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RESUMO 

Para implementar políticas públicas nos municípios, um dos problemas é a ausência 

de dados que informem a realidade da situação local, o que evidencia o benefício e a 

necessidade dos instrumentos de tecnologia de informação para maior eficiência e 

eficácia na gestão pública. 

No município de Louveira, analisou-se o caso específico da implantação de uma 

ferramenta da tecnologia de informação que é utilizado por toda a prefeitura, 

denominado no local como Cartão Cidadão, que visa documentar o acesso e 

utilização dos serviços públicos municipais, porém no estudo do caso foi realizado um 

corte para averiguar o instrumento como estratégia de gestão para aprimorar o 

planejamento no município, mais precisamente na área da saúde. 

A gestão do sistema do Cartão Cidadão aliado aos registros em prontuário eletrônico 

de saúde deram maior confiabilidade ao banco de dados da saúde municipal, 

possibilitando averiguar e traçar estratégia definida para a gestão do Sistema Único 

de Saúde (SUS) local, assim como permitiu melhor averiguação dos desvios do 

sistema.  

Finalmente, apresentamos questionamentos sobre o sistema SUS frente a 

municipalização e ainda sobre e a questões do pacto de saúde e do próprio pacto 

federativo brasileiro. 

Palavras-Chave: SUS, instrumento de gestão, tecnologia de informação, Cartão 

Cidadão, planejamento, Louveira. 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRAT 

 

To implement public policies in the municipalities, one of the problems is the absence 

of data to inform the reality of the local situation, which shows the benefit and necessity 

of information technology tools for greater efficiency and effectiveness in public 

administration. 

 

In the city of Louveira, the specific case analyzed the implementation of an information 

technology tool that is used throughout the prefecture, called the site as Citizen Card, 

which aims to document access and use of municipal public services, but the study a 

cut of the case was conducted to investigate the instrument as a management strategy 

to improve planning in the city, specifically in the health sector. 

 

The management of the Citizen Card system coupled to records in electronic health 

record gave greater reliability to the database of municipal health, enabling investigate 

and plot strategy defined for the management of the Unified Health System (SUS) site 

as well as allow better investigation the system deviations. 

 

Finally, we present questions about the SUS front system municipalization and still on 

and the issues of the health pact and its own Brazilian federal pact. 

 

Keywords: SUS management tool, information technology, Citizen Card, planning, 

Louveira 
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CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea passa por um período de grandes transformações 

sociais, econômicas, políticas e culturais, que resultam num processo de 

reestruturação produtiva e revitalização do Estado (Martins, 2011). Nas organizações 

busca-se a racionalização organizacional e técnicas que incorporem novas 

tecnologias e novos modelos de gestão.  

Configura-se como desafio às organizações desenvolver e utilizar instrumentos de 

gestão que lhes garantam um certo nível de competitividade atual e futuro, enquanto 

na Administração Pública objetiva maior eficácia e efetividade na prestação dos 

serviços em prol da população.  

Nessa vertente as propostas e modelos parecem caminhar em uma mesma direção: 

gestão estratégica de recursos humanos (Taylor, Beechler e Napier, 1996); gestão de 

competências (Prahalad e Hamel, 1990; Heene e Sanchez, 1997); acumulação do 

saber (Arrègle, 1995; Wright, Van e Bouty, 1995) e gestão do capital intelectual 

(Stewart, 1998). Percebe-se, nessas proposições, a ênfase nas pessoas como 

recurso determinante do sucesso organizacional.  

Nesse contexto, é possível visualizar a gestão de competências e a gestão de 

desempenho como instrumentos que fazem parte de um mesmo movimento, voltado 

a oferecer alternativas eficientes de gestão às organizações. 

Os instrumentos de gestão são inúmeros (Oliveira, 2015 – p.57), sendo essencial 

decidir o modus operandi pelo qual decide-se executar as tarefas determinadas pelo 

poder público, que nesse ato emana da autoridade eleita. 

Relevante salientar que a municipalização das políticas públicas, tem ocorrido de 

forma clara desde a Constituição Federal Brasileira de 1988, tendo se consolidado ao 

longo dos anos 90 amparada no federalismo brasileiro (Abrucio & Franzese, 2014). 

Situação que impõe aos gestores municipais um desafio, qual seja buscar soluções e 

melhorar a eficiência e efetividade de suas ações, considerando que os recursos 

financeiros dos municípios não aumentam na mesma proporção que as obrigações. 

Tal desafio evoca a necessidade de melhoria na qualidade dos bancos de dados, 
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assim como possibilitar que as informações existentes possam nortear as estratégias 

de gestão das políticas públicas (Pfeiffer, 2000; Rezende, 2005).  

As políticas públicas na esfera do poder municipal devem ser implementadas 

observando-se as diretrizes e princípios que norteiam o poder público, assim como a 

definição das competências de execução, decisões, fiscalização e implementos, tendo 

clareza sobre as regras e procedimento, afinal são os mecanismos que devem mediar 

as ações da sociedade e do Estado. (Teixeira, 2002). 

Como administrar as ações de forma a entregar a população os serviços públicos com 

qualidade, efetividade e eficiência, considerando os recursos existentes e a população 

a ser beneficiada. Verifica-se a necessidade de atos e ações planejadas, fator que 

remete a busca por ferramentas ou instrumentos de gestão para auxiliar os gestores 

públicos (Motta, 1995 p.14-16). 

1.1 - Instrumentos de gestão x confiabilidade dos bancos de dados municipais. 

Como toda arte reclama ferramentas, a gestão eficaz evoca a necessidade de vários 

instrumentos que permitam aos gestores ter a visão estrutural e sistêmica do local 

onde executa sua missão. 

 

Quando essa gestão ainda labora com dinheiro e recursos públicos, há que se 

enfatizar os limites da ação, considerando a regulação estatal existente e seu liame 

com a ordem social, a estabilidade e integração existente na sociedade (Misoczky, 

2013). 

 

Os instrumentos de gestão são vários e possuem como finalidade auxiliar a gestão, 

sendo que nos dias atuais é reconhecido como vital a utilização dos recursos das 

tecnologias de informação e comunicação (Foray & Lundvall, 1996; Abramowitz & 

David, 1996), que acaba se tornando um diferencia importante na busca pela 

eficiência e eficácia da administração pública (Sant´ana, 2002). 

 

Em parte considerável dos municípios os bancos de dados estão ainda sob a forma 

física, onde documentos são papeis arquivados e sujeitos a degradação do tempo e 

condições climáticas, sendo norma que deve a administração pública promover a 
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gestão documental, conforme o § 2 º do art. 216 da Constituição Federal vigente e 

principalmente, implementem metodologias eficientes para o gerenciamento dos seus 

arquivos físicos e eletrônicos com uma linguagem simplificada e acessível. 

Não fosse suficiente, os dados existentes nem sempre conseguem trazer informação 

confiável ao gestor, impondo dúvidas sobre o planejamento, sendo que de tal situação 

e obrigação legal surge a questão quanto a confiabilidade dos dados existentes e sua 

imprestabilidade para amparar o planejamento e implantação de políticas públicas, 

graças as administrações municipais terem ficado atrofiadas nesta e em outras 

dimensões de sua capacidade técnica (Medici, 1991; Possas, 1989). 

 

Observando que os serviços públicos ofertados pelos Municípios devem atender aos 

interesses gerais, satisfazendo as necessidades coletivas (Menezes, 2005), com 

regras transparentes e validas para todos, permitindo o acompanhamento e controle 

dos atos do poder público (Brasil, CRF/88 – art.1º), como satisfazer tal exigência? 

Inicialmente há que se ter informações confiáveis e planejamento eficiente e eficaz, 

fator que é facilitado pela Tecnologia de informação. 

 

Entendendo que a T.I é um instrumento para adquirir, organizar e analisar dados 

necessários à definição de problemas e riscos, avaliar a eficácia, eficiência e influência 

que os serviços prestados possam ter na vida da população, além de contribuir para 

a produção de conhecimento acerca do município e dos assuntos a ela ligados (White, 

1980).  

 

Em nível municipal há muito o que prosseguir a questão, enquanto que na área da 

saúde o Ministério da Saúde implementa várias ferramentas, contudo, os gestores 

municipais que ficam imbuídos de alimentar o sistema, ou seja, trata-se de 

descentralização da digitação e não de comprometimento do agente local com os 

dados coletados (Branco, 1996) gerando confiabilidade moderada nas informações 

prestadas. 

 

Desta forma, podemos observar que na esfera da saúde e também da educação os 

municípios por força dos instrumentos estaduais ou federal, tem armazenado seus 

bancos de dados e alimentado os dos demais entes federados, porém nas demais 

áreas de serviços públicos, não há em sua maioria qualquer sistema que contemple o 



18 
 

município como um todo, fator que prejudica o planejamento eficaz e, por conseguinte 

a entrega dos serviços públicos à população. 

 

Evidencia-se, portanto, a importância de se trabalhar e compreender os problemas 

locais afim de planejar adequadamente, praticando cum boa gestão, ou seja, evoca-

se os instrumentos de gestão que auxiliem na atuação do gestor público de forma a 

propiciar a integração de programas, coordenação, otimização de recursos, 

contratualização de resultados, relações interorganizacionais e etc. (BRASIL/SEGES 

2003). 

 

Na realidade para obter a gestão pública de forma eficiente, efetiva e com qualidade 

há que se buscar e eliminar o elo perdido entre o terreno do planejamento, a partir do 

desenho de programas, e o terreno das organizações, onde em última análise os 

resultados se produzem, nesse caso, mais precisamente da Administração Pública 

Municipal (Martins, 2011), iniciando-se pela escolha correta e adequada de 

instrumentos de gestão, afinal, ferramenta errada não possibilita o ajuste adequado. 

 

1.2 Instrumentos de Gestão disponíveis 

Na gestão pública há inúmeros instrumentos de gestão, porém como não é objeto 

deste texto minuciar a todos ou mesmo citar todos, teceremos alguns comentários 

sobre os principais que impactam a administração pública e ao final, apontaremos o 

instrumento utilizado pelo município de Louveira, onde comporta nexo e interface com 

vários outros. 

Entre os vários instrumentos temos: 

+ Organização: conjunto sistêmico onde seus membros tem objetivos comuns a serem 

atingidos, com regulação e normas para funcionamento, assim como clara divisão de 

trabalho e responsabilidades. (Morgan, 2010); 

+ Planejamento na Administração: estruturação dos processos nas organizações e 

pelo estabelecimento de metas e prazos para processos e atividades organizacionais 

e identificação e atribuição de responsabilidades. (Oliveira, 2015 p. 55), e na esfera 
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pública é uma ferramenta administrativa para sistematizar e buscar atingir um objetivo, 

sendo que a finalidade é auxiliar o gestor público, com missão de guiar a ação e 

permitir realizar os projetos desejados na municipalidade e atendimento do interesse 

público. Como referido por Ferreira (1983), difícil não é planejar, difícil é conhecer o 

que se planeja. 

Como instrumento de gestão, o planejamento estabeleceu uma gama de regras para 

aperfeiçoar a administração pública e que são norteadores da ação do gestor público, 

e são eles: 

Plano Plurianual - PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária 

Anual – LOA, tais instrumentos já figuravam na Constituição Federal de 1988, sendo 

ainda regulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (lei complementar nº 101, 

de 04 de maio de 2000) e especialmente pela Lei 4.320 de 17 de março de 1964. 

 

PLANO PLURIANUAL  (PPA) tem a função de estabelecer as diretrizes, os objetivos 

e as metas da administração para as despesas de capital e outras dela decorrentes, 

envolvendo um período de quatro anos. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 

2000) determina que os investimentos plurianuais estejam todos consignados no PPA, 

ampliando esta abordagem, ao definir que qualquer expansão da atividade 

governamental sem amparo neste plano será considerada como não autorizada, 

irregular e lesiva ao patrimônio público, respondendo o ordenador por crime contra as 

finanças públicas. 

Segundo Angélico (1994,21 e 22): 

E, para atender às ampliações dos serviços públicos, serão necessários 

mais imóveis, mais instalações, aparelhamentos, equipamentos, materiais e 

mais pessoal. 

Tudo isso resultará em maiores dispêndios e, consequente, mais recursos 

financeiros serão reclamados. Os órgãos de planejamento elaboram esses 

estudos, definem os novos investimentos, estabelecem seu grau de 

prioridade; fazem os projetos, orçam os custos, traçam os cronogramas 

físicos e financeiros, revêem as épocas de início de cada programa. 
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A LRF atribuiu à Lei de Diretrizes Orçamentária, também chamada de LDO, o papel 

mais importante no planejamento e na contenção da dívida pública e do déficit 

orçamentário. 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) - funciona como elo entre o plano 

plurianual e o orçamento anual, permitindo a retroalimentação do sistema. Na sua 

concepção inicial, a LDO tinha apenas a função de orientar a elaboração dos 

orçamentos anuais, além de estabelecer as metas e prioridades da administração. 

De acordo com Lima & Castro (2000,21): 

Compreende o conjunto de metas e prioridades da Administração Pública 

Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispondo 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecendo a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

 

Este papel ampliado pela LRF recebeu as prerrogativas de: 

 Dispor sobre o equilíbrio entre as receitas e despesa públicas; 

 Estabelecer critérios de forma de limitação de empenho, sempre que verificadas: 

arrecadação de receita em nível inferior ao esperado e necessidade de reconduzir 

a dívida pública aos limites estabelecidos; 

 Aprovar normas para o controle de custos e avaliação do resultado dos programas 

financiados com recursos orçamentários; 

 Disciplinar as transferências de recursos para entidades públicas e privadas; 

  Definir o resultado primário a ser perseguido que possibilite a redução do 

montante da dívida e das despesas com juros; 

 Limitar a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) – Reflete o próprio orçamento, possuindo essa 

denominação por ser consignada pela Constituição Federal e utiliza o método 

conhecido por orçamento-programa. 
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Segundo Lima & Castro (2000, 21): O Orçamento-Programa pode ser definido como 

“um plano de trabalho expresso por um conjunto de ações a realizar e pela 

identificação dos recursos necessários à sua execução”. 

A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 

I – o orçamento fiscal referente aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público; 

II – o orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e 

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 

órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e 

fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.  

A LRF passa a introduzir algumas alterações neste instrumento tais como: 

 Conter um demonstrativo de compatibilidade entre a sua programação e as metas 

estabelecidas na LDO; 

 Apresentar uma reserva de contingência, ou seja, um valor reservado para gastos 

imprevisíveis ou como disponibilidade mínima, estabelecido em percentual da 

Receita Corrente Líquida; 

 Demonstrar em separado, as despesas relativas a dívida pública, mobiliárias ou 

contratual respectivas receitas, inclusive quanto ao refinamento da dívida. 

 Deverá demonstrar que está compatível com o Anexo de Metas Fiscais, 

apresentando os efeitos das anistias, isenções, subsídios e outras formas de 

renúncia de receita, sobre as receitas e despesas pré-definidas. 

 

PLANEJAMENTO POR RESULTADOS - Um dos maiores desafios de um gestor, 

seja em que área for, reside na tarefa de transformar objetivos em resultados, uma 

vez que a operacionalização das atividades e processos necessários à consecução 

desses objetivos é complexa e envolve praticamente todos os colaboradores da 

organização, o que impõe ao gestor a necessidade de uma "visão sistêmica e 

cronológica" de todas essas atividades e processos. 
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Diante dessa complexidade, cabe questionar: como não fracassar? Para diminuir ou 

eliminar as possibilidades de fracasso torna-se necessária a utilização de ferramentas 

que realmente proporcionem aos gestores duas coisas: a) a comunicação eficaz do 

que se quer fazer e atingir; b) avaliar o desempenho organizacional de forma 

constante e sistêmica, destacando-se a formulação e o desdobramento das 

estratégias e as práticas que asseguram a cultura da excelência da gestão 

(Administração Estratégica, Balanced Scorecard, Gerência Itinerante, Reuniões 

Estratégicas, Sistema de Gestão Integrada - SGI). 

 

Dentro do planejamento orçamentário por resultado ou desempenho, estabelece-se a 

vinculação de disponibilização financeira com os resultados e metas a serem 

alcançados, sendo que segundo Marc Robinson, (2005, p.64),  

 

Esse orçamento se refere aos mecanismos e processos de financiamento 

do setor público destinados a fortalecer o vínculo entre recursos e resultados 

(produtos e consequências), por meio da utilização sistemática de 

informações formais de desempenho, com o objetivo de aumentar a 

eficiência de alocação de verbas e a produtividade dos gastos públicos. 

  

Os resultados são cálculos com base em indicadores, estes instrumentos de aferição 

de desempenho que permitem avaliação dos gastos, além de fornecerem informações 

sobre a eficiência e eficácia de tais gastos. Basicamente os mecanismos 

fundamentais utilizados são quatro, segundo Robinson (2005: 53), conforme a seguir: 

 

 Orçamento-programa, que utiliza informações sobre custos e 

benefícios das categorias de dispêndios em objetivos (programas) para 

priorização de gastos;  

 Metas de desempenho vinculadas às dotações orçamentárias, que 

buscam vincular o nível de financiamento às metas de resultado; 

 Incentivos orçamentários de desempenho em nível de órgão público, 

que visam fomentar o melhor desempenho por meio de recompensas ou 

sanções financeiras; 

 Fórmula de financiamento, onde as verbas fornecidas são em função 

dos indicadores dos resultados esperados e/ou efetivos. 
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De acordo com Fisher (Apud ROBINSON, 2005, p.53), “O objetivo da classificação 

dos dispêndios por programa é facilitar as principais decisões de alocação, tais como 

no futuro, devem ser dedicados mais recursos à segurança nacional, a programas de 

saúde pública ou à preservação e desenvolvimento dos recursos naturais”. 

+ ANALISE SWOT – consiste em técnica que analisa cenários, mapeando e 

interpretando a interação de oportunidades e ameaças em contraposição a forças e 

fraquezas (matriz de avaliação estratégica). Não é demais lembrar que o termo SWOT 

implica em acrônimo de forças (Strengths), fraquezas (Weaknesses), oportunidades 

(Opportunities) e ameaças (Threats). 

Considera-se que as forças e fraquezas espelham a organização internamente, ao 

passo que as oportunidades e ameaças são externas a organização, portanto, sem 

poder de influência da mesma. (Oliveira, 2015 p.58). 

+ BALANCED SCORECARD (BSC) – consiste em uma ferramenta técnica baseada 

em T.I e práticas de gestão de serviços, que se baseia na criação e na manutenção 

de indicadores que trabalham para desenvolver a organização de forma harmoniosa. 

Reflete o equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, considerando medidas 

financeiras e não financeiras, analisando as tendências dos indicadores e se pautando 

pela perspectiva interna e externa da organização. (KAPLAN, 2004). 

 

+ TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -  

Ferramenta com importante impacto no desempenho dos atos públicos, facilitando 

uma integração com outros setores públicos e privados (Reich e Benbasat, 1996; 

Sabherwal e Chan, 2001). Tal alinhamento permite  a identificação de possibilidades 

novas e vantagens de eficiência e eficácia quando as informações são alinhadas com 

TI (Niederman, Brancheau e Wetherbe, 1991; Porter, 2001). 

Facilitar a operacionalização das informações, assim como saber utilizar e ler as 

mesmas, impõe avanço e vantagem considerável aos gestores públicos (Vergara & 

Correa, 2004), uma vez que se possibilita os controles operacionais e gerenciais 
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consolidados em indicadores, que reflitam os objetivos e as estratégias 

organizacionais e suas metas. 

Esta instrumentação da gestão, aliada a outros instrumentos deve favorecer a 

promoção de um planejamento estratégico mais próximo a efetividade (Audy 2001), 

pois serve, ao mesmo tempo, de ferramenta de avaliação e de estímulo ao processo 

de aprendizagem, melhorando continuamente o alinhamento estratégico entre as 

metas de qualidade e eficiência na entrega dos serviços públicos a população. 

 

+ INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARA SAÚDE -  

 Economia da Saúde: É o campo de conhecimento voltado para o 

desenvolvimento e uso de ferramentas de economia na análise, formulação e 

implementação de políticas de saúde. 

 Sistemas e aplicativos: São os informativos ou caderno destaques, com 

publicação mensal da Secretaria de Comunicação da Presidência da 

República, com informações sobre as principais ações e programas do 

Governo, constando entre elas, o SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais 

/ Consulta de Crédito a Prestadores; SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da 

Tabela Unificada de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS.; SIPAR - Sistema Integrado de Protocolo e 

Arquivo do Ministério da Saúde.; SIS-Fronteira - Saúde nas Fronteiras.; 

SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em 

Saúde.; TABNET – Programa de Tabulação do Ministério da Saúde; SIM - 

Sistema de Informações sobre Mortalidade; SINASC - Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos;  SINAN - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação e SI-PNI - Sistema de Informações do Programa Nacional de 

Imunizações, SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão e SIOPS 

- Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. 

 Regulação e Avaliação em Saúde: é a área responsável pela análise de 

estruturas, processos e resultados relacionados ao acesso e à satisfação dos 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1001
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1001
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1001
http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/publicacoes/caderno-destaques
http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/publicacoes/caderno-destaques
http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/publicacoes/caderno-destaques
http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/publicacoes/caderno-destaques
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=352
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=352
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02
http://www.datasus.gov.br/catalogo/sinasc.htm
http://www.datasus.gov.br/catalogo/sinasc.htm
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/
http://pni.datasus.gov.br/
http://pni.datasus.gov.br/
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cidadãos aos serviços públicos de saúde. O objetivo é melhorar a qualidade 

dos serviços 

 Cartão Nacional de Saúde: é um instrumento que possibilita a vinculação dos 

procedimentos executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao 

usuário, ao profissional de saúde responsável pela execução e à unidade de 

saúde onde foram realizados.  

 Fundo Nacional de Saúde: instituído por norma legal federal, sendo que dispõe 

e controla as transferências de recursos do Ministério da Saúde a estados, 

municípios e DF, para o financiamento de ações estratégicas e serviços de 

saúde. 

 Comissão Inter gestores Tripartite (CIT): é composta por representantes do 

Ministério da Saúde e dos órgãos de representação dos secretários Estaduais 

e Municipais de Saúde (CONASS e CONASEMS).  

 QualiSUS-Rede: foi instituído como estratégia de apoio à organização de redes 

de atenção à saúde. O objetivo é contribuir, no âmbito do SUS, para a 

qualificação da atenção, gestão em saúde e gestão e desenvolvimento de 

tecnologias, por meio da organização de redes regionais e temáticas de 

atenção à saúde e da qualificação do cuidado em saúde. 

 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES): reúne dados sobre 

a infraestrutura das unidades de saúde federais, estaduais e municipais. O 

cadastro permite ao gestor conhecer a realidade da rede, possibilitando o 

correto gerenciamento da saúde pública. 

 Programação Pactuada e Integrada (PPI): é um processo instituído no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que considerando o planejamento, 

são definidas e quantificadas as ações de saúde para população residente em 

cada território, bem como efetuados os pactos Inter gestores para garantia de 

acesso da população aos serviços de saúde.  Tem por objetivo organizar a rede 

de serviços, dando transparência aos fluxos estabelecidos e definir, a partir de 

critérios e parâmetros pactuados, os limites financeiros destinados à 

assistência da população própria e das referências recebidas de outros 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8757&Itemid=426
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8757&Itemid=426
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8757&Itemid=426
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8757&Itemid=426
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=28601
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=28601
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=28601
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=408
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=408
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=408
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=408
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=408
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municípios. Define a programação das ações de saúde em cada território e 

norteia a alocação dos recursos financeiros para saúde a partir de critérios e 

parâmetros pactuados entre os gestores. 

 SUS de A a Z: é uma publicação que traz informações essenciais para a 

condução de questões ligadas ao cotidiano das gestões locais.  

 Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde (SAGE): tem por objetivo 

disponibilizar informações e análises, de forma executiva e gerencial, para subsidiar a 

tomada de decisão, a gestão, a prática profissional e a geração de conhecimento, bem 

como, de forma sistêmica, demonstrar a atuação governamental em saúde no âmbito 

do SUS.  

 

1.3 Porquê da escolha do cartão cidadão de Louveira ou Cartão Residente 

Municipal (CRM) 

O CRM (cartão cidadão de Louveira) foi escolhido para objeto do estudo de caso, por 

estar contemplado dentre um dos instrumentos de gestão, mais precisamente na 

questão de tecnologia de informação e tangenciar os demais instrumentos auxiliando-

os com informação e dados trabalhados, além de contemplar a totalidade de serviços 

públicos prestados no município de Louveira, fato diferenciado e inovador, uma vez 

que com o citado instrumento o gestor tem a real noção da utilização dos serviços e o 

quantitativo populacional que o utiliza, além de sua origem, localização dentro do 

município. 

O instrumento possibilita ainda fornecer dados e informações relevantes para 

implementação de políticas públicas, como por exemplo localização onde reside e 

trabalha o morador, quais serviços públicos acessa, quantas vezes no mês e assim 

por diante, sendo certo que, implantando e utilizado adequadamente, o gestor poderá 

efetivamente basear seus levantamentos nas informações do CRM, inclusive para 

questões epidemiológicas, sanitárias, sociais e educacionais.  

 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo-190911.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo-190911.pdf
http://189.28.128.178/sage/
http://189.28.128.178/sage/
http://189.28.128.178/sage/
http://189.28.128.178/sage/
http://189.28.128.178/sage/
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1.4 Escolha do município de Louveira. 

Fator preponderante para escolha do município de Louveira foi sua inovação em 

implantar um sistema de informação capaz não somente de atender nas áreas críticas, 

como saúde, social e educação, mas engloba todo os serviços públicos prestados na 

cidade, podendo em prazo médio alicerçar suas políticas públicas, com programas 

mais bem estruturados nos dados trabalhados disponibilizados pelo CRM. 

Importante ainda que o município está localizado em importante aglomerado urbano 

paulista, além de sua proximidade da região metropolitana de Campinas, onde dista 

da cidade sede apenas 25 km, tendo histórico de receber migrantes de todas as 

regiões do país, mais predominantemente do Nordeste e Paraná. 

 

1.5 Recorte na pesquisa: a Secretaria Municipal de Municipal 

O CRM envolve e atua em todos os serviços públicos do município de Louveira, 

controlando e mensurando acesso na Cultura, Lazer, Esporte, Social, Educação, 

Segurança, enfim em todas as áreas que a Administração Pública serve a população. 

Para o presente estudo, entendemos em fazer um corte especifico e limitar a 

mensuração e acessos, com trabalho de informações apenas na Secretaria Municipal 

de Saúde (SESA). 

Considerando que a saúde no Brasil possui vasta e complexa estrutura, pois abarca 

não somente a União, mas também os Estados e Municípios, lembrando que o foco é 

só a saúde pública e coletiva, desconsiderando a saúde complementar e seus 

regramentos próprios, analisar essa área já demanda complexidade considerável para 

o pesquisador. 

O Ministério da Saúde brasileiro, disponibiliza grande número de ferramentas para os 

municípios que desejarem, instrumentos esse já citados anteriormente, são os Pactos 

pela Saúde – Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. 

Mesmo sendo um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três 

esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover 
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inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência 

e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, os Pactos 

pela Saúde redefinem as responsabilidades de cada gestor em função das 

necessidades de saúde da população e na busca da equidade social, porém esse não 

é o objeto de nosso estudo, motivo pelo qual pedimos venias para não adentrar nos 

mesmos. 

Definido pelo próprio Ministério da Saúde, o objetivo do sistema SISPACTO é 

mensurar metas e objetivos pactuados pelos gestores, ou seja, é um mecanismo de 

acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas de saúde. Por 

traçar um diagnóstico da saúde respeitando os limites de regiões de saúde, estados, 

municípios e Distrito Federal, o sistema possibilita ao gestor desenhar ou redefinir 

planos e estratégias adequadas às necessidades da população a partir da leitura dos 

dados disponíveis. (PORTAL DA SAÚDE, 2015). 

Ocorre que as confiabilidades desses dados foram questionadas tão logo surgiram os 

primeiros números do CRM no município, uma vez que apontou grande disparidade 

entre o informado e a realidade municipal de atendimento à população na SESA, 

ofertando o campo de análise do presente estudo de caso. 

  

1.6 Metodologia aplicada 

Esta pesquisa busca analisar a aplicação do instrumento de gestão, focado em 

Tecnologia de Informação (T.I), onde o Município de Louveira/SP, inovou com a 

implantação de um sistema denominado Cartão Residente Municipal (CRM). Foi 

realizado um corte para facilitar o trabalho com os dados, limitando a situação e 

discussão na área da saúde. 

Limitando o campo de pesquisa para a questão do instrumento de gestão para 

eficiência e eficácia na SESA, evidencia-se um problema para o qual se busca uma 

solução provisória (Popper, 1975). 

Como se trata de inovação na forma de implantação, uma vez que abrange todo o 

município, esta pesquisa tem um caráter exploratório. Assim, para pesquisas deste 
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perfil seguimos o formato de estudo de caso, tendo, uma abordagem do tipo qualitativa 

(Voss & Tsikriktsis, & Frohlich – 2002). A abordagem qualitativa baseia-se na 

existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou seja, um vínculo 

indissociável entre o mundo real e o sujeito, que não pode ser traduzido em números. 

Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente real é a fonte direta 

para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. (Silva e Menezes - 

2001).  

O método de estudo de caso, adequado para pesquisas exploratórias, permite 

combinar outros métodos para captura de dados, tais como entrevistas, arquivos, 

questionários e observações (Eisenhardt, 1989). Sendo uma metodologia abrangente 

oferece vantagens que não podem ser encontradas em ferramentas de pesquisa 

quantitativa (Yin, 2003). O fato do município ter buscado conhecer seu público, suas 

tendências, seus atos e locais de forma integral e não estatístico, uma vez que impôs 

visita casa a casa de equipe de recenseadores, inova na qualidade dos dados e na 

projeção das possibilidades de utilização futura das informações obtidas através do 

CRM. 

As informações para esta pesquisa foram obtidas através de relatórios gerenciais e 

executivos junto a Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) e a Secretaria 

Municipal de Saúde (SESA), confirmados junto a empresa colaboradora da Prefeitura, 

ASSIST Soluções em TI. Também foi considerada a atuação do próprio pesquisador 

como participante ou colaborador na implantação do instrumento junto a SESA. 

O objetivo foi entender quais as principais contribuições em termos de resultado 

obtidas com o CRM.   

 

1.7 Contextualização e Problema encontrado do estudo de caso. 

O presente estudo de caso buscou demonstrar a situação fática no período que 

compreendeu julho de 2014 a setembro de 2015, na cidade de Louveira, Estado de 

São Paulo, especificamente na secretaria municipal de saúde e o acesso da 

população local e das pessoas não residentes, estas últimas com foco especial no 

fato dos não residentes em considerável percentual não estarem na região do 
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município e sim em outros Municípios longínquos e até mesmo em outros Estados da 

Federação. 

No citado município, surgiu uma questão que mereceu atenção, uma vez que na 

secretaria municipal de saúde foi observado que o número de prontuários de saúde 

contava com 69.500 unidades, sendo que cada prontuário é uma pessoa, ao passo 

que a população estimada para o ano de 2015 foi de 43.862 habitantes, fator de 

possível anormalidade e que fazia o planejamento não ser adequado.  

A confiabilidade das informações contidas nos bancos de dados municipais pelo 

método tradicional não tem se revestido de confiabilidade, uma vez que há grande 

quantidade de dados, mas esparsos e que dificultam gerar conhecimento útil e 

coerente para auxiliar em decisões (LIMA et al., 2009).   

Na esfera da saúde pública, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) tem buscado 

auxiliar os gestores, normatizando as avaliações e buscando apoiar os gestores 

através de monitoramento dos dados, contudo há falta de integração entre os 

sistemas, impondo ônus aos gestores que não possuem um instrumento adequado 

para adquirir, organizar e analisar os dados, definindo os problemas e riscos para a 

saúde da população (MORAIS E COSTA, 2013). 

Surge daí a questão, se os instrumentos de gestão ofertados pelo Ministério da Saúde 

são totalmente satisfatório e representam a realidade ou se há necessidade de 

complementação para planejar adequadamente o que deve ser entregue a população 

de Louveira na esfera da saúde? 

 

CAPITULO 2. REALIDADE DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA – SÃO PAULO, O 

CASO. 

2.1. História do Município de Louveira  

O povoado que originou o Município de Louveira foi fundado em 1.639 pelo 

bandeirante espanhol Gaspar de Louveira, natural de Iagronã – Espanha, casado com 

Paschoa Costa, descendente direta de João Ramalho e Bartyra, filha do cacique 

Tibiriçá. 
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O casal instalou-se no pouso das Oliveiras, plantando ali as primeiras videiras da 

região, trazidas de suas plantações no Jaraguá.  

Em 31 de março de 1872 foi inaugurada a Estação Ferroviária e a linha férrea da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 

O povoado de Louveira esteve vinculado ao município de Jundiaí por mais de 300 

anos, passando a bairro do Município de Vinhedo em 1948, quando este se 

emancipou de Jundiaí. 

Em 30 de dezembro de 1953 foi elevado a distrito do município de Vinhedo e obteve 

sua autonomia político-administrativa em 28 de fevereiro de 1964. 

O Município de Louveira foi criado pela Lei Estadual nº 8.092, de 28 de fevereiro de 

1964 e instalada oficialmente no dia 21 de março de 1.965, com diplomação e posse 

do seu primeiro prefeito Dr. Odilon Leite Ferraz, juntamente com os vereadores. 

 

O Município foi baseado originalmente na atividade econômica agrícola desenvolvida, 

a partir do final do século XIX, por imigrantes de origem italiana cujo modo de vida 

influenciou profundamente a cultura local.  

 

Nos últimos 30 anos observou-se um aumento da participação do setor industrial e de 

serviços na economia do município com crescente taxa de urbanização e crescimento 

demográfico. Este último relacionado com a migração de população inicialmente 

oriunda de municípios do interior do Estado de São Paulo, Paraná e Estados da 

Região Norte e Nordeste do Brasil.  

 

2.2 – Aspectos Demográficos 

 

De acordo com o Censo Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010 a população de Louveira era de 37.125 habitantes com densidade 
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demográfica de 0,673 hab/km². A estimativa do IBGE para o ano de 2014 foi de 42.796 

habitantes e densidade demográfica de 0, 776 hab/km2. 

 

O município de Louveira faz divisa com os municípios de Jundiaí, Itatiba, Vinhedo e 

Itupeva, com área territorial de 55.133 km2, denominado no Estado de São Paulo 

como Aglomerado Urbano de Jundiaí.  

 

 

A Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População de Louveira entre 2010 a 

2014 foi de 3,21% a.a, estando acima da taxa do Estado de São Paulo de 0,87% a.a. 

segundo Fundação SEADE.   

 

 

Figura 1 - Localização geográfica do Município de Louveira 

Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada.

 

Nos últimos 44 anos a população do Município de Louveira cresceu 561,76%, bem 

acima da taxa de crescimento da Região de Jundiaí (278,93%), do estado de São 

Paulo (147,78%) e do Brasil (117,71%). 
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Figura 2 - Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População, 2010-2014 (m % 

a.a.) 

 

 

Tabela 1 - Série histórica da população residente segundo os anos 2005-2014 

Série histórica da população residente segundo os anos 2005-2014 

ANO POPULAÇÃO MÉDOTO 

2014 42.796 Estimativa 

2013 41.700 Estimativa 

2012 39.122 Estimativa 

2011 38.140 Estimativa 

2010 37.125 Censo 

2009 33.251 Estimativa 

2008 32.406 Estimativa 

2007 29.760 Estimativa 

2006 29.553 Estimativa 

2005 28.692 Estimativa 

                 Fonte: IBGE –População Residente- Estimativas para o TCU - SÃO PAULO  

 

O crescimento populacional observado no município de Louveira se deve 

principalmente à migração populacional, alavancada pela qualidade de vida 

observada no município, e pelas altas taxas de emprego, devido à instalação de 

diversas indústrias no município, possuindo hoje o segundo maior PIB per capita do 

Estado de São Paulo. 
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A análise da população por grupo etário permitiu identificar que na faixa de 0 a 19 

anos houve um aumento de 34,43% entre os anos de 2000 a 2012. Esta faixa da 

população correspondia a 37,29% do total da população em 2000, ou seja, 8.913 

habitantes, passando para 30,63% da população em 2012, totalizando 11.982 

habitantes.   

 

A população de 20 a 29 anos de Louveira apresentou crescimento de 85,01% 

passando de 4.904 em 2.000, para 9073 em 2012.  O grupo etário de 30 a 59 anos 

teve um aumento de 81,10% passando de 8.322 habitantes em 2000 para 15.067 

habitantes em 2012. Evidencia-se nesse período um acréscimo da população 

economicamente ativa, acompanhando o crescimento e desenvolvimento 

socioeconômico do município. 

 

A distribuição da população do município por faixa etária e sexo confirma a tendência 

da migração.   

 

Tabela 2- População residente por Faixa Etária e Sexos segundo os anos- 2000, 

2010 e 2012 

 

  2000 2010 2012 

Faixa 

Etária 
Mas. Fem. Total Mas. Fem. Total Mas. Fem. Total 

Menor 1 

ano 
203 193 396 266 304 570 334 308 642 

1 a 4 875 850 1.725 1.138 1.073 2.211 1146 1143 2289 

5 a 9 1.090 1.040 2.136 1.282 1.291 2.573 1352 1359 2711 

10 a 14 1.066 1090 2.156 1.470 1.368 2.838 1549 1442 2991 

15 a 19 1.303 1.197 2.500 1.615 1.564 3.179 1701 1648 3349 

20 a 29 2.519 2.385 4.904 4.467 4.143 8.610 4707 4366 9073 
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30 a 39 1.988 1.929 3.917 3.386 3.142 6.528 3568 3312 6880 

40 a 49 1.447 1.369 2.816 2.362 2.376 4.738 2489 2504 4993 

50 a 59 825 764 1.589 1.514 1.517 3.031 1596 1598 3194 

60 a 69 483 516 999 792 815 1.607 834 860 1694 

70 a 79 257 335 592 365 482 847 384 508 892 

80 e mais 62 111 173 144 249 393 152 262 414 

Total 12.118 11.785 23.903 18.801 18.324 37.125 19.812 19.310 39.122 

Fonte: Datasus –IBGE Censos Demográficos /-Estimativas 

As pirâmides populacionais representadas no Figura 3, permitem a visualização da 

proporção da população por faixa etária e sexo no Município de Louveira, nos anos 

de 2000 e 2010.  

 

Figura 3- Pirâmide etária do município de Louveira- 2000 e 2010 
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              Fonte: PNUD, IPEA e FPJ 

 

Considerando a pirâmide populacional de 2010, observa-se que a maioria da 

população concentra-se na faixa etária entre 20 a 49 anos (53,54%) e que há um 

predomínio do sexo feminino (54,30%)  na faixa etária de 60 anos e mais.  

Comparando-se as duas pirâmides populacionais (2000 e 2010) podemos observar 

um estreitamento na base da pirâmide de 2010, no entanto, observa-se um aumento 

de pessoas com 80 anos predominando a população feminina. 

 

Estes dados de alargamento na faixa etária de 80 anos e mais demonstra a melhora 

progressiva da qualidade de vida e acesso à saúde no município.  

 

Tabela 3- Estrutura etária da população – Louveira -SP 

Estrutura 

Etária 

População 

2000 

% do total População 

2010 

% do total 

Menos de 15 

anos 

6.413 26,83 8.192 22,07 

15 a 64 16.286 68,13 27.031 72,81 

65 ou mais 1.204 5,04 1.902 5,12 

     

                Fonte: PNUD, Ipea e FPJ 
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Tabela 4- Esperança de vida, Taxa de fecundidade, Índice de Envelhecimento e 

Taxa de Natalidade segundo ano (2000 e 2010), em Louveira 

 

 2000 2010 

Esperança de vida (em anos) 

 

74,13 76,65 

Taxa de fecundidade (filhos por 

mulher) 

 

2,5 1,8 

Índice de Envelhecimento 

 

5,04 5,12 

Taxa de Natalidade 17,84 17,25 

 

                 Fonte: PNUD, Ipea e FPJ – Fundação SEADE 

Um dos indicadores importantes para se analisar a longevidade e mensurar as 

dimensões humanas no índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e 

expressar a probabilidade de tempo de vida média da população é a ESPERANÇA 

DE VIDA. 

 

No município de Louveira, a esperança de vida ao nascer, segundo análise do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em dez anos teve um 

acréscimo de 2,5 anos, indicando um comportamento contínuo e positivo da 

população para uma vida longa e saudável, indo de 74,1 anos, em 2000, para 76,7 

anos, em 2010; estando este índice acima quando comparado com Brasil que em 

2000 foi de 68,6 e 2010 de 73,9 (ATLAS BRASIL, 2013).  

 

A Taxa de Natalidade representa a relação entre os nascidos vivos, e a população 

estimada.  Em Louveira observa-se um pequeno decréscimo no índice em 2010 

quando comparado ao ano de 2000. Este decréscimo na taxa de Natalidade 

acompanha o observado em outras regiões do Brasil, e se deve principalmente ao 

planejamento familiar a o acesso a métodos contraceptivos. 

 



38 
 

Os avanços da medicina, o aumento das ações de promoção e prevenção em saúde 

e as melhorias nas condições gerais de vida da população repercutiram no sentido de 

elevar a expectativa de vida ao nascer bem como o índice de envelhecimento que 

também apresentou um aumento entre os últimos censos populacionais (2000 e 2010) 

passando de 5,04% para 5,12% respectivamente, conforme demonstrado na tabela 4.  

 

Tabela 5- População total por gênero, rural/urbano, 2000 -2010 

População População 

2000 

% total do 

total 

(2000) 

População  

2010 

% total do 

total 

(2010) 

Pop. Total 23.903 100,00 37.125 100,00 

Homens 12.118 50,70 18.801 50,64 

Mulheres 11.785 49,30 18.324 49,36 

Urbana 21.888 91,57 35.695 96,15 

Rural 2.015 8,43 1.430 3,85 

Fonte: PNUD, Ipea e FPJ 

 

De acordo com a tabela 5, observou-se que a taxa de urbanização do município, que 

corresponde ao percentual da população urbana em relação à população total, 

apresentou um aumento passando de 91,57% para 96,15%  na década (2000-2010). 

Segundo a Fundação SEADE, em 2014, Louveira apresentou um índice de 96,95% 

se mantendo próxima à taxa de urbanização do estado de São Paulo que apresenta 

o índice de 96,21% (PORTAL DE ESTATÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2014). 

 

 

2.3 A Renda no Municipio. 

O município atualmente possui como forte fonte de receita publica o ICMS/SP, sendo 

que tal fato é benefício de sua localização estratégica no Estado de São Paulo, com 
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rodovias como Bandeirantes, Anhanguera e Dom Pedro I, que permitem a ligação fácil 

como a região Sul, Centro-oeste e Nordeste, esta última através da proximidade com 

Minas Gerais. 

 

A localização benéfica e mais os benefícios fiscais concedidos nos últimos vinte anos, 

atraíram empresas de logística e distribuição de materiais, insuflando fortemente a 

arrecadação de ICMS, que nos dias atuais é próximo de R$ 22.000.000,00 (vinte e 

dois milhões) mensais. (PML-SEF 2015). 

http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/receitaarrecadada2quadrim

estrede2015p.pdf - acessado em 05/11/2015. 

 

Pela característica dos empregos, ou seja, na área de logística, observa-se uma 

disparidade grande entre a arrecadação municipal e a renda per capita do trabalhador, 

que possui salários considerados baixos para a região. 

 

A renda per capita média de Louveira cresceu 100,25% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 522,94 em 1991 para R$ 673,68 em 2000 e R$1.047,17 em 2010. A 

taxa média anual de crescimento foi de 28,83% no primeiro período e 55,44% no 

segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 70,00) passou de 1,92% em 1991 para 0,29% em 

2000 e para 0,52% em 2010 (Tabela 06). 

 

 

 

 

 

 

http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/receitaarrecadada2quadrimestrede2015p.pdf%20-%20acessado%20em%2005/11/2015
http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/receitaarrecadada2quadrimestrede2015p.pdf%20-%20acessado%20em%2005/11/2015
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Tabela 6- RENDA PER CAPTA E POR ESTRATOS EM LOUVEIRA 

 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 522,94 673,68 1047,17 

% de extremamente pobres 1,92 0,29 0,52 

% de pobres 11,96 6,5 0,93 

Índice de Gini 0,46 0,47 0,5 

           Fonte: www.atlasbrasil.org.br acessado em 08/12/2014 

 

2.4 Indice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa de riqueza, 

alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores para os 

diversos países do mundo. Trata-se de uma maneira padronizada de avaliação e 

medida do bem-estar de uma população, especialmente bem-estar infantil. É utilizado 

para distinguir se o país é desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvido, e 

para medir igualmente o impacto de políticas econômicas na qualidade de vida. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Louveira foi 0,777, em 2010, o que 

situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 

Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População - Louveira - 

SP 

 1991 2000 2010 

20% mais pobres 4,95 4,79 5,19 

40% mais pobres 14,22 13,91 14,07 

60% mais pobres 28,03 27,03 26,5 

80% mais pobres 48,59 46,99 44,02 

20% mais ricos 51,41 53,01 55,98 

http://www.atlasbrasil.org.br/
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0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com 

índice de 0,861, seguida de Renda, com índice de 0,783, e de Educação, com índice 

de 0,697.  

Figura 4 - Índice De Desenvolvimento Humano Municipal – 1991/ 2000/ 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7- Índice De Desenvolvimento Humano Municipal E Seus Componentes 

 

Fonte: www.atlasbrasil.org.br acessado em 08/12/2014 

Figura 5 - Evolução Do índice De Desenvolvimento Humano Municipal 

http://www.atlasbrasil.org.br/
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                            Fonte: www.atlasbrasil.org.br acessado em 08/12/2014 

Louveira ocupa a 157ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. 

Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 

(Melgaço). 

 

2.5. Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde de Louveira - SP 

A estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Louveira é composta 

pela Diretoria das Unidades de Saúde, Diretoria da UAC - Unidade de Avaliação e 

Controle, Coordenação da Saúde Bucal, Recursos Humanos e Almoxarifado. Todos 

estes serviços são realizados na Rua Antônio Schiamanna, 208 - 3º andar, Vila Nova.  

A Diretoria das Unidades de Saúde é responsável pelo desenvolvimento e 

implantação de projetos e protocolos nas US, além de coordenar as ações 

desenvolvidas pelos Coordenadores das US. 

O Departamento da UAC é responsável pelo controle e organização dos exames e 

procedimentos ofertados pela DRS e referências, além do controle dos contratos para 

prestação de serviços e procedimentos ofertados à população. 

A Coordenação da Saúde Bucal é responsável pelo desenvolvimento e coordenação 

de todas as atividades realizadas pelas equipes odontológicas nas Unidades de 

Saúde e atividades preventivas. 

http://www.atlasbrasil.org.br/
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Os Recursos Humanos da SESA realizam o controle de férias, faltas, atestados, 

cursos, seleção e organização de equipes para eventos, folha ponto, entre outros. 

O Almoxarifado da Saúde é responsável pelo processo de requisição, controle, 

armazenamento e distribuição de todos os materiais e insumos de toda a estrutura da 

SESA. 

A Secretaria de Saúde conta ainda, dentro de sua estrutura administrativa, com uma 

frota com 41 veículos, sendo 03 (três) ambulâncias, 12 veículos do tipo van, 07 

veículos do tipo kombi e 18 veículos para transporte de pacientes, serviços 

administrativos e transporte de materiais.  

A estrutura de Unidades de Saúde é composta por três unidades básicas, uma 

unidade mista, a qual realiza atendimentos de atenção básica e especialidades, um 

Centro de Atenção Psicossocial, um Ambulatório de Saúde Mental, um Centro de 

Especialidades Médico Odontológicas e a Vigilância em Saúde, composta pela 

Vigilância Sanitária, Epidemiológica e o Centro de Controle de Zoonoses. Atuando em 

colaboração com a rede municipal de saúde há ainda o hospital geral de baixa e 

médica complexidade, a Irmandade Santa Casa de Louveira e seu Pronto 

Atendimento do bairro Santo Antônio. 

Segue abaixo um breve relato das atividades desenvolvidas em cada serviço de 

saúde. 

 Unidade de Saúde do Burck -  

Está localizado à Rua Martinho de Ludres, 700, no Residencial Burck, e oferece 

serviço à população de 2ª a 6ª feiras das 07h00 às 17h00, com os seguintes 

atendimentos: 

 Atendimento Básico em clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, 

odontologia, fonoaudiologia, psicologia e nutrição; 

 Atendimento de enfermagem para aferição de pressão arterial, glicemia capilar, 

injeções, vacinas, curativos, coleta de citologia oncótica, inalação, teste rápido de 

gravidez, avaliação antropométrica, coleta de exames laboratoriais, 

eletrocardiograma e acolhimento; 

 Realiza a distribuição de medicamentos, através de dispensário. 
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Ainda na Unidade de Saúde do Burck está localizada a sede do programa da Visita 

Domiciliar, que oferece atendimento em domicílio para os pacientes acamados com 

as seguintes especialidades: clínica geral, pediatria, fisioterapia, fonoaudiologia, 

nutrição psicologia, terapia ocupacional, odontologia, assistência social e 

enfermagem. 

 Unidade de Saúde Antônio Carlos dos Santos 

Está localizada à Rua Antônio Chicalhone, 193, no Bairro Santo Antônio, e oferece 

serviço à população de 2ª a 6ª feiras das 07h00 às 17h00, com os seguintes 

atendimentos: 

 Atendimento Básico em clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia e nutrição; 

 Atendimento de enfermagem para aferição de pressão arterial, glicemia capilar, 

injeções, vacinas, curativos, coleta de citologia oncótica, inalação, teste rápido de 

gravidez, avaliação antropométrica, coleta de exames laboratoriais, 

eletrocardiograma e acolhimento; 

 Realiza a distribuição de medicamentos, através de dispensário. 

 

 Unidade de Saúde Gilberto Ajjar 

Esta localizada à Avenida Gualicho, 1.185, no Bairro do Monterrey, e oferece serviço 

à população de 2ª a 6ª feiras das 07h00 às 16h00, com os seguintes atendimentos: 

 Atendimento Básico em clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, 

fonoaudiologia, psicologia, nutricionista; 

 Atendimento de enfermagem para aferição de pressão arterial, glicemia capilar, 

injeções, vacinas, curativos, coleta de citologia oncótica, inalação, teste rápido de 

gravidez, avaliação antropométrica, coleta de exames laboratoriais, 

eletrocardiograma e acolhimento; 

 Realiza a distribuição de medicamentos, através de dispensário. 

 

 Unidade de Saúde Dra. Lucilene Mosca Mellin  

Está localizada à rua Antônio Schiamanna, 208, Vila Nova. É considerada uma 

unidade mista, que oferece serviço para população de 2ª a 6ª feiras das 07h00 às 

21h00 com os seguintes atendimentos: 
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 Atendimento Básico em clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia; 

 Atendimento de Especialidades Médicas em cardiologia, endocrinologia, 

otorrinolaringologia, ortopedia, neuropediatra, hebiatria, oftalmologia, nefrologia, 

dermatologia, reumatologia, geriatria, homeopatia e medicina do trabalho; 

 Atendimento de Reabilitação em psicologia, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia e 

terapia ocupacional; 

 Atendimento de odontologia em ortodontia, endodontia, clínica geral, periodontia e 

atendimento a pacientes com deficiências; 

 Atendimento de enfermagem para aferição de pressão artéria, glicemia capilar, 

avaliação antropométrica, aplicação de injeção, vacinas, curativos, coleta de 

citologia oncótica, eletrocardiograma, eletroencefalograma, inalação teste rápido 

de gravidez e acolhimento; 

 Realização de exames complementares como o ecocardiograma, 

eletroencefalograma, teste ergométrico, ultrassom e exames laboratoriais; 

 Realiza a distribuição de medicamentos, através de dispensário.  

 

 Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas 

Está localizado à rua das Rosas, S/N, no Bairro Santo Antônio, oferecendo serviço 

para a população de 2ª a 6ª feiras das 07h00 às 20h30 com os seguintes 

atendimentos: 

 Atendimento odontológico em endodontia, prótese, clínica geral, periodontia e 

atendimentos a pacientes com deficiências; 

 Atendimento de especialidades médicas em cardiologia, hebiatra e oftalmologia; 

 Atendimento em fonoaudiologia e psicologia; 

 Realização de coletas de exames laboratoriais (serviço terceirizado). 

 

 Ambulatório de Saúde Mental 

Localizado à Rua Capitão Álvaro Pereira, 44, Vila Bossi, oferece serviço à população 

de 2ª a 6ª feiras das 07h00 às 17h00 com atendimento em psicologia adulto e infantil 

e psiquiatria. 

 Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I 
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Localizado à Rua Capitão Álvaro Pereira, 55 – Vila Bossi, oferece serviço à população 

de 2ª a 6ª feiras das 07h00 às 17h00, com atendimento de psicologia, psiquiatria, 

terapeuta ocupacional, assistência social e enfermagem. 

 Vigilância em Saúde 

A sede administrativa da Vigilância em Saúde, composta pela Vigilância 

Epidemiológica, Sanitária e Centro de Controle de Zoonoses está localizada Rua 

Frederico Zanella, 375, Bairro Vila Nova.  Tem como objetivo analisar a situação de 

saúde da população e organizar as práticas de saúde para enfrentar os problemas 

existentes. Embora o setor seja responsável por organizar as ações, todos os serviços 

de saúde (unidades de saúde, ambulatórios, hospitais) devem participar e realizar 

ações de Vigilância em Saúde, pois envolve vigilância, promoção e prevenção de 

doenças. 

 

 Centro de Controle de Zoonoses: localizado à Rua Aparecido Ribeiro 

Damasceno, 45 – Bairro do Leitão, é o órgão responsável pelo controle de 

agravos e doenças transmitidas por animais (zoonoses), através do controle de 

populações de animais domésticos (cães, gatos e animais de grande porte) e 

controle de populações de animais sinantrópicos (morcegos, pombos, ratos, 

mosquitos, abelhas entre outros). 

 

2.5.1 Colaboradores 

 Irmandade Santa Casa de Louveira - ISCL 

A ISCL localizada na Avenida Arthur de Souza Sygel, 500 – Jd. Vera Cruz, é um 

hospital geral de baixa e média complexidade, com 41 leitos para internação de 

adultos e crianças, que realiza atendimento de Pronto Socorro nas especialidades de 

clínica geral, ginecologia, pediatria e cirurgia geral. Possui ainda ortopedista com 

atendimento à distância. 

Quando necessário, o paciente pode ser transferido para uma unidade de maior 

complexidade, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, por meio da 

Central de Regulação da Oferta dos Serviços de Saúde (CROSS). 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/controle_de_zoonoses/controle_animal/index.php?p=5421
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/controle_de_zoonoses/controle_animal/index.php?p=5421


47 
 

Além dos serviços de pronto socorro, a ISCL oferece ainda à população um 

ambulatório com consultas médicas e procedimentos ambulatoriais agendados com 

antecedências, em geral encaminhados pelos médicos da rede básica de saúde ou 

das unidades geridas pela Santa Casa, oferecendo atendimento de: anestesiologia, 

cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia vascular, ginecologia e 

obstetrícia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia e urologia. 

 

 Pronto Atendimento do Bairro Santo Antônio 

Localizado a Rua Luís Martins Cruz, 63, no Bairro Santo Antônio, esta unidade é 

administrada pela Irmandade Santa Casa de Louveira.  

O Pronto Atendimento do Bairro Santo Antônio, presta serviço imediato para adultos 

e crianças, todos os dias da semana, com atendimento de clinico geral, pediatria e de 

enfermagem, e quando a complexidade do caso é superior à sua capacidade de 

atendimento os pacientes são transferidos para o pronto socorro, ou via CROSS para 

o hospital referência. 

 Demais Colaboradores 

O município conta ainda com diversos colaboradores que são contratados por 

licitações públicas e ainda, por associações e fundações do terceiro setor, todos 

devidamente pactuados através de termos de colaboração ou de fomento, sendo 

relevante salientar que exames auxiliares para diagnósticos são realizados em 

laboratório ou clinicas/empresas particulares e, parte considerável das pessoas com 

deficiência são atendidas por parceiros do terceiro setor. 

 

2.6 Quadro Geral das Atividades e Condições de Saúde Por Seguimento no 

Município de Louveira – SP. 

2.6.1. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

A Vigilância em Saúde de Louveira tem por concepção de trabalho a integração da 

vigilância sanitária e epidemiológica, incluindo o controle de zoonoses. Adotam o 
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conceito integral de saúde, atuando em ações voltadas para prevenção de agravos e 

promoção da saúde. 

A Vigilância Sanitária realiza ações de baixa, média e alta complexidade.  As 

ações desenvolvidas pela equipe de Vigilância Sanitária do Município de Louveira são 

aquelas contempladas pela Portaria CVS 4 de 21 de março de 2011, que contemplam 

as áreas de serviços de saúde e produtos para saúde, além de tudo o que possa 

comprometer a saúde e que está regulamentado pelo Código Sanitário Estadual- Lei 

Estadual 10083/98. 

Além dos estabelecimentos definidos na Portaria CVS 4/2011 são também ações de 

Vigilância Sanitária o Serviço de Saúde do Trabalhador, inspeções em Postos de 

Combustíveis (com foco em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador), Vigilância da 

Qualidade de Água (Pró Água), atendimento a denúncia sobre produtos de interesse 

à saúde, serviços de saúde e meio ambiente. 

Quanto à Vigilância Epidemiológica, esta realiza o controle das doenças e agravos 

transmissíveis e não transmissíveis mortalidade materna e infantil acompanha e 

qualifica a cobertura de imunização, monitora as notificações e realiza campanhas 

educativas em relação às doenças compulsórias. 

A Vigilância em Saúde tem como proposta a ampliação da estrutura física onde está 

localizado o Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses, de forma que se tenha uma 

área administrativa para todo o conjunto atuar em um único local. 

 

2.6.2. ATENÇÃO BÁSICA 

Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção, proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde. 

A rede básica de saúde de Louveira é constituída por 04 unidades, sendo três 

unidades com atendimento básico e uma considerada como unidade mista. A Unidade 

de Saúde Gilberto Aijar, localizada na área rural, tem como modelo de atenção à 

saúde o Programa de Agentes Comunitários da Saúde. 
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De forma geral, todas as unidades estão estruturadas para prestar atendimento nas 

três áreas básicas (pediatria, clínica geral e ginecologia e obstetrícia) e também são 

desenvolvidos programas de saúde com o intuito de prevenir doenças e promover 

saúde. 

Segundo o IBGE, a população projetada do município é de 42.796 habitantes, contudo 

a Secretaria de Saúde estima possuir aproximadamente 61.000 prontuários. Para dar 

maior controle e organização dos dados e informações da Saúde, está em fase de 

implantação o Prontuário Eletrônico com sistema de informação em Saúde. (PML-

SESA 2015). 

 

A gestão, através de ações estratégicas, procura vencer os desafios do SUS para 

garantir sua efetivação e desenvolvimento no município de Louveira, elevando a 

resolubilidade das unidades básicas, cumprindo seu papel de porta de entrada ao 

sistema de saúde local, favorecendo melhor acesso a outros níveis de complexidade 

e diminuindo a demanda reprimida em algumas áreas. 

 

2.6.3 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 

A assistência ambulatorial especializada do município de Louveira é realizada através 

de rede de serviços próprios, conveniados e ofertados pela Secretaria de Estado e 

serviços comprados. 

 

Na rede pública municipal de Louveira as consultas médicas ambulatoriais 

especializadas são realizadas nas unidades CEMO – Centro de Especialidades 

Médico Odontológicas, na Unidade de Saúde Dra. Lucilene Mosca Melin, no Centro 

de Atenção Psicossocial e no Ambulatório de Saúde Mental. 
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Na US Dra. Lucilene Mosca Melin (Dra. LMM) são realizados os seguintes 

atendimentos médicos especializados, com respectivo quantitativo que compõe a 

equipe: 

Tabela 8 - Relação das especialidades da US Dra. LMM e quantitativo de 

profissionais 

 

  

 

Especialidade Médica 
Qtde de 

Profissionais  

 

Cardiologia 2  

Alergologia 1  

Acupuntura 1  

Medicina do Trabalho 2  

Oftalmologia 1  

Infectologia 1  

Dermatologista 1  

Reumatologia 1  

Endocrinologia 1  

Geriatria 1  

Homeopatia 1  

Neurologia infantil  1  

Ortopedia 1  

Otorrinolaringolista 1  

Médica Radiologista Especializada em Ultrassom  1  
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No Centro de Especialidades Médica e Odontológica - CEMO são realizados os 

seguintes atendimentos médicos especializados: 

 

Tabela 9- Relação das especialidades do CEMO e quantitativo de profissionais 

Especialidade Médica 
Qtde de 

Profissionais  

Cardiologia 1 

Hebiatra 1 

Oftalmologia 1 

 

No Ambulatório de Saúde Mental há a disponibilização de atendimentos na área de 

saúde mental para crianças, adultos e adolescentes nas áreas de psiquiatria, 

psicologia e terapia ocupacional. 

Há o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde para separar os locais de 

atendimento de saúde mental de crianças e adolescentes do atendimento de adultos. 

O Ambulatório de Saúde Mental atende aos casos de maior gravidade, tais como 

psicoses, neuroses graves, transtornos de humor, tentativas de suicídio, drogadição 

e violência. Atualmente este serviço apresenta três principais núcleos de ação:  

Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente; 

Núcleo Adulto; 

Núcleo Álcool e Drogas. 

O CAPS – Centro de Atenção Psicossocial recebe usuários munícipes encaminhados 

do Ambulatório de Saúde Mental, unidades básicas de saúde (UBS), Hospital geral, 

hospitais psiquiátricos e demanda espontânea. 

O CAPS baseia o acompanhamento dos pacientes na lógica da clínica ampliada, 

possibilitando o processo de reabilitação psicossocial, o direito à cidadania, 

acompanhamento de familiares, acesso ao trabalho, lazer e cultura, conforme as 

diretrizes da reforma psiquiátrica. 
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Dessa forma, as atividades terapêuticas são baseadas em grupos abertos e fechados, 

oficinas terapêuticas e assembleias com a participação de usuários e equipe técnica. 

Além da realização de atividades na rede de saúde e comunitária. 

Os pacientes que permanecem no CAPS são aqueles com transtornos mentais 

severos e/ou persistentes, e também usuários de álcool e outras drogas que 

necessitam da clínica de atenção dia e que possuem rede de suporte social e/ou 

familiar prejudicadas. Após melhora do quadro clínico o usuário será encaminhado 

para o Ambulatório de Saúde Mental ou para unidade Básica de referência. 

Os atendimentos de odontologia especializados realizados na rede pública municipal 

são: ortodontia, endodontia, periodontia e prótese dentária. 

Os exames especializados realizados pela equipe própria da Secretaria Municipal de 

Saúde são: eletroencefalograma, teste ergométrico, ultrassom e ecocardiograma. Os 

demais exames especializados são contratados através da Lei de Licitações, Lei nº 

8.666/93. 

Com relação à equipe de reabilitação especializada, o município de Louveira conta 

com profissionais para atendimento domiciliar e ambulatorial, sendo a equipe 

composta por 8 (oito) fisioterapeutas, 4 (quatro) fonoaudiólogas, 4 (quatro) 

nutricionistas, 4 (quatro) terapeutas ocupacionais e 8 (oito) psicólogos. 

Os serviços de reabilitação de alta complexidade são realizados através da 

contratação e também convênios com o terceiro setor. 

Foi estabelecido protocolos para racionalizar e direcionar o fluxo adequado de 

pacientes às Unidades de Saúde. 

Os serviços de Especialidades são direcionados para o atendimento de problemas 

específicos e protocolados. Sendo a contrareferência (o retorno à Atenção Básica) a 

regra. O paciente é reencaminhado à rede básica dependendo da complexidade, não 

devendo permanecer em acompanhamento indefinido nos serviços de 

especialidades. 

Como importante colaborador externo, há o ambulatório de atendimento médico 

especializado da Irmandade Santa Casa de Louveira, que realiza consultas nas 

especialidades de: Anestesiologia; Cirurgia Geral; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia 
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Plástica Reparadora; Cirurgia Vascular; Ginecologia; Neurologia; Ortopedia; 

Otorrinolaringologia, Pneumologia e Urologia. 

 

2.6.4 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

O município de Louveira conta com um único hospital, a Irmandade Santa Casa de 

Louveira, que é um hospital local de baixa e média complexidade, sendo um hospital 

de pequeno porte. É uma entidade civil, estabelecida à Rua Artur de Souza Sygel, 

500, no município de Louveira, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ 46.959.862/0001-47, com objetivos filantrópicos, sem fins 

lucrativos, com prazo de duração indeterminado, devidamente registrada sob número 

495 à folha 238 do livro A-2, no Cartório do 1º Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Jundiaí, fundada em 1976, reconhecida de 

utilidade pública federal pela Portaria do Ministro da Justiça nº. 988 de 28 de agosto 

de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 29 de agosto de 2002. 

A Irmandade Santa Casa de Louveira permaneceu sob intervenção da Prefeitura 

Municipal de Louveira de janeiro de 2005 até 17/11/2014, sendo que após termino da 

intervenção o município ainda é a maior fonte de receita do Hospital, sendo enviado 

mensalmente, a título de auxilio ou subvenção o valor próximo de R$ 2.600.000,00 

(dois milhões e seiscentos mil reais), com a devida autorização legislativa. (PML-SF 

2015). 

http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/subvenes11novembrode20

15p.pdf. Acessado em 10/12/2015. 

A Irmandade Santa Casa de Louveira (ISCL) conta com 41 leitos de internação 

distribuídos em enfermarias masculinas e femininas, para casos clínicos, cirúrgicos, 

obstétricos e pediátricos, não existindo atualmente um leito de retaguarda psiquiátrico. 

O Hospital atende casos de urgência e emergência médica em dois locais distintos: 

no prédio da Irmandade Santa Casa de Louveira e no Pronto Atendimento, localizado 

no Bairro Santo Antônio. Esses dois locais funcionam continuamente, 24 horas diários 

com atendimento de Clínicos Gerais, Cirurgiões, Ginecologistas e Obstetra, Pediatras, 

Anestesistas e Enfermagem. As referências para semi-intensiva, UTI neonatal, UTI 

http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/subvenes11novembrode2015p.pdf
http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/subvenes11novembrode2015p.pdf
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pediátricas e UTI adultos são realizadas pela Central de Regulação da Oferta dos 

Serviços de Saúde (CROSS). 

A ISCL passa por reformas estruturais, como troca do telhado, substituição do 

encanamento, reforma do Centro Cirúrgico, reforma da central de esterilização de 

materiais, cozinha, farmácia e rouparia, da ala masculina e feminina do setor de 

internação. 

 

2.6.5 ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Louveira não dispõe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e conta com um 

serviço de assistência pré-hospitalar (APH) executada pela Irmandade Santa Casa de 

Louveira, composto por uma ambulância UTI e duas ambulâncias de suporte básico. 

Neste ano a sala de emergência do Pronto Socorro foi modernizada com dois leitos 

funcionando como semi-intensivos para estabilização de pacientes até sua 

transferência para um hospital de maior complexidade via Central de Regulação da 

Oferta dos Serviços de Saúde (CROSS). 

Na rede municipal de saúde todas as unidades são equipadas com desfibriladores 

automáticos e carrinho de emergência e os profissionais da enfermagem foram 

capacitados no início do ano de 2014 para situações de urgência. 

 

2.6.6 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

A Assistência Farmacêutica compreende um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, tendo o medicamento como insumo essencial, 

visando o acesso e seu uso racional. 

A Assistência Farmacêutica conta com 04 dispensários de medicamentos na atenção 

básica e um almoxarifado central de medicamentos para armazenagem. Além das 

unidades de dispensário, a Assistência Farmacêutica tem se organizado para 

recebimento e encaminhamento de processos para o Programa Alto Custo do 

Governo Estadual. 
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 Com a implantação do prontuário eletrônico em toda a rede municipal de saúde, todos 

os dispensários de medicamentos possuem sistema de controle de dispensação de 

medicamentos interligado. 

 A Assistência Farmacêutica atua com a padronização dos medicamentos e sua lista 

é composta de medicamentos do Programa Dose Certa e Dose Certa Saúde Mental 

da Secretaria Estadual de Saúde e por pregão presencial para aqueles que não fazem 

parte da Dose Certa/FURP. Para as aquisições por pregão presencial no município é 

utilizado como referência o Preço Máximo de Venda ao Governo conforme art. 5º da 

Resolução CMED n. 2, de 12 de março de 2014. 

 A Secretaria Municipal de Saúde criou a Comissão de Farmacoterapia para revisão 

periódica dos itens da Relação Municipal de medicamentos Essenciais (REMUME) 

com base nas deliberações da RENAME. 

 

2.7 Gestão do Trabalho em Saúde na SESA de Louveira - SP 

A Secretaria Municipal de Saúde possui um núcleo de Recursos Humanos que atua 

em parceria e colaboração com o Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal 

de Administração. 

Em relação aos recursos humanos próprios, a Secretaria de Saúde possui quadro 

funcional composto por servidores efetivos, celetistas, comissionados e estagiários. A 

realização dos serviços de limpeza e manutenção dos prédios vinculados à Secretaria 

Municipal de Saúde foi terceirizada. 

Segue abaixo quadro com quantitativos dos funcionários da Secretaria de Saúde em 

dezembro de 2014:  
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Tabela 10- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

PROFISSIONAIS NÍVEIS 

SUPERIORES 
QUANTIDADE 

CARGA 

HORÁRIA 

Assistente Social 3 30 

Enfermeiro 18 30 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 1 40 

Farmacêutico 5 30 

Farmacêutico 1 20 

Fiscal Sanitário 4 40 

Fisioterapeuta 8 30 

Fonoaudiólogo 4 30 

Médicos 57 20 

Médico Veterinário 1 20 

Nutricionista 4 30 

Odontólogo 23 20 

Psicólogo 12 30 

Terapeuta Ocupacional 4 30 

 

OUTROS PROFISSIOANIS QUANTIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 

Agente Comunitário de Saúde 7 40 

Atendente de Consultório Dentário 12 40 
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Auxiliar de Enfermagem 5 40 

Auxiliar de Limpeza 7 40 

Auxiliar de Saúde 2 40 

Auxiliar de Saúde Bucal 8 40 

Auxiliar de Serviços Gerais 13 40 

Escriturário 23 40 

Estoquista 1 40 

Motorista 30 40 

Operador de Controle de Zoonoses 7 40 

Recepcionista 6 40 

Técnico de Enfermagem 28 40 

Técnico de Farmácia 7 40 

Técnico de Higiene Bucal 1 40 

Técnico de Radiologia Especializado 

em Mamografia 1 30 

 

PROFISSIONAIS EM COMISSÃO QUANTIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 

Diretor Técnico de Departamento 5 40 

Secretário de Saúde 1 40 

Supervisor de Divisão 4 40 

 



58 
 

ESTAGIÁRIOS QUANTIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 

Estagiário Farmácia 4 30 

Estagiário Psicologia 5 30 

  

2.8 Sistemas de Informação Utilizados pela SESA e Unidades de Saúde de 

Louveira - SP 

2.8.1 - CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde 

Ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 

responsável pela disponibilização de ofertas de Serviços de Saúde, na qual o 

município de Louveira é atendido através do site http://www.cross.saude.sp.gov.br/ , 

onde o agendamento é feito abrangendo as vagas cedidas pelas referências 

regionais. Segue abaixo os prestadores disponibilizados através do CROSS: 

 Ambulatório de Especialidades Médicas de Jundiaí e Santa 

Bárbara D´oeste; 

 Hospital Regional de Jundiaí 

 Centro de Atenção integral à Saúde da Mulher – Unicamp 

 Hospital Universitário São Francisco - Itatiba  

 Hospital de Caridade São Vicente de Paulo – Jundiaí 

 

2.8.2 - Serviços referenciados para Jundiaí 

Os serviços de maior complexidade, que não são realizados no município de Louveira, 

são referenciados através de contratualização realizada pelo Departamento Regional 

de Saúde Região Campinas da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para os 

hospitais São Vicente de Paulo e Hospital Universitário, ambos em Jundiaí. Os 

agendamentos para o município de Louveira são realizados através do site 

http://www.jundiai.sp.gov.br/saude/servicos-online/agenda/ , onde o agendamento é 

http://www.cross.saude.sp.gov.br/
http://www.jundiai.sp.gov.br/saude/servicos-online/agenda/
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feito abrangendo as vagas cedidas pelas referências regionais. Segue abaixo os 

prestadores disponibilizados através da Secretaria de Saúde de Jundiaí: 

Núcleo Integrado de Saúde, Ambulatório de Saúde da Mulher, Ambulatório de 

Especialidades da Faculdade de medicina de Jundiaí, Atendimento hospitalar e 

ambulatorial do Hospital de caridade São Vicente de Paulo e Hospital Universitário, 

Ateal, Instituto Luiz Braille, ICON e AFIP. 

 

2.8.3 - SISCAN WEB 

Este sistema é a versão em plataforma web que integra os Sistemas de Informação 

do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) e do Câncer de Mama (SISMAMA). Este 

sistema tem por objetivo, enquanto ferramenta de gestão, fortalecer as ações de 

controle e prevenção destes cânceres. Todas as Unidades de Saúde de Louveira têm 

acesso a este sistema e acompanhamento dos laudos de mamografia e seguimento 

das pacientes com alterações neste exame. No momento, ainda se utiliza a versão 

antiga do SISCOLO devido as Colpocitologias oncóticas ainda serem enviadas ao 

CAISM-UNICAMP, estando em transição a para aderir a Portaria do Ministério da 

Saúde de nº 3388/2013. 

 

2.8.4 - SISPRENATAL WEB  

O SisPreNatal é um software desenvolvido para acompanhamento adequado das 

gestantes inseridas no Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(PHPN), do Sistema Único de Saúde. Fornece informações fundamentais para 

planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas, através do 

pré-natal inserido na Rede Cegonha. Melhora o acesso, cobertura e qualidade do 

acompanhamento pré-natal. Gera fatura para o SIA-SUS (Cadastro e Conclusão). 

Disponibiliza numeração para acompanhamento da gestação e geração de incentivo 

de parto no SIH-SUS. Todas as unidades de saúde de Louveira têm acesso a este 

sistema e realizam cadastro e acompanhamento das gestantes que procuram a rede. 
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Responsável pela utilização do Sisprenatal Web: Todas as Unidades de Saúde do 

município e a Secretaria de Saúde. 

 

2.8.5- E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB) 

O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégia do Departamento de Atenção 

Básica para reestruturar as informações da Atenção Básica nacionalmente. A 

estratégia e-SUS, faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS 

em busca de um SUS eletrônico. 

Em Louveira este sistema tem sido usado para o repasse das informações do 

Programa Saúde na Escola (PSE) e está sendo implantado na US Gilberto Ajjar para 

o repasse de informações da Estratégia de Agentes Comunitário ao Ministério da 

Saúde. 

 

2.8.6-   Sistema DATAHEALTH Prontuário de saúde eletrônico. 

O Datahealth é Sistema ainda em fase de implantação na Secretaria Municipal de 

Saúde, responsável por interligar as informações relativas ao Prontuário Eletrônico, 

faturamento, agendamento de exames, dispensação de insumos, materiais e 

medicamentos, controle de RH e frota de veículos. 

Enquanto o Cartão Residente Municipal é o objeto do estudo e tem utilidade de 

instrumento de gestão mais global, trabalhando dados inclusive obtidos pelo 

Datahealth, além de disponibilizar ferramentas de gestão que auxiliam no 

planejamento municipal e vincula ao envio e encaminhamento dos dados para o 

Ministério da Saúde, ou seja, se atrela ao Cartão SUS. (CADWEB).  

 

2.8.7 - CADWEB 

Serviço on-line disponibilizado pelo Governo Federal através do site 

http://cartaonet.datasus.gov.br/, para identificar os usuários do Sistema Único de 
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Saúde e seus domicílios de residência.  Por meio do cadastro será possível a emissão 

do Cartão Nacional de Saúde para os usuários e a vinculação de cada usuário ao 

domicílio de residência, após a emissão do cartão, os usuários têm acesso aos 

serviços disponibilizados pelo SUS – Sistema Único de Saúde 

 

2.8.8 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

2.8.8.1. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

1. Sinan (sistema de informação de agravos de notificação): digitação de 

doenças de notificação compulsória. 

 

2. Sinan on line (http://sinan.saude.gov.br/sinan) sistema de informação de 

agravos de notificação on line: digitação de fichas de notificação de Dengue. 

 

3. Sinan NET on line (http://www.saude.gov.br/sinan_net ) sistema de 

informação de agravos de notificação on line: atualização do sistema Sinan, 

recebimento de arquivos de fluxo de retorno para o sistema SINAN, atualização de 

tabelas. 

 

4. SIVEP_DDA (www.saude.gov/sivep_dda) sistema de 

informações de vigilância epidemiológica – doenças diarréicas agudas: digitação 

de doenças diarréicas agudas. 

 

5. Sinan Influenza WEB (http://www.saude.gov.br/influenza ) 

sistema de informação de agravos de notificação): digitação de fichas de 

notificação de Influenza. 

 

6. SIM_Local/SIM_Federal (http://localhost/sim_local/default.asp ) 

sistema de informação sobre mortalidade): digitação de Declarações de óbito do 

município, atualização do sistema, base de dados, envio de lotes e 

retroalimentação. 

 

http://sinan.saude.gov.br/sinan
http://www.saude.gov.br/sinan_net
http://www.saude.gov/sivep_dda
http://www.saude.gov.br/influenza
http://localhost/sim_local/default.asp%20)
http://localhost/sim_local/default.asp%20)
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7. SINASC_Local/SIM_Federal 

(http://localhost/sinasc_local/default.asp )  sistema de informação sobre nascidos 

vivos): digitação de Declarações de nascidos vivos do município, atualização do 

sistema, base de dados, envio de lotes e retroalimentação. 

 

8. SI-PNI (pni.dataus.gov.br) sistema de informação do programa 

nacional de imunização: digitação de dados de campanha do município, 

levantamento de dados. 

 

9. APIWEB (pni.dataus.gov.br) apuração do programa de 

imunizações: digitação das doses de vacinas realizadas no município. 

 

10. SI-PNI (Programa nacional de imunizações): sistema de registro 

de dados de vacinação de residentes no município realizadas nas Unidades de 

Saúde, recebimento e controle da movimentação dos dados alimentados nos 

sistemas das Unidades. 

 

11. Sispafra_viajantes (www.anvisa.gov.br/sispaf) sistema de 

informação de portos, aeroportos e fronteiras: sistema para emissão de certificado 

internacional de vacinação ou profilaxia (residentes no município). 

 

12. IAL (www.ial.sp.gov.br) instituto Adolf Lutz: sistema para retirada 

de exames laboratoriais. 

 

 

2.8.8.2  VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

13. SISTEMA DE INFORMAÇÕE S EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

(www.sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa) cadastro, emissão de licenças de 

funcionamento, emissão de CEVS, relatórios dos estabelecimentos sujeitos a 

fiscalização sanitária. 

 

14. PROÁGUA – estadual (www.cvs.saude.sp.gov.br) sistema de 

informação de vigilância da qualidade da água para consumo humano: digitação, 

http://localhost/sinasc_local/default.asp%20)
http://www.anvisa.gov.br/sispaf
http://www.ial.sp.gov.br/
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/
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emissão de relatórios dos resultados das análises de água realizadas pela 

vigilância e pela Estação de Tratamento de Água do município. 

 

15. SISAGUA – federal (aplicação.saude.gov.br/sisagua) sistema de 

informação de vigilância da qualidade da água para consumo humano: digitação, 

emissão dos resultados das análises de água realizadas pela vigilância e pela 

Estação de Tratamento de Água do município. 

 

16. SISSOLO (www.saude.gov.br/sissolo) sistema de informação de 

vigilância de população exposta a solo contaminado: cadastro de áreas 

contaminadas. 

 

17. SISTEMA DE PROTOCOLO: sistema para tramites de controle e envio 

de processos da Vigilância Sanitária. 

 

 

2.8.8.3. ZOONOSES 

18. SISAWEB (200.144.1.23/SISAWEB) atividades de vigilância e controle 

de dengue: digitação, emissão de relatórios de todas as atividades relacionadas 

ao controle da dengue, como casa a casa, ponto estratégico, imóveis especiais, 

avaliação de densidade larvária. 

 

2.9. Análise em Relação à Gestão em Saúde no Município de Louveira 

2.9.1 FINANCIAMENTO 

No município de Louveira, a Saúde é financiado basicamente com recursos próprios, 

sendo que as receitas federais recebidas são baixas e as estaduais inexistentes. 

Os blocos de recursos para o custeio SUS são os seguintes: Atenção básica, Atenção 

de média e alta complexidade, Vigilância em saúde, Gestão do SUS e Assistência 

farmacêutica e Investimento na Rede de Serviços de Saúde. 

Em valores o município recebe: 

http://www.saude.gov.br/sissolo
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Tabela 11- Recursos Recebidos da União para Saúde 

Bloco de recursos Ano de 2014 (R$) Ano de 2015 (R$) 

Atenção Básica - PAB 948.221,96 959.704,44 

Média e Alta 

Complexidade- MAC 

1.682.539,87 1.822.808,43 

Assistência Farmacêutica 194.513,89 178.304,49 

Vigilância em Saúde 147.247,13 135.422,59 

 Em 2015 – recebeu para investimento – R$ 547.090,00 

Fonte Ministério da Saúde, Brasil. 2015. 

(http://aplicacao.saude.gov.br/portaltransparencia/index.jsf). 

 

Considerando a norma legal e obrigação do município em investir no mínimo 15% de 

sua receita em saúde, o município de Louveira em 2014 investiu - R$ 72.223.055,39 

E em 2015 a previsão era de investir -  R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais). 

http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/3_anexo13balanofinanceiro

p.pdf. Acessado em 05/12/2015.  

Importa compreender a origem das receitas municipais que se vinculam aso 15% de 

investimento obrigatório, ou seja, quais são as receitas que somadas e multiplicadas 

por 15% estabelecem o minimo para aplicação dos municípios, são elas: 

 Impostos Municipais: ISS, IPTU, ITBI (sobre transmissão de bens imóveis).  

 Transferências da União: cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), cota-parte do ITR e transferências da Lei Complementar nº 87/96 – Lei 

Kandir.  

 Imposto de Renda Retido na Fonte.  

 Transferências do Estado: cota-parte do ICMS, cotaparte do IPVA e cota-parte do 

IPI-Exportação.  

http://aplicacao.saude.gov.br/portaltransparencia/index.jsf
http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/3_anexo13balanofinanceirop.pdf
http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/3_anexo13balanofinanceirop.pdf
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 Outras Receitas Correntes: receita da dívida ativa de impostos, multas, juros e 

correção monetária de impostos. 

Para calcular quanto o município deve gastar, basta fazer a seguinte conta: 

TOTAL VINCULADO à SAÚDE = (A+B+C+D+E) x 0,15 

 

Observa-se facilmente que no município a participação de outros entes federados na 

saúde do município não ultrapassou 4,5%, enquanto no ano de 2015, sequer chegará 

a 4,0%.  

 

2.9.2 RECURSOS ORÇAMENTARIOS DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA 

Louveira se destaca no cenário nacional por sua riqueza e disponibilidade de caixa, 

sendo certo que ano de 2014 o orçamento anual da cidade atingiu o valor de R$ 386,8 

milhões. - http://www.louveira.sp.gov.br/site/conteudo/843/prefeitura-apresenta-lei-

orcamentaria-anual-2014-em-audiencia-na-camara, acessado em 20/08/2015. 

O valor investido na saúde foi no importe de R$ 72.223.055,39 (MUNICÍPIO DE 

LOUVEIRA, 2015), ou seja, gasto de aproximadamente 18,67%. 

No ano de 2015, o orçamento anual sofre uma majoração e atingiu o valor de R$ 452,2 

milhões (MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, 2015). 

A previsão de gastos com saúde nesse período é da ordem de 90.000.000,00 - 

(MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, 2015). 

Observe-se que essa receita não está condicionada a repasse da União a qualquer 

título, ou seja, o município goza de uma saúde financeira dificilmente encontrada, que 

segundo o IBGE analise de 2012, estava em segundo lugar no Brasil no PIB per capita 

(MUNICÌPIO DE LOUVEIRA, 2014). 

Importa informar ainda que a cidade possui um IDH 2010 de 0,77 considerado alto, 

evidenciando que se trata de cidade fora dos padrões da grande massa de municípios 

brasileiros (IBGE, 2015). 

http://www.louveira.sp.gov.br/site/conteudo/843/prefeitura-apresenta-lei-orcamentaria-anual-2014-em-audiencia-na-camara
http://www.louveira.sp.gov.br/site/conteudo/843/prefeitura-apresenta-lei-orcamentaria-anual-2014-em-audiencia-na-camara
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CAPITULO 3. SISTEMA DE CARTÃO RESIDENTE MUNICIPAL - CARTÃO 

CIDADÃO DE LOUVEIRA. 

 

O CRM entrou em busca de solução dentro de uma agenda positiva não é 

necessariamente uma agenda de expansão ou redução do tamanho dos serviços 

públicos municipais, mas sim para atender aos reclamos de eficiência e efetividade, 

ou seja, de melhoria da capacidade de governo para alcance de resultados de 

desenvolvimento – o que requer estratégias, estruturas, processos e pessoas 

alinhadas com as finalidades em questão.    

É um instrumento de gestão que pretende auxiliar na Revitalização do Município e de 

sua forma de implementar as políticas públicas e disponibiliza-las a população, 

provocando ajuste e garantindo a meritocracia, mas também uma flexibilidade e 

transparência nas informações municipais. A inovação e inserção na agenda do 

município decorre da crença de que resultados têm de ser visíveis e demonstráveis 

no curto prazo, sendo que a legitimação da mudança acontece a posteriori, pelo 

resultado concreto (Martins, 2011). 

 

3.1. – O que é o Cartão Residente Municipal (Cartão Cidadão de Louveira) 

O Cartão Cidadão é uma ferramenta que visa concentrar todas as informações das 

diversas secretarias da prefeitura em um único cadastro, facilitando o acesso do 

cidadão aos serviços municipais, permitindo ao poder público um conhecimento 

detalhado de sua população, além de aproximar o cidadão de seus governantes. O 

mecanismo utilizado é o registro das diversas passagens do cidadão pelas secretarias 

municipais, como Saúde (consultas, dispensação de medicamentos), Educação 

(matrículas), Social (Benefícios), Cultura (eventos). Através desse poderoso banco de 

dados, é possível se extrair relatórios estatísticos diversos, tanto do ponto de vista da 

secretaria quanto do munícipe. 

No CRM há diversos relatórios e informações estatísticas, como exemplo: 

Relatórios e estatísticas 
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      Distribuição populacional por sexo 

      Distribuição populacional por bairro 

      Distribuição populacional por faixa etária 

      Distribuição populacional por grau de instrução 

      Relação dos aniversariantes, com disparo automático de torpedos 

(SMS) 

      Utilização dos serviços por secretaria e por departamento/divisão 

      Utilização dos serviços por bairro e região da cidade 

      Medição acumulada, média diária e horária da utilização dos serviços 

      Ranking dos hiperusuários dos serviços 

      Índice de utilização e de não-utilização dos serviços   

      Relação de portadores de deficiência física 

      Relatórios das pesquisas (modelo de ficha de cadastro): 

    Tipo de abastecimento de água: Rede Geral, Rios/Açude, Poço 

Artesiano, Poço/Mina 

    Possui animais domésticos 

    Pratica atividade física regularmente 

    Realiza compras no comercio local 

    Possui plano de saúde 

    Possui plano funerário 

    Possui plano odontológico 

    Qual a Renda Familiar 

    Principal problema da cidade 

    Tem emprego registrado 

       

Demais relatórios criados juntamente com a administração, como confirmação de 

consultas medicas através de SMS e ainda, possibilidade de o usuário confirmar 

ou desmarcar a consulta como resposta ao torpedo recebido. 

  

Interfaces com outros sistemas e softwares: 

 Abaixo listamos algumas das principais funcionalidade e aplicações do sistema: 
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      Com Cartão SUS 

      Prontuários eletrônicos de pacientes 

      Software de gestão administrativa 

      Ferramentas do Ministério da Saúde 

      Ferramentas do SUAS 

      Contas de consumo como água e esgoto 

      Sistema de financeiros e contábil para Administração Pública. 

      Consulta dos cidadãos por nome/endereço/cartão SUS/CPF 

      Mapeamento do cidadão, podendo se configurar um aviso por e-mail ou 

SMS, sempre que um cidadão utilizar um serviço municipal. Ferramenta útil 

para aumento da segurança municipal. 

      Integração do sistema com geoprocessamento, permitindo-se a 

visualização da imagem da residência do cidadão 

      Mosaico dos cidadãos do mesmo endereço, mostrando todos os 

moradores e suas fotos; 

      Integração do sistema com departamento municipal de água e esgoto, 

permitindo, a partir da ficha do cidadão, informações sobre o consumo de água 

da residência 

      Uso do cartão para eventos municipais, permitindo a adoção de descontos 

para quem for morador da cidade 

      Utilização do cartão cidadão como critério (tempo de moradia e 

comprovação) em projetos como Minha Casa Minha Vida e Prouni municipal 

      Integração do sistema com cadastro mobiliário municipal, permitindo a 

rápida localização dos sócios das empresas, facilitando processo de 

fiscalização/jurídico  

      Uso do cartão para uso de parques, bibliotecas e demais dependências 

municipais 

      Uso do cartão em eventos esportivos 

      Gerenciamento de custos dos benefícios concedidos, permitindo a análise 

tanto do custo-cidadão, quanto dos custos por secretaria e 

departamento/divisão 
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      Impressão do Número do Cartão SUS no cartão cidadão, permitindo que 

o cidadão porte apenas o cartão cidadão também nos atendimentos da saúde. 

     Classificação dos cadastros por tipo de cidadão, permitindo à 

municipalidade, por exemplo, estender e gerenciar os benefícios aos servidores 

municipais residentes em outras cidades. 

     Verificação do histórico de atendimento do cidadão, sabendo onde foi 

atendido, em que data e por quem. 

      Disparo de torpedos (SMS) personalizados. Ferramenta de comunicação 

direta e eficiente com a população, tendo as mais diversas utilidades, tais 

como:  

+ Campanhas de vacinação; 

+ Prevenção a dengue; 

+ Aviso de falta nas escolas municipais, dando aos pais a 

tranquilidade e segurança de que os filhos estão frequentando às 

escolas. 

      Gerenciamento dos ingressantes na cidade, listando quem aderiu o 

sistema e para onde foi residir, além de informar qual a cidade de origem. 

      O sistema acompanha um aplicativo para smartphones, chamado “Na 

Palma da Mão”, onde o cidadão pode se comunicar diretamente com a 

administração, além de relatar problemas georreferenciados, com imagens, 

etc. 

  

Destarte o CRM é um instrumento de gestão constituído de um conjunto de metas e 

ações estabelecidas a partir da necessidade de planejar e adequar os recursos 

financeiros dentro do município, avaliando a gestão da organização, com vistas a 

transformar a sua ação gerencial e melhorar o seu desempenho institucional, sendo 

que por ser um instrumento de melhoria da gestão, independe do planejamento 

estratégico e dos planos dele decorrentes, nem os substitui.  Pode, entretanto, 

contemplar metas de implementação ou de melhoria do próprio sistema de 

planejamento estratégico da organização avaliada. 
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3.2. – Como foi implantado 

3.2.1 – Contextualização e primeiros passos. 

A prefeitura  por meio de licitação na modalidade pregão (Lei no 10.520, de 17 de 

julho de 2002.), contratou a empresa ASSIST Soluções em T.I., apresentando quais 

as funcionalidades desejadas pelo gestor no instrumento de gestão. Foi determinado 

que a gestão do processo ficasse a cargo da secretaria municipal de planejamento, 

iniciando-se com reuniões e determinação de cronograma de implantação e 

treinamento. 

Ficou ajustado que a contratada forneceria as máquinas para o cadastramento e mão 

de obra de cadastradores e supervisores, impondo que todos os funcionários fossem 

identificados e uniformizados com as cores e logos da prefeitura de Louveira. 

A empresa locou um imóvel no bairro e região local indicado pelo gestor municipal, 

passando a atuar como braço auxiliar da prefeitura pelo tempo em que viesse a 

ocorrer implantação e posterior manutenção do sistema. 

 

Etapas do projeto 

 3.2.2 Cadastramento municipal 

 Conjuntamente com a administração municipal, definiu-se a melhor estratégia de 

coleta de informações da população, sendo que poder-se-ia utilizar tanto a coleta ativa 

dos dados quanto a coleta passiva dos dados. 

A coleta ativa consiste na visitação domicílio a domicílio e no posterior processamento 

dos dados. Já, a coleta passiva consiste no cadastramento populacional quando o 

usuário utiliza algum serviço público municipal. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument


71 
 

Em qualquer uma das estratégias, utiliza-se ferramentas para verificação da 

autenticidade das informações do usuário, evitando que o cadastro seja irreal do ponto 

de vista populacional. 

É nessa fase também que se estabeleceu um questionário (aprovado pela Prefeitura) 

para cada usuário, e condicionou a aceitação do formulário a apresentação de 

documentos, como título de eleitor, RG, CPF e comprovante de residência, sendo que 

as informações são as fontes para as análises estatísticas. Abaixo, segue modelo do 

questionário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Formulário de Cadastro para Cartão Cidadão de Louveira (Cartão 

Residente Municipal) 
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3.2.3 Plano de comunicação 

Considerando a necessidade de transparência e por buscar a integração da 

população na implantação deste instrumento de gestão, que ainda deve conferir maior 

eficiência e eficácia a disponibilização dos serviços públicos municipais, o CRM é um 

sistema que que deve ser implementado com as diretrizes da democracia 

participativa, ou seja, com acompanhamento e críticas da população e dos demais 

stakeholders, com efetiva participação destes. Seguindo a linha de gestão social e 

participação efetiva da sociedade. (Cançado & Pereira & Tenório, 2013). 

 

Para facilitar o conhecimento e adesão ao projeto, utilizou-se mecanismos de 

comunicação que viabilizam essa adesão. Entre folders, outdoors, panfletos, spots de 

rádio, carros de som, entre outros, selecionou-se vários tipos de mídia, adequando a 

mesma para cada setor populacional do município, dando credibilidade e valorizando 

o projeto. Abaixo, algumas mídias já utilizadas. 

 

Figura 7- Figuras do Plano de Mídia Divulgado para População 

.  
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3.2.4 Análise dos dados de cada Secretaria Municipal 

 Foi realizado estudo em cada secretaria municipal e na fundação existente, 

possibilitando conhecer e mapear a organização de cada uma delas, transferindo 

então os dados e forma ao sistema CRM, a finalidade foi facilitar o uso do servidor 

que operacionaliza o sistema. 

 

Com os serviços mapeados, custos podem ser estabelecidos, facilitando a prestação 

de contas de cada secretaria, bem como os custos efetivos e despesas com cada 

usuário que acesse os serviços públicos no município. 

 

Abaixo, exemplo de um mapeamento dos serviços de uma secretaria municipal: 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

 

DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 

 ADMINISTRATIVO 

 ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA 

 SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA 

OUVIDORIA DA GUARDA MUNICIPAL 

 ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL 

 PROSSEGUIMENTO NOS ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA 

DIVISÃO DE TRÂNSITO 

 ADMINISTRATIVO 

 ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRÂNSITO 

 SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE IDOSO/DEFICIENTE 

 RECURSOS DE MULTAS 

DIVISÃO DE DEFESA CIVIL 

 ADMINISTRATIVO 

 ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE DEFESA CIVIL (RISCO) 
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Figura 8 – Gráfico exemplificativo de custos por secretaria 

Figura 8- Gráfico exemplificativo de custos por secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5  Características técnicas de implantação do sistema 

 O sistema implantando foi projetado e construído visando o menor investimento da 

municipalidade em infraestrutura tecnológica. O software funciona sob o protocolo 

http (web), podendo ser acessado remotamente, apenas com um navegador e 

acesso à internet, propiciando desta forma, inclusive acesso dos cidadãos, conforme 

determina as normas de transparência. 

O acesso dos usuários é configurado, criando-se uma política de restrição de acesso 

aos dados, garantindo a privacidade e segurança dos dados, tais como prontuário 

eletrônico medico dos usuários, cadastros SUAS, enfim os que são necessários 

ocorrer sigilo nos termos da norma e da privacidade pessoal dos usuários. 

Não há limite de usuários e o banco de dados trabalha com tecnologia cliente-

servidor.  
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3.2.6  Capacitação dos servidores municipais 

 O processo de conscientização e capacitação dos servidores é um passo 

fundamental, tendo sido propiciado treinamentos e plantão de dúvidas. Desta foram 

realizados treinamentos gerais e específicos, de modo a motivar os servidores 

públicos e buscar fazer dos mesmos elementos multiplicadores da importância do 

cartão para a administração municipal. Alguns elementos utilizados no treinamento 

foram vídeo-aulas, workshops e manuais específicos. 

  

 

3.2.7 Emissão e retirada do cartão 

 Após aproximadamente 15 dias após a coleta de informações e cadastro do usuário, 

foi disparado um SMS ao usuário, avisando-o sobre a disponibilidade do cartão. No 

ato da retirada, o usuário foi fotografado e teve suas digitais coletadas, 

complementando-se o cadastro.  

O verso do cartão pode ser configurado e modificado. Abaixo, exemplo de um cartão 

impresso: 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Verso do Cartão Residente Municipal 
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3.2.8  Início da utilização pela população 

  

O processo de cadastramento e coleta de informações foi executado 

concomitantemente com o processo de análise de cada secretaria e com o processo 

de implantação do sistema. Desta forma, a municipalidade pode determinar uma data, 

de forma rápida, para solicitar o cartão nos atendimentos municipais.  

   

3.2.9  Personalização de relatórios e processos 

 Na contratação já estava previsto que a empresa daria suporte contínuo, assim como 

deveria garantir o aprimoramento e customização, visando não ocorrer desatualização 

tecnológica, além do sistema CRM ter que possuir controle de chamados, onde, de 

forma imediata, fosse possível se verificar o status de todas as solicitações em 

andamento. 

  

3.2.10  CRONOGRAMA DE  IMPLANTAÇÃO 

Figura 10- CRONOGRAMA DE  IMPLANTAÇÃO. 

Fonte:  ASSIST SOLUÇÕES EM T.I E SPLAN. 2015. 

. 
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3.3. – Porque foi implantado. 

Averiguamos que o município estava em dúvida sobre a dificuldade em executar 

orçamento e porquê da necessidade de pedidos de suplementação ou 

complementação orçamentaria no final do primeiro semestre. 

Os gestores locais se mostraram insatisfeito com a disparidade existente entre o 

orçado e o executado, apontando um quadro de ausência de planejamento eficaz, ao 

passo que o orçamento sempre se realizava de forma incremental, não se 

aproximando da realidade. 

Coletamos ainda a insatisfação dos gestores de saúde com o elevado número de 

prontuários médicos físicos e a falta de confiabilidade das informações existentes nos 

dados, precarizando uma gestão mais eficiente e efetiva. 

Podemos observar que os gestores locais e especialmente a Secretaria de Saúde não 

se satisfazia com os instrumentos de gestão disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde, em contrapartida o anseio de entregar serviços com eficiência, efetividade e 

qualidade para os usuários do SUS no município.  

Diante desse quadro, averiguamos que os gestores apontaram vários benefícios 

obtidos pelo sistema CRM (Cartão Cidadão de Louveira), entre eles os principais 

eram: 

∙ Conhecimento detalhado da população, facilitando a implementação de políticas 

públicas de qualidade; 

∙ Único identificador para as secretarias, evitando dados redundantes; 

∙ Análise exata da demanda de cada secretaria/departamento/divisão; 

∙ Economia imediata com a otimização dos recursos; 

. Sistema CRM como instrumento de governança, onde se possibilitava 

desenvolvimento de cultura de metas, avaliação e monitoramento. 

. Coparticipação dos gestores públicos municipais de forma mais proativa e 

colaborativa; 
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. Incentivo a análise da ambiência externa pelos gestores como grupo e não mais 

individualizado em sua área de atuação.  

. Efetividade da transparência e da informação ao cidadão interessado. 

 

Com esses quadros de benefícios, podemos observar que os gestores locais através 

do instrumento de gestão implantado, se dispuseram a inovações organizacionais, 

implicando em possibilidade de treinamento e desenvolvimento de habilidades, 

levando a perceber que a participação nos atos de gestão, como planejamento das 

ações e mesmo das finanças inclua melhor os servidores e averiguamos existir um 

participação e simpatia mais efetiva aos programas que foram criados posteriormente.  

Nos dizeres de Roberto da Costa Pimenta (2000). 

“Percebe-se também como fundamental uma revisão do 

planejamento estratégico, com o estabelecimento de foco numa 

visão prospectiva da tarefa do órgão, afim de que se possam definir 

responsabilidades e foco no resultado”. 

 

CAPITULO 4 -  SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS E SAÚDE PÚBLICA NO 

BRASIL- AS DIRETRIZES DO SUS E SEU FINANCIAMENTO. 

A Organização Mundial da Saúde - OMS define saúde como “o completo estado de 

bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade”. 

(OMS, 2015). Tal conceito tem uma profunda relação com o desenvolvimento social, 

e expressa a associação entre qualidade de vida e saúde da população. A saúde, 

nesse sentido, é resultado de um processo de produção social e sofre influência de 

condições de vida adequadas de bens e serviços. 

A saúde como produto social se constrói coletiva e individualmente, por meio de ações 

de governo, da sociedade e de cada indivíduo. Gozar do melhor estado de saúde que 

é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem 

distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. 
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No século XIX a higiene se torna um saber social, envolvendo toda a sociedade, 

possibilitando que a Saúde Pública entre na agenda política com prioridade, nascendo 

as primeiras tentativas de demonstrar a necessidade de investimento público na área.  

A tendência em associar a situação da saúde as iniciativas e organização do Estado 

para atende-la, impõe a definitiva entrada na agenda política da saúde, obrigando o 

Estado a buscar solução através de políticas públicas (McKeown & Lowe, 1966). 

Ao tratar de política em saúde pública e coletiva no Brasil há que se evidenciar a 

historiografia, onde podemos dividir o combate das epidemias e das doenças em três 

modelos, a saber, o primeiro pelo ideário sanitarista-campanhista, o segundo pelo 

agrário-exportador e o terceiro pelo médico-assistencial-privatista (Rocha, 2013 – pag. 

4). 

Temos em Oswaldo Cruz o expoente campanhismo, ainda predominante no pais, para 

quem o saber se assenta na pesquisa e na experimentação, com o objetivo de 

combater as endemias e epidemias. 

Após o modelo campanhista, adotou-se o preventista, para o qual toda doença tem 

uma história natural e é possível intervir na mesma, criou-se assim a hierarquização 

da prevenção, ou seja, primaria, secundaria e terciaria. A importância é para localizar 

qual modelo está sendo aplicado, uma vez que no primário a lógica é da promoção da 

saúde e da proteção especifica, na secundaria atua no diagnóstico precoce e 

tratamento oportuno, além de atuar na limitação da incapacidade e finalmente na 

terciaria que trata de recuperar o máximo possível a capacidade do ser humano, 

buscando retornar ao status quo ante a doença. (Rocha, 2013. pg. 3) 

Nos anos de 1980 ocorreu a reforma sanitária e lançou as bases do desenvolvimento 

do sistema de saúde, amparado e influenciado na Assembleia Mundial de Saúde de 

1977, que possuía como lema Saúde Para Todos no Ano 2000 (STP-2000), 

predomina no Brasil o ideário sanitarista e universalizante, para definitivamente impor 

como agenda política pública o amplo acesso da população a saúde, impactando 

fortemente a economia do Estado. 

Época em que ocorre também uma crise de recessão internacional e social, impondo 

aos gestores públicos planejar o que e como fazer, além de onde seria os recursos 

financeiros, o planejamento se torna a pedra angular da saúde (Nogueira, 1983). 
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Na última década do século XX, contudo, o país foi apresentado ao federalismo 

sanitário, onde se criaram mecanismos de pactuação de gestores, mais precisamente 

as Câmaras Bi e Tripartite, estabelecendo critérios para repasses financeiros nas 

Comissões Tripartites (nível federal) e Bipartite (nível estadual), ou seja, a primeira 

composta por estados, união e municípios, e a segunda pelo estado e municípios. 

Finalmente, atrelado a saúde pública no Brasil está o SUS, tendo na última década do 

século XX e na primeira do Século XXI, observa-se esforço de organização do Sistema 

Único de Saúde (SUS) com a implementação de mecanismos de gestão e a 

consequente federalização desta política, nos moldes de um federalismo sanitário 

(Dourado, 2012). 

Não há como deixar de citar a importância da VIIª Conferência Nacional de Saúde em 

1986 e, por conseguinte de um dos idealizadores do SUS, o professor Sergio Arouca, 

para quem saúde é um bem-estar social, onde as pessoas tenham direito a casa, 

trabalho, salario, agua, vestimenta, educação, informações, meio ambiente 

sustentável, política de respeito e que não tenha medo da violência. (Arouca, 1986) 

É a própria Constituição Federal de 1988 que norteia para o federalismo sanitário, 

impondo aos entes federados as competências e obrigações comuns na saúde, 

regulamentando posteriormente através de leis infraconstitucionais as obrigações, 

competências e atribuições, surge com a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, o SUS 

como instituição federativa e que engloba os entes municipais, estaduais e a União. 

 

4.1.  O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

Conhecer o SUS e entende-lo é importante para compreender o estudo do caso e o 

questionamento do município de Louveira, para tanto as lições dos Professores 

Gastão Wagner Campos, Sonia Fleury, Sergio Arouca e Lenir Santos, além de vários 

outros se mostram necessárias, devendo ser visitadas e apreendidas, iniciando como 

o próprio material de explicação do Ministério da Saúde, o “Entendendo o SUS” (Brasil, 

MS 2007). http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=136. 

“Entendendo o SUS” reúne informações básicas sobre o Sistema Único de Saúde que 

envolvem a saúde pública no Brasil, evidenciando ser um sistema ímpar, garantindo 
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acesso integral, universal e igualitário aos brasileiros, tendo transformado o país no 

maior do mundo em atender gratuitamente a população na área da saúde. 

Em regra geral, a União é o principal financiador da saúde pública, assim como 

formuladora de políticas no país, contudo a implementação é realizada por seus 

parceiros (estados, municípios, ONGs e iniciativa privada). 

É no município que ocorre a porta de entrada do SUS, sendo o principal responsável 

pela saúde pública de sua população. A partir de 2006 com o Pacto pela Saúde, o 

gestor municipal assumiu a plenitude da gestão das ações e serviços de saúde 

oferecidos em seu território, sendo que não possuindo os serviços de saúde em seu 

território, pode pactuar com outros municípios na região, instrumentos principais 

dessa situação é o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP,  

instituido pelo Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 que regulamenta a Lei nº 

8.080/90 (Brasil, MS-SGEP 2014) e a   Programação Pactuada e Integrada (PPI)  em 

2006 (Brasil, MS-SAS 2006). 

No sistema há que se entender que a porta de entrada de saúde deve ser 

preferencialmente a atenção básica ou primária (postos de saúde, centros de saúde, 

unidades de Saúde da Família, etc.), somente após é que o usuário poderá ser 

encaminhado para atendimento de maior complexidade da saúde pública (hospitais e 

clínicas especializadas), desta forma o sistema trabalha de forma referenciada e deve 

ser realizada a pactuação entre os municípios e demais entes da federação.  

Há que se entender o SUS e seus princípios norteadores não como um mero 

programa de governo, mas como uma política pública de Estado, sendo que nessa 

linha de pensamento, a professora Sonia Fleury em entrevista para o Movimento 

Participação Médica se manifestou no seguinte sentido 

(http://participacaomedica.com.br/wordpress/?p=2192 (verificado em 17/11/2013): 

Ele foi criado como um sistema de prestação dos serviços e de gestão dos 

sistemas locais de saúde, o que é um modelo muito inovador no mundo. 

Tanto que a revista The Lancet, que é a maior revista de saúde do mundo, 

fez um número especial sobre o SUS. Há todo um reconhecimento 

internacional sobre a originalidade desse sistema, mesmo num país que 

tinha recursos, mas que ousou ser democrático.  
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Acho que é preciso melhorar o sistema público, ver onde estão os gargalos, 

prover condições e recursos e responsabilizar os gestores. Se alguém está 

gerindo alguma unidade que não está funcionando bem, que coloca em risco 

a vida da população ou seu bem-estar, então melhor fechar do que fingir que 

atende: abre outro, começa tudo de novo. Isso que tem mudar, não podemos 

aceitar a naturalização das desgraças, das peregrinações, da falta de 

respeito com o ser humano, do contra direito e do próprio desrespeito aos 

profissionais da área de saúde. Se aceitarmos isso, teremos que nos 

resignar com a máxima de que a solução está no setor privado. Tudo isso é 

parte da luta político ideológica, essa batalha que travamos cotidianamente 

no setor saúde, contra interesses muito poderosos. 

 

Para Gastão Wagner Campos o Brasil precisa do SUS, porém o SUS precisa de sofrer 

uma reforma, sendo que classificou de reforma da reforma, 

(http://www.lappis.org.br/site/noticias/885-o-brasil-precisa-do-sus-diz-o-professor-

gastao-wagner-em-artigo. 2013. – acessado em 05/12/2015.): 

    O Brasil escolheu o “direito universal à saúde” quando elaboramos 

nossa Constituição. Trata-se de um princípio de natureza ética, moral, que 

se transformou em lei. Nossa Lei Maior responsabilizou o Estado e a 

sociedade pela transformação desse valor abstrato em realidade. Indicou 

ainda um modelo organizacional para dar concretude a essa aspiração: o 

SUS. 

Reconhecendo a dificuldade de implantação e eficácia do SUS, a professora Lenir 

Santos, sustenta que é árdua a tarefa, desde financiamento, passando pelas formas 

de gestão incompatíveis, formação de profissionais de saúde e até a complexidade 

operativa inerente ao sistema público. 

(http://www.cebes.org.br/verBlog.asp?idConteudo=4817&idSubCategoria=56) – 

acessado em 05/12/2015. 

Longo e áspero caminho, entrecortado todo o tempo com os vieses do 

nosso federalismo de centenárias práticas centralizadoras, incompatíveis 

com o princípio federativo e que tem o município como ente da 

Federação: ente igual em autonomia e profundamente desigual em seu 

desenvolvimento econômico-social para o exercício da autonomia 

federativa e das competências constitucionais. Para promover o 

equilíbrio nacional, a União precisa atuar no alcance da equidade 

http://www.lappis.org.br/site/noticias/885-o-brasil-precisa-do-sus-diz-o-professor-gastao-wagner-em-artigo
http://www.lappis.org.br/site/noticias/885-o-brasil-precisa-do-sus-diz-o-professor-gastao-wagner-em-artigo
http://www.cebes.org.br/verBlog.asp?idConteudo=4817&idSubCategoria=56
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orçamentária federativa, no desenvolvimento geoeconômico e abandonar 

as práticas centralistas da cenoura e da vara em relação aos demais entes 

federativos. Por isso, para o SUS acertar o passo não são poucas as suas 

tarefas por se tratar de um sistema único que se espraia em 5.568 

municípios e 27 estados, todos autônomos entre si ao mesmo tempo em 

que são interdependentes na condução da saúde pública. 

 

Observa-se, portanto, que o SUS está vinculado diretamente ao ideal de democracia, 

que por sua vez é indissociável da ideia de cidadania, contemplando, portanto, a 

menção de política pública de Estado, que independe do governo e grupos políticos 

que estejam momentaneamente no poder. 

O Congresso Nacional Brasileiro, em 1988, impôs as balizas do SUS como Política 

de Estado por considerar a Saúde como um direito fundamental do cidadão e um 

dever do Estado, denotando a busca da implantação de um Estado de Bem-Estar 

Social (Welfare state), apesar do antagonismo de várias forças políticas que 

intentavam a implantação do modelo de Estado mais próximo do liberalismo e do 

neoliberalismo. 

Da situação acima exposta resta evidente a resistência que o SUS sofreu desde o 

início, estando no presente momento completando 25 (vinte e cinco) anos de vida e 

atuação, sem, contudo, ter obtido o êxito ainda de ter alcançado seu propósito, qual 

seja, a implementação de seus princípios, entre os quais, da Universalidade, Equidade 

e Integralidade da atenção à saúde da população brasileira. (Campos, 2013; Santos, 

2013). 

Hodiernamente tem se intensificado a municipalização da saúde, onde a União e o 

Estado, a primeira em maior proporção tem repassado a obrigação ao município, sob 

a alegação de ser a porta de entrada do SUS. Contudo o repasse de recursos não 

tem acompanhado na mesmo proporcionalidade a obrigação repassada, comportando 

a crítica realizada pela professora Elida Graziane Pinto, para quem a União tem se 

colocado em posição de inconstitucionalidade em diminuir sua participação no custeio 

de saúde. (Pinto & Fleury, 2012). 

Não é demais voltar a salientar que a saúde vem inscrita no artigo 6º da Constituição 

Brasileira de 1988 como sendo um direito social que, nos termos do art. 196 da mesma 
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Constituição, “é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

econômicas e sociais”. A atenção a esse direito se faz por meio de uma rede 

regionalizada e integrada de forma colaborativa que se constitui num sistema único, 

organizado com descentralização e direção única em cada esfera de governo, 

atendimento integral com prioridade para as ações preventivas e participação da 

comunidade (art. 196, CF 1988). 

Desta forma, o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que: 

Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 

196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, o 

Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários ao 

gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. “Se uma pessoa necessita, 

para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever 

solidário da União, do Estado e do Município providenciá-lo.” (AI 550.530-

AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, 

DJE de 16-8-2012.) 

  

Tal referência nos remete ao SUS, recordando que o Sistema Único de Saúde – SUS 

foi organizado a partir da Lei Orgânica da Saúde – LOS, isto é, a Lei Federal 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, que estabeleceu em seu art. 2º ser a saúde “um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu exercício”. 

Sobre a questão de a final o que é o SUS, importa a lição e citação de Cipriano e 

Vasconcellos para quem:  “O Sistema Único de Saúde (SUS) é o arranjo 

organizacional do Estado brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde 

no Brasil, e traduz em ação os princípios e diretrizes desta política. Compreende um 

conjunto organizado e articulado de serviços e ações de saúde, e aglutina o conjunto 

das organizações públicas de saúde existentes nos âmbitos municipal, estadual e 

nacional, e ainda os serviços privados de saúde que o integram funcionalmente para 

a prestação de serviços aos usuários do sistema, de forma complementar, quando 

contratados ou conveniados para tal fim”. (VASCONCELOS e PASCHE, 2006, p. 

531).        
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4.2 – PRINCIPIOS E DIRETRIZES DO SUS 

Apesar da recalcitrância de grupos opositores ao sistema, o SUS através da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), lançou seus “princípios finalísticos”, que se 

referiram à natureza do sistema que se pretendia conformar, assim como os 

chamados “princípios estratégicos”, que estabeleceram às diretrizes políticas, 

organizativas e operacionais, que apontavam “como” deveria vir a ser construído o 

“sistema” que se queria conformar, institucionalizar. Tais princípios estratégicos são a 

Descentralização, a Regionalização, a Hierarquização e a Participação social. 

Nesse diapasão temos que lançar vistas ao artigo 196 da CF/88, que estabelece 

princípios finalísticos e diretrizes estratégicas do SUS, que dispõe: “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 igualitário às 

ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Ainda que não seja objeto deste estudo, cabe de forma simples elencar tais princípios 

e diretrizes, vejamos: 

 

4.2.1- Princípio da Universalidade ou Atendimento Universal no SUS  

 

Estabelece que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao 

Estado assegurar este direito. Neste sentido, o acesso às ações e serviços deve ser 

garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, 

ou outras características sociais ou pessoais.  

A universalidade, portanto, é um princípio finalístico. (Teixeira, 2011; Fleury, 1989; 

Ribeiro 2016). 

O princípio fundamental que articula o conjunto de leis e normas que constituem a 

base jurídica da política de saúde e do processo de organização, além da do ideário 

do direito à saúde ser direito de cidadania, impõe claramente ainda ao Estado a 

responsabilidade por promover a saúde, proteger o cidadão contra os riscos a que ele 

se expõe e assegurar a assistência em caso de doença ou outro agravo à saúde. 
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4.2.2 - Principio da Equidade no SUS 

Equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência 

é maior. Para isso, a rede de serviços deve estar atenta às necessidades reais da 

população a ser atendida. A equidade é um princípio de justiça social. (Viana, Fausto 

e Lima, 2003). 

O objetivo da equidade é diminuir desigualdades e tratar os cidadãos respeitando e 

protegendo-os dentro de suas desigualdades, ou seja, estabelecer um tratamento e 

integração das ações promocionais, preventivas e curativas mais complexo objetivo 

de se tutelar a vida com os mais modernos meios existentes na medicina moderna, 

de forma a garantir a mesma qualidade de atenção independentemente de condição 

física, psicológica, social ou financeira do usuário. 

Ainda importante nesse princípio é a contribuição que um sistema de serviços de 

saúde pode dar à superação das desigualdades sociais em saúde implica 

redistribuição da oferta de ações e serviços, e na redefinição do perfil dessa oferta, de 

modo a priorizar a atenção em grupos sociais cujas condições de vida e saúde sejam 

mais precárias, bem como enfatizar ações específicas para determinados grupos e 

pessoas que apresentem riscos diferenciados de adoecer e morrer por determinados 

problemas. (Teixeira, 2011). 

Essa garantia de “tratar desigualmente os desiguais” possibilitando desta forma 

igualdade de oportunidades de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social 

entre os membros de uma dada sociedade, conforme Fleury (1989), assim, este 

princípio veio ao encontro da questão do acesso aos serviços, acesso muitas vezes 

prejudicado por conta da desigualdade social entre os indivíduos. (Ribeiro, 2016). 

 

4.2.3 Princípio da Integralidade do SUS – (Ação de Integralização do SUS) 

Princípio que suscita inúmeras questões e discussões, considerando o impacto 

orçamentário e financeiro envolvido, porém não há que se deter no mesmo, 
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considerando objeto do texto, assim como a amplitude do tema e suas vertentes 

doutrinarias opostas.  

É um princípio que significa considerar a pessoa como um todo, atendendo a todas 

as suas necessidades, inclusive ambientais e sociais, segundo OMS (WHO, 2001). 

Figura 11- Interação entre componentes da CIF, segundo OMS 

 

A noção de integralidade diz respeito ao leque de ações possíveis para a promoção 

da saúde, prevenção de riscos e agravos e assistência a doentes, implicando a 

sistematização do conjunto de práticas que vem sendo desenvolvidas para o 

enfrentamento dos problemas e o atendimento das necessidades de saúde.  

A integralidade é portanto, aquele que dispõe de estabelecimentos, unidades de 

prestação de serviços, pessoal capacitado e recursos necessários, à produção de 

ações de saúde que vão desde as ações inespecíficas de promoção da saúde em 

grupos populacionais definidos, às ações específicas de vigilância ambiental, sanitária 

e epidemiológica dirigidas ao controle de riscos e danos, até ações de assistência e 

recuperação de indivíduos enfermos, sejam ações para a detecção precoce de 

doenças, sejam ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação.  
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4.2.4 - Principio da Informação  

Princípio atrelado ao exercício da cidadania e, portanto, vinculado umbilicalmente ao 

ideário do SUS, é no princípio da Informação de matiz constitucional que é garantido 

o acesso do cidadão as informações pessoais e públicas na esfera da saúde. É 

necessário frisar a importância da informação de acordo com o jurista Luís Gustavo 

Grandinetti Castanho de Carvalho (2002), em que este explana importantíssimo 

pensamento a respeito da informação:  

“Não há sociedade sem comunicação de informação. A história do homem é a 

história da luta entre idéias, é o caminhar dos pensamentos. O pensar e o 

transmitir o pensamento são tão vitais para o homem como a liberdade física.” 

A proteção constitucional ao direito fundamental à informação compreende tanto os 

atos de comunicar, de informar (artigo 5º, inciso IX), quanto os de receber livremente 

informações (artigo 5º, inciso XIV). Por isso a doutrina jurídica afirma que a liberdade 

de informação compreende no “direito de informar e ser informado”. 

Nesta vertente, podemos afirmar que não há apenas e tão-somente a “liberdade de 

informação”, mas também o “direito à informação”, isto é, o direito de receber 

informação, de ser informado. 

Apesar de possuir um sentido constitucional de liberdade, a liberdade de informação 

não constitui pura e simplesmente um direito pessoal ou mesmo profissional, mas um 

direito coletivo, o de ser informado. Noutros termos, àquela dimensão individualista-

liberal foi acrescida uma outra dimensão de natureza coletiva, a de que a liberdade de 

informação contribui para a formação da opinião pública (FARIAS, 2000, p. 166-167). 

Nesse diapasão, resguardado os casos específicos de sigilo imposto pela própria lei 

e autorizado expressamente pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso 

XIV, devemos dar efetividade plena e aplicabilidade ao disposto na lei 8080/90 que 

em seu art. 7º dispõe: 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
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198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 

princípios: 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de 

saúde e a sua utilização pelo usuário; 

Não se duvide, portanto, que a além dos três princípios básicos para se compreender 

e dar efetividade ao SUS, é relevante outro aspecto, ou seja, o direito à informação, 

requisito importante - do ponto de vista democrático - para vida do cidadão usuário do 

sistema. É fundamental que as informações acerca da saúde individual e coletiva 

sejam divulgadas pelos profissionais da saúde, os quais são assim responsáveis pela 

“viabilização deste direito” (VASCONCELOS e PASCHE, 2006, p. 536). 

 

4.2.5   Diretriz Organizativa ou Estrategica – Descentralização. 

A descentralização da gestão do sistema implica na transferência de poder de decisão 

sobre a política de saúde do nível federal (MS) para os estados (SES) e municípios 

(SMS). Esta transferência ocorre a partir da redefinição das funções e 

responsabilidades de cada nível de governo com relação à condução político-

administrativa do sistema de saúde em seu respectivo território (nacional, estadual, 

municipal), com a transferência, concomitante, de recursos financeiros, humanos e 

materiais para o controle das instâncias governamentais correspondentes.  

Devemos salientar que a descentralização e a municipalização da saúde são uma 

resposta à demanda da sociedade, expressa democraticamente em quatro 

Conferências Nacionais de Saúde e acolhida em disposições constitucionais e leis 

ordinárias. O SUS, embora susceptível a críticas pontuais, é um sistema democrático 

e suprapartidário de redistribuição de poder e de recursos; de redefinição do papel 

dos gestores públicos (e de suas responsabilidades financeiras); de estabelecimento 

de relações consensuais entre os diferentes níveis de governo; e de reorganização 

institucional. – (Yunes, 1999) 

Principal base desta diretriz é descentralização de ações e serviços de saúde, com 

direção única em cada esfera de governo e ênfase na municipalização; com relação 
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aos princípios organizacionais, a descentralização foi impulsionada na vertente da 

municipalização (Draibe, 1997). 

Entre as principais razões que fundamentaram, segundo Barata (2004) podemos 

salientar: 

• A descentralização era uma resposta à estrutura anterior da assistência à saúde, 

extremamente concentradora e autoritária nas decisões, obviamente inadequada para 

um país do tamanho e complexidade do Brasil. 

•. Somente em um sistema descentralizado, seria possível a maior participação de 

todos os interessados na formulação da política e na implantação de serviços e ações 

de saúde, adaptados às diferentes regiões e realidades de saúde. 

• A noção de que o município é o mais adequado âmbito para tratar a questão da 

saúde de maneira direta, uma vez que é o ente federado mais próximo da população, 

capaz, portanto, de identificar as peculiaridades e as diversidades locais e adaptar as 

estratégias para a superação dos problemas de saúde, de forma integral. 

• A associação dessas duas razões implica e evidencia a responsabilidade do gestor 

municipal, mais acessível à participação, avaliação e fiscalização dos cidadãos, 

usuários diretos do sistema. 

•. Nesses moldes, a descentralização também seria uma solução para outro problema 

herdado do sistema de saúde anterior ao SUS: direções múltiplas e desintegradas, 

cuja situação exemplar era o duplo comando decorrente da divisão de funções e 

recursos entre os serviços do Ministério da Previdência Social, de um lado, e do 

Ministério da Saúde, de outro. 

Diante do quadro, não há como não citar a própria norma - Lei no 8.080/90 sobre a 

"descentralização, com direção única em cada esfera de governo". (Brasil, 1990) 
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4.2.6 Diretriz Organizativa ou Estrategica – Regionalização. 

Foi instituída a regionalização da saúde no interior do SUS, instituída por meio da 

Norma Operacional Assistência à Saúde – NOAS, surgiu como estratégia necessária 

e complementar à descentralização, buscando promover a articulação intermunicipal 

como elemento central nesse processo. 

A regionalização dos serviços implica a delimitação de uma base territorial para o 

sistema de saúde, que leva em conta a divisão político- administrativa do país, mas 

também contempla a delimitação de espaços territoriais específicos para a 

organização das ações de saúde, subdivisões ou agregações do espaço político-

administrativo.  

O processo de territorialização consiste na delimitação das unidades fundamentais de 

referenciamento, que são as regiões/ microrregiões de saúde e os módulos 

assistenciais, a partir das quais serão estruturadas as funções relativas ao conjunto 

da atenção à saúde, envolvendo a organização e gestão do sistema, a alocação de 

recursos e a articulação das bases de provisão de serviços por meio de fluxos 

intermunicipais de referência. Esse processo é de extrema relevância teórica, uma 

vez que define quais são as bases de atores, organizações e recursos que formam a 

rede como unidade de análise, ou seja, delimita o cluster que terá suas relações de 

interdependência aprofundadas. A territorialização envolve três estratégias principais 

de aprofundamento das interdependências municipais, que consistem no 

estabelecimento da região de saúde como unidade mínima de organização da 

atenção à saúde, na lógica de estruturação assistencial e na definição de um conjunto 

de processos gerenciais de suporte à regionalização (Ouverney, 2005). 

Hodiernamente, contudo, a regionalização sofreu mutação em interpretação, 

modernizando-se não mais para limitar-se a questão político-administrativa-territorial, 

mas considerando fatos epidemiológicos, sociais e culturais, nos moldes já sustentado 

pelo geografo Milton Santos para quem deve ser observado o território usado, isto é, 

pelo território vivo (SANTOS, 1999). 

Apesar da visão mais moderna, há ainda que se construir a aceitação, pois envolve 

interesses políticos e econômicos dos municípios e Estados, que não são tão 

facilmente derrubadas as barreiras (Viana, 2008). 
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4.2.7 Diretriz Organizativa ou Estrategica – Hierarquização. 

A hierarquização dos serviços, diz respeito à forma de organização dos 

estabelecimentos (unidades de unidades) entre si e com a população usuárias, sem 

perder o norte que o SUS é um sistema único e de caráter nacional. 

A hierarquização dos serviços, por sua vez, diz respeito à possibilidade de 

organização das unidades segundo grau de complexidade tecnológica dos serviços, 

isto é, o estabelecimento de uma rede que articula as unidades mais simples às 

unidades mais complexas, através de um sistema de referência e contra-referência 

de usuários e de informações. O processo de estabelecimento de redes 

hierarquizadas pode também implicar o estabelecimento de vínculos específicos entre 

unidades (de distintos graus de complexidade tecnológica) que prestam serviços de 

determinada natureza, como por exemplo, a rede de atendimento a 

urgências/emergências, ou a rede de atenção à saúde mental. 

Importante para entender um sistema hierarquizado, é ter foco na continuidade da 

assistência que deve ser assegurada principalmente pelo estabelecimento de um 

sistema de referências, configurado na regionalização e na hierarquização e os 

Serviços que devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica 

crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição da população 

a ser atendida com resolutividade. 

O acesso da população à rede deve ser por meio dos Serviços de nível primário de 

atenção que devem estar qualificados para atender e resolver os principais problemas 

que se apresentam. Os casos mais complexos deverão ser referenciados para os 

demais níveis de assistência tecnológica. A rede de serviços, organizada de forma 

hierarquizada e regionalizada, permite o (re)conhecimento dos problemas de saúde 

da população da área delimitada, favorecendo ações de vigilância epidemiológica, 

sanitária, controle de vetores, educação em saúde, além das ações de atenção 

ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade (Viegas, 2013). 
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4.2.8 Diretriz Organizativa ou Estrategica – Integração. 

A Integração entre as ações promocionais, preventivas e curativas diz respeito à 

possibilidade de se estabelecer um perfil de oferta de ações e serviços do sistema que 

contemple as várias alternativas de intervenção sobre os problemas de saúde em 

vários planos de sua “história (natural) social”, abarcando intervenções sobre 

condições de vida, riscos e danos à saúde. 

Entre as preocupações e necessidades, há que se compreender que a questão da 

Integração, envolve não somente ações físicas, como políticas, econômicas e 

financeiras.  “A integração de recursos, de meios e de pessoal na gestão do sistema 

é preconizada nas leis e normas como condição básica para assegurar eficácia e 

eficiência ao sistema” (Vasconcelos, et al, 2006 p. 537).  

 

4.2.9 Diretriz Organizativa ou Estrategica – Participação Comunitária. 

Importante instrumento de exercício de cidadania, essa diretriz do SUS, importa em 

controle social, ou seja, se refere à participação da comunidade no processo decisório 

sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do Estado (ARANTES et al., 2007). 

Ideário atrelado ao nascedouro do SUS, base defendida por Sergio Arouca perante a 

VIIª Conferência Nacional de Saúde em 1986, e outros, a possibilidade e incentivo 

para que a sociedade realize o acompanhamento/fiscalização/participação da gestão 

pública em saúde, como fator importantíssimo e vinculado a raiz democrática, teve 

seus direitos garantidos pela lei (8.142/1990), o que valoriza a ideia de democracia 

participativa (Rolim, Cruz & Sampaio, 2013). 

Neste mesmo sentido da valorização do SUS como um patrimônio e responsabilidade 

de todos, foram criados em 2006 três pactos: o Pacto pela vida, o Pacto em defesa 

do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. Do ponto de vista da concepção das políticas 

para saúde, todos devem ser considerados. (RIBEIRO, 2016). 
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4.3 -  DIFERENCIAÇÃO NECESSARIA ENTRE O PRINCIPIO DA INTEGRALIDADE 

E A DIRETRIZ DA INTEGRAÇÃO. 

Cabe registrar a distinção entre “integralidade” e “integração”, uma vez que as vezes 

causa confusão acerca da organização dos serviços de saúde. Se a integralidade, 

como posto anteriormente, é um atributo do modelo, algo que o modelo de atenção à 

saúde “deve ser”, a integração é um processo, algo “a fazer” para que o modelo de 

atenção seja integral. Nesse sentido, a integração envolve duas dimensões: uma 

dimensão “vertical”, proporcionada pelo estabelecimento da hierarquização dos 

serviços (SR e CR), que permite a produção de ações de distinta complexidade 

(primária, secundária, terciária) em função da natureza do problema que se esteja 

enfrentando, e uma integração “horizontal”, que permite a articulação, no 

enfrentamento do problema, de ações de distinta natureza (promoção, prevenção, 

recuperação). TEIXEIRA, (2011). 

 

4.4  LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL SOBRE A RESPONSABILIDADE DA 

SAÚDE NOS MUNICÍPIOS 

Para nosso tema, é de suma importância o que reza o art. 18, inciso I, da Lei Orgânica 

da Saúde, que ao município cabe planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 

serviços de saúde de todo o gênero levadas a efeito em seu território, gerindo e 

executando os serviços públicos de saúde neste mesmo local. Mais uma vez, se 

coloca que a responsabilidade pela execução dos serviços públicos de saúde, ou seja, 

quem presta efetivamente os serviços de saúde ao cidadão é o Município. Aliás, o 

controle dos prestadores de serviços de saúde e da instalação desses serviços em 

seu território é do Município (arts. 15, XI, 18, I e 36 da LOS). 

Como regulamentação dos princípios e diretrizes das Leis 8.080/90 foi editada, dentre 

outras, pelo Ministro da Saúde, as Normas Operacionais Básicas do SUS – NOB -, as 

Normas Operacionais de Assistência à Saúde – NOAS e a Política Nacional de 

Atenção Básica (Portaria 648/GM de 28 de março de 2006) e atualmente a Portaria 

2.488 de 21/10/2011 e portaria 978, de 16/05/2012. 
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A NOB/96 é uma clara demonstração do esforço da União em municipalizar o 

atendimento pelo SUS, pois busca promover e consolidar o pleno exercício, por parte 

do poder público municipal, da função de Gestor da atenção à saúde de seus 

munícipes. A NOB foi complementada pela Norma Operacional de Assistência à 

Saúde – NOAS/2002 aprovada e posta em vigor pela Portaria 373 de 27 de fevereiro 

de 2002, que pretendeu, principalmente, estabelecer o processo de regionalização 

como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior 

equidade. 

Não menos relevante é apreender as diretrizes do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 

2011, que efetivamente regulamentou a lei 8.080/90, assim como atender a Portaria 

nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009 que trata da integração das ações na 

vigilância em saúde e atenção básica. 

Importante salientar que não apenas o Decreto acima normatiza a questão, como as 

portarias do Ministério da Saúde, sendo que cabe reiterar que as ações e serviços de 

saúde do Sistema Único de Saúde são classificados como de Atenção Básica, de 

Média Complexidade e de Alta Complexidade. 

Nos termos da Portaria do Ministério da Saúde 648/2006, temos que: 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação 

e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 

gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, e dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 

quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de 

baixa densidade que devem resolver os problemas de saúde de maior 

frequência e relevância em seu território. Orienta-se pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo 

e da continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, 

da equidade e da participação social (...). A atenção básica tem a Saúde da 

Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde. 
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Nesse diapasão, devemos lembrar que pela legislação vigente, o financiamento 

é responsabilidade dos três níveis de governo, e ainda, nos termos das normas 

existentes, temos basicamente a seguinte situação: é no município que se 

operacionaliza a Atenção Básica. 

A Atenção Básica (ou Primária) constitui o primeiro nível de atenção à saúde. Primeiro 

contato com o Sistema de Saúde. A estratégia de organização da Atenção Básica é o 

ESF – Estratégia de Saúde da Família. Logo, a responsabilidade da oferta de serviços 

é da gestão municipal, não sendo coercitiva a adesão, porém condicional para 

recebimento de recursos da União. 

Natural, portanto, que a Atenção Básica se caracterize por um conjunto de ações de 

saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção, a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. Deve estar orientada pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social, além de que, possui como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 

qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial 

do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o 

planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o 

princípio da equidade; 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de 

ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de 

promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e 

reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação 

do cuidado na rede de serviços; 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e 

a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado; 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do 

acompanhamento constante de sua formação e capacitação; 

V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados 

alcançados, como parte do processo de planejamento e programação; e 

VI - estimular a participação popular e o controle social. 
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Na questão do Município, o planejamento das políticas públicas de saúde deveria em 

tese, se limitar na sua circunscrição territorial geográfica, ou seja, a população 

residente em Louveira/SP, contudo, hoje a migração de pessoas em busca de saúde 

é realidade que afeta a perfectibilidade se busca no planejamento de serviços e 

orçamentário. 

Apesar do tópico versar sobre legislação infraconstitucional, não podemos deixar de 

buscar amparo no artigo 30, VII da Constituição Federal de 1988, que impõe o acesso 

da população diretamente no município, que quando conjugado com os artigos 196 a 

200, estabelecem a corresponsabilidade do Estado e da União. 

    

4.5 – FINANCIAMENTO DA SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL – SUS. 

Relevante para o estudo de caso, uma vez que está se apontando um instrumento de 

gestão pública vinculado, portanto, a questão orçamentaria e de planejamento, o 

financiamento há que ser conhecido, ainda que sem profundidade e debates, mas 

com norte e amparando os motivos pelos quais alega-se que no SUS há 

subfinanciamento, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade 

colaborativa das três esferas de gestão – União, Estados e Municípios.  

O financiamento federal está composto por Blocos de Financiamento antes instituído 

pela Portaria nº. 204 do ano de 2007 que foi alterada pela portaria nº 837 do ano de 

2009, acrescentando o bloco de investimento na Rede de Serviços de Saúde. A sua 

transferência ocorre através de repasse “fundo a fundo”, ou seja, do Fundo Nacional 

de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. 

O plano de financiamento engloba: 1 - Atenção Básica; 2 - Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; 3 - Vigilância em Saúde; 4 - Assistência 

Farmacêutica; 5 - Gestão do SUS e 6 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde. 

Todos os recursos para cada um desses blocos de financiamento são transferidos aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios por intermédio da transferência em uma 

cota única respeitando atos normativos específicos, denominado fundo a fundo, 

regulamentado pela LC 141/2012 e pelo DECRETO Nº 7.827, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.827-2012?OpenDocument
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Todo repasse é feito fundo a fundo como preconiza a Portaria do MS nº 1.409/2013, 

sendo que para a atenção básica que tem como base a estimativa populacional 

segundo o IBGE, os valores variam de R$ 23,00 a R$ 28,00 per capita/ano, enquanto 

o Estado  de São Paulo repassa R$ 3,00 per capita/ano nos moldes da Resol. SS nº 

57/13.  

Limitamos o tema apenas a realidade municipal, posto que é este o objeto de estudo, 

sendo que a própria Constituição Federal informa em seu artigo 198, § 2º inciso III, 

sobre quais receitas municipais devem incidir o percentual mínimo a ser aplicado na 

saúde, é de 15% (quinze por cento) de acordo com o art. 7º da LC 141/2012, legislação 

que veio sanear a inconstitucionalidade por omissão por parte do Congresso Nacional. 

(Pinto, 2012). 

Dispõe o Art. 198, CF/88    

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 

I e II – omissis. 

III - No caso dos Municípios e do distrito Federal, o produto de arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos do que se tratam os arts. 158 

e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (EC 29/2000) 

 

15 % a ser aplicado na saúde =  ∑ (IPTU - propriedade predial e territorial urbana + 

ITBI  - transmissão "inter vivos" + ISSQN  - serviços de qualquer natureza (exceção 

de ICMS de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e de impostos 

de operações e as prestações se iniciem no exterior) + (IRPJ + IRPF – imposto sobre 

de renda e proventos, sobre rendimentos pagos pela Administração Pública Municipal) 

+ ITR/2 - imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos 

imóveis neles situados  + IPVA/2 - propriedade de veículos automotores licenciados 

em seus territórios + ICMS – imposto relativo a circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6
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(varia de 18,75% a 25%) + (IRP - imposto sobre renda e proventos + IPI – imposto 

sobre produtos industrializados, da União x 22,5% para o FPM (fundo de participação 

municipal) +  (IPI – produto industrializado para exportação x 25% para o FPM). 

(% determinado pelo artigo 7º da LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012). 

 

A LC 141/2012 não prevê a própria reavaliação, assim como pode ter exorbitado de 

sua função constitucional quando impôs várias condições e restrições para 

recebimento dos Fundos de Participação Municipal e Estadual, porém é assunto para 

esfera do direito constitucional sobre a possível inconstitucionalidade. 

Visando acompanhar a gestão financeira foi criado pelo Ministério da Saúde o relatório 

do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS que 

demonstra a despesa por categoria (corrente e capital), o investimento dos três níveis 

de governo, União, Estado e Município na Saúde, o percentual do investimento do 

município de acordo com a EC29 e os valores arcados anualmente. 

O financiamento base compõe do relatado acima, sendo que os municípios podem 

aderir a outros programas e desta forma se beneficiam com um aumento de repasse 

voluntario. 

Como pode ser notado o financiamento é insuficiente ou como alegam, o 

subfinanciamento do SUS, impõe sério risco a continuidade e efetividade desta 

política pública brasileira. (Campos, 2011; Mendes, 2009)  

 

CAPITULO 5 – A FEDERAÇÃO BRASILEIRA E O TAMANHO DO SUS. 

Considerando que o Sistema Único de Saúde foi instituído com comando único em 

cada esfera de governo, torna-se necessário uma breve análise do federalismo 

brasileiro e suas implicações na implantação de um sistema de saúde público, 

descentralizado e hierarquizado. Essa importância se reforça ao se constatar a 

existência de uma relação paradoxal entre as unidades federadas – coexistência entre 

autonomia federativa e práticas político-administrativas centralizadoras e 

paternalistas. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20141-2012?OpenDocument
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Uma das dimensões relevantes do processo de implantação do SUS diz respeito à 

tentativa de definição do papel de cada esfera de governo no sistema, que se dá com 

intensos debates e conflitos, tendo em vista o caráter ainda recente do processo de 

democratização no Brasil, a marcante heterogeneidade política, econômica e social 

no país, as características do federalismo brasileiro e as intensas transformações 

pelas quais o Estado brasileiro vem passando nas diversas áreas da política, entre 

outras questões. 

 

O sistema federativo de governo seria, a princípio, adequado para países marcados 

pela diversidade e heterogeneidade, por favorecer o respeito aos valores 

democráticos em situações de acentuada diferenciação política, econômica, cultural, 

religiosa ou social, como é o caso do Brasil. 

 

Esse tipo de sistema impõe certa complexidade à implementação de políticas sociais 

de abrangência nacional, particularmente nos casos em que a situação de diversidade 

diz respeito à existência de marcantes desigualdades e exclusão social. Nesses 

casos, acentua-se a importância do papel das políticas sociais de redistribuição, 

redução das desigualdades/iniquidades no território nacional e inclusão social, 

clássico quando se analisa a área da saúde. (Santos, L. 2013). 

 

O federalismo brasileiro apresenta algumas especificidades que merecem destaque, 

por suas implicações para a área da saúde. A primeira diz respeito ao grande peso 

dos municípios, considerados como entes federativos com muitas responsabilidades 

na implementação de políticas públicas. A diversidade dos municípios brasileiros - em 

termos de porte, desenvolvimento político, econômico e social, capacidade de 

arrecadação tributária e capacidade gerencial do Estado, por sua vez, implica 

diferentes possibilidades de implementação de políticas públicas de saúde, face à 

complexidade de enfrentamento dos desafios mencionados.  
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Na citada federação brasileira, onde existe a União, estados e municípios -, todos 

considerados pela Constituição da República de 1988 como entes federativos com 

autonomia administrativa e sem vinculação hierárquica. São 26 estados, o Distrito 

Federal e 5.570 municípios. (IBGE, 2013).  Estados que vão desde o Estado de 

Roraima com apenas 450 mil habitantes até São Paulo com mais de 41 milhões de 

habitantes. (IBGE, 2010) Municípios com menos de umas mil habitantes até o 

município de São Paulo com quase de 12 milhões de habitantes, ou seja, o SUS 

possui mais de 8.000 unidades que devem se comportar como um. 

 

Para o SUS, cada ente federativo é o SUS e o todo é único, logo, a possibilidade de 

governalidade é multifacetada, assim ser governado como se fosse único necessita 

ser repensada, (Paim, 2008; Fleury, 2007), considerando as grandes diferenças 

regionais do país. 

 

 Outro aspecto relevante é que o federalismo brasileiro ainda se encontra de certa 

forma “em construção”, uma vez que ao longo de toda a história foi tencionado por 

períodos de centralismo autoritário, e a redemocratização do país ainda é 

relativamente recente. Esse processo de construção do federalismo é caracterizado 

por muitas tensões e conflitos na descentralização das políticas e definição dos papéis 

das três esferas de governo em cada área de política pública. No que diz respeito à 

saúde, a agenda política da década de 90 foi fortemente marcada pela temática da 

descentralização e pelos esforços de definição do papel dos gestores em cada esfera 

de governo. A diretriz de descentralização hoje começa a ser questionada e pode ter 

sido a causa da difícil situação do sistema de saúde no país. (Wagner, 2006; Fleury, 

2007;    Santos, 2013;  Souza, 2002)       

 

Isto posto, pode-se concluir que estas características do federalismo brasileiro 

repercutem na implantação de um sistema de saúde em uma realidade plural e 

marcada por desigualdades regionais. Deste modo qualquer política pública de caráter 

universalizante tende a reproduzir a lógica sobre a qual se fundamenta. Tal situação 

seria relativizada se os gestores do SUS e a população mantivesse relações 

voluntarias de cooperação gerando maior capital social (Fleury, 2002) 
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5.1 Pacto Federativo e a Regulação Nacional da Saúde 

Pacto federativo pode ser entendido como a união dos entes federados, onde os entes 

possuem autonomia e competências definidas e se submetem a um poder central, 

dando-lhe soberania para decidir sobre questões que afetem todos os membros 

daquela coalizão. "Evidente que, portanto, o pacto e acordo multilateral entre os entes 

federativos, normalmente remete as questões gerais ou nacionais ao poder 

centralizado, além de transferir a relação e política externa, acatam diversas outras 

competências do poder centralizador" (HOFFE, 2005, p. 164). Através deste pacto os 

membros da Federação passam a se submeter a uma regra majoritária, criando fóruns 

nacionais onde os entes se fazem representar, formando o Estado com Legislativo 

comum, um Judiciário federal comum e um Executivo federal.  

Via de regra, o Federalismo é uma forma de organização de Estado em que os entes 

federados são dotados de autonomia administrativa, política, tributária e financeira 

necessárias para manter o equilíbrio que se estabelece entre eles para a constituição 

do Estado Federal (OLIVEIRA apud ARRETCHE, MARTHA, 2005).  

Sintetizando tal entendimento e se limitando a dar noção, uma vez que o objeto do 

estudo não é esse, temos em Soares um posicionamento que coaduna com essa 

finalidade, vejamos: 

O contrato federal significa o acordo entre as diversas comunidades 

territoriais para a formação de uma comunidade política mais ampla. Tal 

contrato só é possível se houver o interesse compartilhado de pertencer a 

uma comunidade mais ampla. O contrato significa: 1) que as comunidades 

transferem parte dos seus poderes para um centro político nacional, 2) que 

há consenso das partes envolvidas em torno das políticas que estabelecerão 

a comunidade política - o que significa delimitar o campo de ação de cada 

esfera de governo e 3) que há garantia constitucional e institucional de 

autonomia para cada ente federativo, o que significa autonomia para 

constituir seus governos (SOARES, 1997, p.42). 

O Brasil, consoante ressalta o art. 1°, caput, da Constituição da República de 1988 

(CR/88), constitui-se em um Estado Democrático de Direito, formado pela união 

indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, qualifica-se, portanto, 
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como um Estado Federal. Tanto é assim, que a CR/88 proíbe emendas nas seguintes 

matérias, a teor do art. 60, § 4º, verbis: “§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta 

de emenda tendente a abolir: I- a forma federativa de Estado; [...]” (BRASIL, 2015). 

Essa mesma Constituição, que é o encapsulamento do pacto federativo existente, 

criou o ente federativo municipal, beneficiando-os com as repartições de receitas 

tributárias (BIONDINI, 2007).  

Com tal desenho federativo, as condições políticas e mesmo econômicas de 

autonomia das unidades federadas ficaram evidenciada e resguardada com o que se 

entende um mínimo. As porcentagens de impostos federais que compõem o FPE 

(Fundo de Participação dos Estados) e o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) 

foram redefinidas e aumentaram consideravelmente, impondo os critérios de 

distribuição de recursos fiscais e financeiros, permitindo que regiões menos dinâmicas 

e pouco habitadas como os micros municípios disponham de receitas próprias, porém 

criou-se um paradoxo, porquanto os grandes municípios tiveram redução de seus 

recursos, impactando o atendimento à população (BIONDINI, 2007).  

Há críticas em relação ao federalismo brasileiro, para quem a União acaba fazendo o 

que quer, além de centralizar tudo (OLIVEIRA, 2003), sem atuar corretamente no 

pacto federativo. É certa que o pacto federativo brasileiro é ordenado e vinculado a 

Constituição Federal, sendo a vigente de 1988, conforme já salientado acima, em seus 

artigos 196 a 198, impõe as bases e regras para o acatamento entre os entes 

federados. 

Na esfera da saúde com a municipalização do setor, a União cada vez repassa 

funções sem, contudo, acompanhar os recursos, inclusive os recursos aplicados em 

saúde possuem tendência de diminuição. (Pinto, 2012). 

Especificamente na política pública da saúde, houve pactuação expressa, com 

diversos atos normativos emanados da União e dos próprios entes federativos, dentro 

de sua competência residual, portanto há regulação na política de saúde. 

Como arcabouços legais e normativos referente à Saúde, mais precisamente para 

nortear todos os entes federados, têm na base normativa: - Constituição Federal 

(artigos 196 a 200), - Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 (Altera os arts. 34, 

35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao_Compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao_Compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc29.htm


106 
 

Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o 

financiamento das ações e serviços públicos de saúde),  - Lei 8.080, de 19/9/91990 

(Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências),  - Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta 

dispositivos à Lei no 8.080), -Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080), - Lei 

10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo e artigo à Lei nº 8.080), - Lei 8.142, de 

28/12/1990 (Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências), - Portaria 2.203, de 

05/11/1996 (Aprova a Norma Operacional Básica (NOB 01/96), que redefine o modelo 

de gestão do Sistema Único de Saúde), - Portaria 373, de 27/2/2002 (Aprovar, na 

forma do Anexo desta Portaria, a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-

SUS 01/2002), - Resolução 399, de 22/2/2006 (Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – 

Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto). 

 Além da base acima apontada, o SUS e o Ministério da Saúde normatizam 

através de portarias, resoluções e orientações, sendo que tais normas são de 

acompanhamento diário, tal a rotatividade e produção de atos normativos dentro da 

esfera da saúde no país surgem à necessidade de acompanhar através dos 

CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e CONASS 

(Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e SGEP (Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa).  

 

CAPITULO  6 – OBJETIVO DO ESTUDO. 

Existe o problema enfrentado pelos municípios com suas políticas públicas, ou 

ausência delas (Milani, 2008), especialmente no que tange a saúde. A mídia tem 

divulgado a dificuldade que a população tem para acessar esta política pública, quer 

seja pela ausência de profissionais da área de saúde, ou pela escassez de recursos 

financeiros nos municípios para atender adequadamente a população. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9836.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10424.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10424.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8142.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8142.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1996/prt2203_05_11_1996.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1996/prt2203_05_11_1996.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0373_27_02_2002.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
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Apesar do pacto federativo atrelado à política pública da saúde, cabendo obrigações, 

deveres e direitos a todos os entes federados, pacto esse que foi normatizado pelas 

leis federais nº 8080/1990, 8142/1990 e Lei Complementar nº 141/12, as dificuldades 

são relevantes. (Santos, 2013). 

No município de Louveira, o problema principal apontado estava na falta de 

confiabilidade dos dados e informações existentes, até mesmo na secretaria municipal 

de saúde onde a regulamentação é maior e possui vasto número de instrumentos e 

ferramentas de gestão.  

Considerando a necessidade de planejamento com maior efetividade, eficiência e 

qualidade, o município entendeu por inovar e adquiriu um instrumento de gestão 

auxiliar, que é o sistema do Cartão Residente Municipal (vulgo Cartão Cidadão de 

Louveira), visando adequar o planejamento e a qualidade das informações. 

Importante que no projeto, o município de Louveira apostou em seu próprio 

recenseamento e cadastrou, através de visitas casa a casa, tendo fechado o mês de 

outubro de 2015 com 39.763 pessoas cadastradas como residentes e domiciliados na 

cidade, ao passo que há cerca de 2.649 pessoas cadastradas que estão suspensas 

por evidências de fraude. 

Para se obter o corte necessário para o presente estudo, analisamos na secretaria 

municipal de Saúde, a população recenseada de casa em casa, o município implantou 

o prontuário eletrônico, fator que permite uma sensível diminuição dos custos com 

saúde, uma vez que veda a entrega de medicamentos repetidamente e sem controle, 

além de vetar a realização de exames diagnósticos desnecessários ou que esteja com 

validade vigente, segundo protocolo de saúde estabelecido. 

 

6.1.  Avaliação dos resultados da implantação do sistema de gestão do Cartão 

Residente Municipal (Cartão Cidadão de Louveira). 

O instrumento de gestão, se mostrou adequado, segundo a Secretaria Municipal de 

Saúde, Pamela Mango,  quando iniciaram as chegadas das informações e foi possível 

começar a comprovar que o número de pessoas que acessavam o SUS nas unidades 

de Saúde do Município não eram residentes, sendo que algumas vezes eram de 
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cidades vizinhas, porém alarmante o número de pessoas que migravam da cidade de 

Candiba na Bahia e do estado de Alagoas, ou seja, fora da região de Saúde onde se 

encontra o Município. 

O sistema possibilitava a emissão de relatórios das mais diversas matizes, porém 

inicialmente se limitou a incentivar o uso apenas pela população local, apesar de 

atender a todos que buscam o SUS. 

Com a determinação da data no qual seria exigido o CRM, para acessar os serviços, 

averiguamos a sensível diminuição no número de usuários, fator que se comprovou 

após a efetiva solicitação. 

Cumpre apontar que o alcaide determinou que todos que buscassem fossem 

atendidos, porém que informassem da necessidade de utilização do sistema municipal 

e seu respectivo cartão.  

As informações passaram a ser mais confiáveis e de qualidade melhor, possuindo 

possibilidade de rastreabilidade dos usuários, assim como acompanhamento de seu 

estado de saúde e a respectiva utilização que o usuário fazia dos serviços públicos, 

surgindo desta situação outra fonte alarmante, pois pouco mais de 10.000 (dez mil) 

pessoas/atendimentos eram realizadas na SESA, em contrapartida aos 69.500 

prontuários médicos ativos na SESA. 

 

6.2. Quais dados foram coletados e como 

Os dados coletados através de documentos e relatórios para a análise qualitativa, 

foram os seguintes: 

+  Informe especifico da Secretaria Municipal de Saúde, apontando número 

existente de prontuários ativos em agosto de 2014.  Prontuários da SESA – 69.500 

unidades. 

+  Anexo I – Relatório parcial da utilização e recadastramento do cartão cidadão 

– Louveira - SP 
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+  Informe sobre usuários  que compareceram na SESA mais de uma vez por 

mês. 

+  Informe sobre quantidade de Residentes no Município. - 39.763 

 Pessoas residentes e identificadas no Município. 

+  Informe sobre quantidade de Cartões Residente Municipal (Cartão Cidadão de 

Louveira), entregues.  -       

Todos os relatórios foram cedidos pela empresa prestadora dos serviços, ASSIST 

Soluções em T.I e pela Secretaria de Planejamento Municipal (SPLAN) em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Saúde (SESA) 

 

CAPITULO 7 – RESULTADOS 

O município de Louveira, atuando na gestão da saúde, implantou importantes 

ferramentas de controle e redistribuição de serviços públicos aos seus munícipes, 

fator que evidenciou o número de pessoas que não pertencem ao município e estavam 

sendo atendidas no mesmo. 

 

A população estimada do município, segundo o IBGE (2015) é de 43.862, pelo 

recenseamento realizado casa a casa, próprio prefeitura, através do Secretário de 

Planejamento informa a existência de 39.763 munícipes em Louveira. 

 

Há ainda que se destacar o número de prontuários ativos nas Unidades de Saúde, 

que em agosto de 2014 eram cerca de 69500, ao passo que nos dias atuais o número 

reduziu para 39.763, sendo que desse número 2.649 estão suspensos por ter suspeita 

de fraude. 

 

A fraude se refere justamente as pessoas que buscando o serviço de saúde no 

município, acabam por comprar endereço ou falsificar dados, fator que tem sido 

coibido com as visitas regulares da equipe da prefeitura nas residências dentro da 

base territorial do município de Louveira. 
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Observe que com a implantação do prontuário eletrônico em conjunto com o cartão 

munícipe de Louveira, o número de prontuários ativos reduziu em um ano e dois 

meses, de 69.500 (DATAHEALTH, 2014), para 39.763, ou seja, em análise qualitativa 

temos um público migratório na faixa de 74,8% de pessoas que não são munícipes e 

eram atendidas na cidade de Louveira. (PML, SPLA 2015). 

Importante ainda que é possível averiguar o número de atendimentos e ações da 

saúde. 

 

Relatório de passagens nas unidades 2015 – fonte: DATAHEALTH. 

 

 

Figura 12 – Relatorio DATAHEALTH 

Figura 12- Relatorio DATAHEALTH 
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Tabela 12- Relatório de produtividade por procedimentos realizados 2015 - 

DATAHEALTH. 

Nome da Instituicão 

 

Numero de Acessos 

AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL -

LOUVEIRA 

 

6257 

UNIDADE DE SAUDE DO BURCK - 

LOUVEIRA 

 

12737 

UNIDADE DE SAUDE ANTONIO 

CARLOS DOS SANTOS- LOUVEIRA 

 

23396 

 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

I - LOUVEIRA 

 

11739 

SECRETARIA DE SAUDE DE LOUVEIRA 

 

4 

UNIDADE DE SAÚDE DRA. LUCILENE 

MOSCA MELIN - LOUVEIRA 

 

72618 

CENTRO DE ESPECIALIDADES 

MEDICO ODONTOLOGICAS- 

LOUVEIRA 

 

21582 

UNIDADE DE SAÚDE GILBERTO AJJAR 

(MONTERREY) - LOUVEIRA 

 

3609 

Total 128546 
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Por informação da secretaria de saúde da época, Sra. Pamela Mango, não é possível 

uma análise quantitativa para a questão, considerando que os números da época não 

eram confiáveis como os da atualidade, alegando ser fruto da implantação dos 

sistemas de informática na saúde municipal. Outra informação importante se refere 

ao fato das filas de espera para atendimento médico e laboratorial no município ter 

sofrido drástica redução, mais precisamente a população que aguardava até 90 dias 

para ser atendido, chegou a ser atendida em no máximo 10 dias. 

 

A Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Louveira, informou 

basicamente que a situação hoje com o encerramento do cadastramento é:   

 

 Secretaria de Saúde        

 Período Procedimentos Pacientes C/Cartão S/Cartão 

1 

passagem 

2 a 5 

passagens 

> 5 

passagens 

 Jul. /15 27004 9797 7230 2567 53,00% 43,55% 3,45% 

 Ago. /15 26136 11647 11204 443 49,91% 45,30% 4,79% 

 Set/15 27032 12377 11748 629 50,81% 44,09% 5,10% 

         

Totais ativos 39763  

Masculino 18907  

Feminino 20856  

   

   

Faixa Etária Qtde  

0 a 3 1851  

4 a 15 7165  

16 a 30 10477  

31 a 60 16223  

> 60 4047  
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 Santa Casa        

 Período Procedimentos Pacientes C/Cartão S/Cartão    

 Jul. /15 11997 3650 1648 2002    

 Ago. /15 14584 5032 2628 2404    

 Set/15 13632 4430 2118 2312    

 

Informou ainda que existem hoje 2.649 pessoas sendo averiguadas, sendo que seus 

cartões que comprovam sua residência no município estão suspensos por alguma 

irregularidade ou suspeita de fraude no cadastramento. 

Durante o levantamento ficou evidente que ocorreu sensível diminuição do fluxo de 

pessoas de outras cidades junto às unidades de saúde de Louveira, assim que 

começou a ser solicitado a exibição do Cartão Cidadão de Louveira, exceção clara a 

Santa Casa, que é o único hospital na cidade e pela característica de emergência e 

urgência, não se recusa a atender quem quer que seja. 

Dados de julho de 2015 demonstram que cerca de 26,20% dos procedimentos 

realizados na rede municipal de saúde podem ter sido destinados à usuários não 

munícipes de Louveira, visto não serem portadores do Cartão Cidadão Municipal. Já 

no mês de agosto de 2015, quando a apresentação do cartão passou a ser exigida 

nas unidades básicas de saúde, o número de procedimentos para usuários não 

portadores do cartão apresentou uma queda impressionante para 3,8%. 

 

Mais alarmantes ainda são os dados obtidos dos atendimentos realizados a usuários 

sem o Cartão Cidadão nos Prontos Atendimentos e Hospital do Município, que 

chegam a 51,23% dos procedimentos realizados em prováveis não munícipes de 

Louveira. 

 

 

CAPITULO 8 – DISCUSSÃO 

De posse dos resultados do instrumento de gestão estudado, sistema CRM, temos 

que discutir se a pergunta objeto principal do estudo foi respondida e quais questões 
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foram ventiladas ou suscitadas, ou seja, se houve benefício pela implantação do novo 

instrumento tecnológica de informação e se os instrumentos de gestão 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde eram suficientes e satisfatórios para atender 

as normas e necessidades da Administração Pública Municipal em Louveira. 

Pelo corte realizado no estudo de caso, limitou-se a coletar dados na esfera da Saúde, 

porém poderia ser em outras áreas do município, porém demandaria um trabalho 

hercúleo, de pouca efetividade no momento. Explicamos, uma vez que com a 

implantação do sistema CRM em dois ou três anos existira informações confiáveis 

para se realizar estudos quantitativos na cidade. 

A base atual não se permite, segundo relatado pela Secretaria Pamela Mango, os 

dados anteriores a implantação do sistema não eram confiáveis, fator que motivou 

apenas e tão somente uma análise qualitativa. 

Iniciamos com a discussão salientando que o Ministério da Saúde tem implantado 

instrumentos de gestão e de normatização para dar efetividade ao SUS, como já 

salientado anteriormente, entre eles está o Programa de Pactuação Integrada (PPI)  

que é um processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que 

sua finalidade é, considerando o planejamento, definir e quantificar as ações de saúde 

para população residente em cada território, bem como efetuar o pacto Inter gestores 

para garantia de acesso da população aos serviços de saúde dentro da região de 

saúde determinada. Tem por objetivo organizar a rede de serviços, dando 

transparência aos fluxos estabelecidos e definir, a partir de critérios e parâmetros 

pactuados, os limites financeiros destinados à assistência da população própria e das 

referências recebidas de outros municípios.  

Há ainda Decreto nº. 7.508/2011, que regulamentou a Lei nº 8.080/1990, ao explicitar 

conceitos, princípios e diretrizes do SUS, e passou a exigir uma nova dinâmica na 

organização e gestão do sistema de saúde, sendo a principal delas o aprofundamento 

das relações interfederativas e a instituição de novos instrumentos, documentos e 

dinâmicas na gestão compartilhada do SUS. Dentre esses novos elementos, 

destacamos a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES; a 

Relação Nacional de medicamentos Essenciais – RENAME; o mapa da saúde; o 
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planejamento integrado das ações e serviços de saúde; as regiões de saúde; a 

articulação interfederativa e o contrato organizativo da ação pública da saúde (COAP).  

O contrato organizativo da ação pública, como um instrumento da gestão 

compartilhada, tem a função de definir entre os entes federativos as suas 

responsabilidades no SUS, permitindo, a partir de uma região de saúde, uma 

organização dotada de unicidade conceitual, com diretrizes, metas e indicadores, 

todos claramente explicitados e que devem ser cumpridos dentro de prazos 

estabelecidos. Tudo isso pactuado com clareza e dentro das práticas federativas que 

devem ser adotadas num Estado Federativo. O contrato pretende garantir a gestão 

compartilhada dotada de segurança jurídica, transparência e solidariedade entre os 

entes federativos, elementos necessários para a garantia da efetividade do direito à 

saúde da população brasileira, o centro do SUS. 

Define a programação das ações de saúde em cada território de saúde 

(regionalização e territorialização) e norteia a alocação dos recursos financeiros para 

saúde a partir de critérios e parâmetros pactuados entre os gestores, seguindo, 

porém, a limitação estadual ou região de saúde conforme descentralização regulada, 

contudo, não há mecanismo que permita ao município com forte fluxo de pessoas não 

residentes na região de saúde, mas que acessam a saúde, possa ser remunerado 

pelo fato. 

Observa-se que estes instrumentos têm eficácia e eficiência duvidosa, pois municípios 

que não investem adequadamente na atenção básica em saúde para seus próprios 

munícipes acabam exportando seus cidadãos para os municípios que atuam conforme 

determina a norma, sendo este o caso de Louveira em São Paulo. 

Pela natureza do Sistema SUS, assim como pelo pacto federativo cooperativo, dentro 

dessa peculiaridade que é o federalismo brasileiro (Camargo, 2004  p. 46), onde se 

busca fortalecer as alianças e pactos vizinhos (entes federados), Louveira, para 

atender as determinações legais e ampliar a política pública da saúde no município, 

escolheu  como estratégia de gestão a informatização dos dados das pessoas que 

acessassem os serviços públicos, ou seja o instrumento de gestão pública, baseado 

na tecnologia de informação, sistema CRM, denominou cartão cidadão de Louveira. 
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Observamos que a SESA estabeleceu treinamento e adequação de seu pessoal, uma 

vez que o sistema de informática sem a necessária capacitação dos colaboradores 

seria iniqua. Cumpre apontar que verificamos que o sistema CRM permite a geração 

de tabelas e gráficos que viabilizam aos usuários um acesso rápido a todas as 

informações relacionadas aos prestadores de serviços e estabelecimentos cujas 

atividades impactem, direta ou indiretamente nas atividades da população.  Os 

gestores e demais profissionais envolvidos devem ter a capacidade de identificar 

quais informações são relevantes e, com base nisso, empreender suas ações 

(Quitério, 2009). 

No caso especifico da cidade de Louveira, verificamos que dado sua situação peculiar 

em termos de finanças e orçamento, não se ressente do problema de 

subfinanciamento do SUS, porém o mesmo arca com mais que 95% das despesas 

com saúde no município, recebendo o restante da União ou Estado, ou seja, não é 

necessariamente um padrão que se possa replicar para os demais 5.570 municípios 

brasileiros. 

Pelo sistema de financiamento do SUS, o município recebe verba da União através 

do teto para média e alta complexidade (teto MAC) e também para a saúde básica 

(AB), esta última basicamente pelo número de residentes no domicilio e pelo histórico 

de atendimentos dos últimos seis meses.  

A base do financiamento para atenção básica tem como item principal o quantitativo 

populacional, ou seja, para Louveira segundo o IBGE, em 2015, pouco mais de 

43.000,00 habitantes estimados, conforme salientado no item de financiamento sus 

municipal, totalizando repasse estadual e federal, o município arca com mais de 95% 

do custeio. 

Desta diretriz, observamos uma possível ruptura principiológica do estabelecido no 

artigo 194, parágrafo único, inciso V “V - equidade na forma de participação no custeio; ”, 

considerando que o Município arca com mais de 95% do custeio, sendo essa uma 

possível questão de estudo, mas que reclamaria novo repensar em saúde e no 

financiamento do SUS. (Porto, 1997). 
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A análise conjunta dos dispositivos constitucionais, do artigo 194, parágrafo único V - 

equidade no rateamento do custeio em conjunto com Art. 198, caput e § 1º impõe 

questão sobre a constitucionalidade do percentual hoje existente em relação ao rateio 

da saúde para com os municípios e os demais entes federados (estado e União). 

Reforçando essa questão sobre a possível inconstitucionalidade dos atos da União 

em referência ao financiamento do SUS e, por conseguinte uma possível ruptura como 

alegado no parágrafo anterior, o apontamento da professora Elida Graziane Pinto 

(2012): 

“A despeito do caráter solidário desenhado inicialmente na Constituição 

de 1988 para o sistema da seguridade social, os gestores das políticas 

de saúde, assistência social e previdência social enfrentaram o contexto 

recessivo com uma disputa de recurso no interior da Seguridade Social. 

Paralelamente a isso, a União descentralizava despesas e 

reconcentrava receitas, em detrimento do pacto federativo e do próprio 

dever de expandir seu gasto público com o SUS”.  

Ocorre que os municípios quando exportam seus residentes não deixam de receber, 

ainda que o valor seja irrisório (R$ 23,00  a R$ 28,00 per capita/ano da União), ao 

passo que o município que disponibiliza o acesso nada recebe, ou seja, criam-se as 

discrepâncias no sistema, além de demonstrar uma necessidade de majoração no 

capital social do brasileiro (Fleury, 2002) assim como a accountable da administração 

pública brasileira (Pinto, 2001). 

Evidente que se colocarmos o foco apenas sobre o município de Louveira teríamos 

uma grave discrepância, porem pelo pacto federativo estabelecido na Constituição 

Federal de 1988, com foco relevante no federalismo cooperativo, há que existir a 

integração e desenvolvimento regional na saúde, sob pena de reforçar as distorções 

regionais e desequilibrar o sistema SUS, criando diferenças entre brasileiros, o que 

não é admissível (Yunes, 1999). 

Apesar da situação do município ser apropriada e adequada para dar acesso a sua 

população, pela pesquisa de deduz que o planejamento com esse quadro de migração 

de não residentes se torna muito difícil e sem alicerces para garantir a efetiva eficácia 

e eficiência da política pública de saúde no município. 
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Observa-se que a legislação, inclusive a moderna LC 141/12 tem perfil territorializante 

(art. 30, § 1o) e dados os apontamos sobre obrigatoriedade dos entes frente a 

população e ao ideário do SUS, há que se levantar discussão e suscitar dúvidas sobre 

como possibilitar a gestão de área tão sensível e necessária diante do quadro 

brasileiro, onde no SUS há mais 8.000 agentes entre estados, municípios e outros, 

todos com autonomia relativa para definir suas prioridades, modelos de atenção e de 

gestão, política de pessoal, operam com baixo grau de planejamento, com 

subfinanciamento, sobreposição de papéis e de responsabilidade, compondo um caos 

de governança impossível. (Santos e Campos, 2015). 

Uma política pública social importante como a saúde, institucionalizada através do 

SUS que não é possível administrar com eficácia e eficiência se considerar o 

quantitativo de agentes e a autonomia dos mesmos (Campos, 2014), principalmente 

frente a um processo de municipalização pautado pela competição predatória 

(Mendes, 2011). 

É certo que os municípios possuem orçamentos financeiros bem distintos, e muito se 

tem falado sobre o subfinanciamento no SUS,  sobre tal escassez de recursos, cabe 

relembrar  o que pontua Sarlet (2007, p. 379):  

[...] quanto mais diminuta a disponibilidade de recursos, mais se impõe uma 

deliberação responsável a respeito de sua destinação, o que nos remete 

diretamente a necessidade de buscarmos o aprimoramento dos mecanismos 

de gestão democrática do orçamento público. 

Destarte, como efetivar as diretrizes e princípios do SUS, com o subfinanciamento 

vigente hoje em dia é questão tormentosa para os gestores públicos e, com os 

instrumentos de gestão disponibilizados pelo Ministério da Saúde observa-se a 

necessidade de complementação, sendo que em Louveira, averiguamos que existe a 

tentativa de aprimoramento através do instrumento de gestão pública municipal que é 

o sistema CRM (Cartão Cidadão de Louveira).  
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CAPITULO 9 - CONCLUSÃO 

Para chegar a conclusão, foi adotada na pesquisa uma abordagem qualitativa 

acessando os dados do SUS, da Secretaria Municipal de Saúde de Louveira, SP, das 

contas prestadas junto ao Conselho Municipal de Saúde e dos relatórios expedidos 

pela prestadora de serviços da prefeitura que ficou responsável pela implementação 

do sistema Cartão Residente Municipal (Cartão Cidadão de Louveira). As informações 

foram coletadas e chegou-se à conclusão não exauriente, também houve abrangente 

pesquisa bibliográfica, além de termos baseado o trabalho em estudo sistematizado 

de artigos científicos, livros e redes eletrônicas. 

Prontamente cabe citar o ensinamento de Peter Druker (1999) para o qual: 

“O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações 

futuras de decisões presentes". 

Do estudo de caso podemos observar que não é usual que os gestores públicos 

municipais se ocupem da qualidade das informações obtidas, fator que leva a macula 

do planejamento, influenciando, por conseguinte na qualidade, eficiência e efetividade 

da prestação dos serviços públicos para a população. 

O Sistema CRM possibilita e começou a afetar a forma de pensar e planejar dos 

gestores municipais, pois com a inovação como utilizado o instrumento de gestão 

citado, houve maior confiabilidade nos dados e das informações, sendo de se notar 

que incentivou ainda uma análise da ambiência externa, ou seja, incentivou que se 

busque o conhecimento, analise, classificação e monitoramento dos fatores externos 

da administração pública. Quando associado ambos os itens, o instrumento de gestão 

público, sistema do CRM, favoreceu um diálogo estratégico e uma dialogicidade social 

no planejamento municipal, com visão mais macro do município (Motta, P. 2004 – p. 

49 – 56). 

Concluímos ainda que apesar dos vários instrumentos de gestão ofertados pelo 

Ministério da Saúde, o gestor local pode inovar com qualidade e amparar-se em novos 

instrumentos que auxiliem sua visão local, sendo que no caso de Louveira tem sido 

uma experiência exitosa e que agrada os gestores e ainda impacta positivamente a 

população.  
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Evidencia-se, portanto, a resposta à pergunta do estudo de caso, ou seja, se os 

instrumentos de gestão ofertados pelo Ministério da Saúde são totalmente satisfatório 

e representam a realidade ou se há necessidade de complementação para planejar 

adequadamente o que deve ser entregue a população de Louveira na esfera da 

saúde? 

 

O instrumento CRM permitiu que se começasse a documentar situação peculiar do 

município na área da Saúde, qual seja, a migração de usuários SUS advindos de 

outras regiões de saúde, ou seja, não nos municípios contíguos ou vizinhos, mas de 

outros estados e municípios mais longínquos. Evidenciado uma distorção e falta de 

previsão dentro do sistema SUS, que possui instrumentos de pactuação e acordo 

dentro das regiões de saúde de cada município, mas os mesmos não são efetivos 

para o caso estudado da cidade de Louveira. 

Permitiu ainda de forma qualitativa, ler que há sinais indicando que o fluxo migratório 

de pessoas em busca de acesso a saúde pública é uma questão que deve ser melhor 

debatida, observando não apenas municípios próximos ou contíguos, mas também, 

como no caso de Louveira, municípios de outros Estados. 

O estudo permite deduzir que o acesso da população não residente no município aos 

serviços de saúde municipal impõe pesado ônus aos residentes na cidade, posto 

criam-se filas de espera que não existiriam na proporção que ocorriam antes da 

implantação dos mecanismos de controle do acesso dos usuários. 

O estudo causa alarme ainda, se inferir que do universo de prontuários ativos, em um 

ano e dois meses, tenha ocorrido tal diminuição, que chega a alarmantes 74,80% 

induzindo-se a especular que seja o montante de pessoas que deixaram de ser 

atendidas na rede municipal de saúde. 

Destarte, a busca pela eficiência, efetividade e eficácia nas políticas púbicas de saúde 

devem ser norteadas de forma objetiva e concentrar os esforços de todos os atores 

envolvidos na gestão e planejamento dos serviços de saúde, sem perder de vista que 

o gestor público que é o elo de contato da população com a política social não pode 

simplesmente ficar à mercê de decisões tuteladas por um indivíduo e que pode 

prejudicar milhares. 
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Nunca é demais lembrar como BUCCI entende política pública, ou seja, como um: 

Programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto 

de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de 

planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo 

legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os 

meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 

objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Como tipo 

ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, 

expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua 

consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos 

resultados (BUCCI, 2006, p. 39.)   

 

O aproveitamento do sistema CRM em Louveira, trouxe como benefício uma vertente 

até então pouco imaginada pelos gestor local, qual seja, que com o instrumento  foi 

possível a análise da ambiência externa, além de possibilitar aos gestores em diretriz 

apontada pelo prefeito, uma maior cooperação entre secretarias municipais, 

valorizando o diálogo e planejamento do município como um todo e não mais apenas 

de forma setorizada, fator importante ao se utilizas as informações de forma 

comparativa e acompanhar como estão sendo aplicados e quais são as fontes de 

financiamento, avaliando a evolução das despesas em função do resultado qualitativo. 

O presente estudo apenas demonstrou o benefício da implantação do sistema do 

CRM no município de Louveira, com projeções e expectativas benéficas quanto ao 

planejamento municipal, principalmente pelo fato de individualizando os usuários dos 

serviços públicos, poder-se-á com o decorrer do tempo, valorar e estabelecer custos 

efetivos dos serviços e também os benefícios que cada cidadão usufruiu do Estado, 

verdadeira regra de transparência da aplicação dos tributos recolhidos. O estudo 

ainda verificou que o sistema levantou problemas fulcrais existentes e que necessitam 

de tratamento e discussão junto aos gestores do SUS, para que o sistema possa 

realmente ser único no país inteiro e, aplicando-se os princípios da integralidade, 

universalidade e unicidade, remetendo necessariamente a novos e pontuais estudos 

para continuar avançando na construção desse sistema único de saúde sem se 

dissociar da questão do federalismo municipalista existente no Brasil. 
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Finalmente, algumas perguntas, ficaram sem respostas e demandam novos estudos, 

pois o Sistema do CRM apontou e suscitou questões que deverão com o tempo ser 

respondidas, quais sejam: 

Como atender de forma integral todos que buscam o SUS no município? Há a possibilidade 

de o município fazer regulação para atender apenas e tão somente seus munícipes? Quais 

são as implicações da restrição a prestação de serviço de saúde no município? Tal situação 

seria uma quebra do pacto federativo cooperativo ou colaboracionista? 

O município suportando essa carga adicional de cidadãos que não residem em seu território 

e nem mesmo fazem parte de sua região de saúde, ou seja, estão ao largo do COAP e da 

PPI, não estaria ferindo o artigo 65 da LRF (LC 101/00) quando veda que suporte despesas 

de outro ente federado? Se positivo não estariam os gestores incorrendo em ato de 

improbidade ou mesmo em crime de responsabilidade? 

Como enfrentar as distorções de pactuação e contratualização previstas apenas para 

regiões de saúde, porem que não contemplam outros estados e regiões de saúde 

diferente do município onde o usuário é atendido?   Como o Município não deixar de 

atender o usuário na atenção básica e ainda assim aplicar o princípio da legalidade 

com respeito aos artigos 35, VII da Lei 8080/90 e do artigo 65 da LRF? 

Em caso de atendimento do cidadão não munícipe pela rede primária de saúde, 

poderia o mesmo ser recompensado pelos demais entes federados de onde advêm 

os usuários não munícipes de Louveira e que não estão sob a proteção dos 

instrumentos de gestão hoje existente entre entes federados?  Qual a efetividade da 

judicialização desse ressarcimento, considerando a máquina do judiciário e o mandato 

do gestor? 

Como dar maior efetividade ao sistema SUS com mecanismos que possibilitem a 

responsabilização civil, criminal e político-administrativa dos gestores públicos que 

prevaricação em suas obrigações de disponibilização de atendimento ao usuário SUS 

dentro de seu próprio território? 

Verificamos, portanto, o estudo de caso do sistema Cartão Residente Municipal 

(Cartão Cidadão de Louveira), contribui academicamente para levantar questões 

importantes e estruturais dentro do SUS. Entre tantas questões, vem à tona o objeto 

especifico desta pesquisa, qual seja, a utilidade e os benefícios obtidos pelos gestores 

públicos quando inovam em busca de qualidade, eficiência e efetividade no 
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planejamento municipal e na disponibilização dos serviços públicos em favor da 

população. 
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Relatório parcial da utilização e recadastramento do cartão cidadão – Louveira - SP 

 

1 - Da utilização do cartão cidadão nas diversas secretarias 

Período: agosto de 2015 a outubro de 2015 

Observação: Alguns atendimentos são realizados para pessoas sem o cartão cidadão. Porém, 

para efeito de regulação e controle, o sistema registra, qualificando esses tipos de atendimento. 

Abaixo, segue a descrição de cada tipo: 

Cartão 500.000 -  Cidadãos sem cartão cidadão 

Cartão 600.000 -  Atendimentos com ações judiciais 

Cartão 700.000 -  Cidadãos com cadastros realizados, sem aprovação definitiva 

Cartão 800.000 -  Funcionários da Prefeitura residentes em outro município 

 

Agosto 2.015 – atendimentos totais 

Pacientes atendidos na Secretaria de Saúde:  11.654 
Média de procedimentos por paciente: 2,24 
 
Setembro 2.015 

 
Pacientes atendidos na Secretaria de Saúde:  12.387 
Média de procedimentos por paciente: 2,18 
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Outubro 2015 

 
Pacientes atendidos na Secretaria de Saúde:  11.843 
Média de procedimentos por paciente: 2,12 
 
Importante observar que, a Santa Casa, por possuir um Pronto Atendimento, tem um número 
maior de atendimentos de pessoas sem cartão, visto o caráter de “Porta Aberta” da urgência. 
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2 - Do Recadastramento populacional 
 
Abaixo a evolução do recadastramento populacional. 
Obs: nem todos os cadastros realizados foram aprovados. 
 
 

Período Total de 
Cadastrados 

De setembro de 2014 a janeiro de 2015 21.002 

De fevereiro a abril (2015) 30.440 

De maio a julho (2015) 38.687 

De agosto a outubro (2015) 43.244 
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