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ARENDT, Hannah.

Resumo

Este estudo tem como tema central a participação social na gestão pública de saúde,
garantida fonnalmente desde a edição da Lei Orgânica da Saúde (1990). Procura
avaliar em que medida a criação do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte
possibilitou a descentralização política e institucional, e a democratização da gerência
do sistema de saúde na esfera municipal. Examinou-se a participação dos conselheiros
de saúde, sobretudo dos cidadãos/usuários, na fonnulação e implementação de
políticas de saúde, a partir das recomendações realizadas por Souto-Maior & Gondim
(1992). Assim sendo, dêu-se ênfase à avaliação da participação social como processo
político de intervenção nas decisões governamentais. Partiu-se do princípio que a
participação direta em instâncias colegiadas de gestão de políticas públicas pode se
constituir um meio eficiente de controle dos cidadãos sobre as ações do Poder Público,
bem como um caminho para a democratização da relação governo e sociedade.
Utilizou-se o método estudo de caso, tendo como população os 28 membros efetivos
do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte no período 1994-95. Os
resultados obtidos sugerem que a atuação desse Conselho de Saúde, em sua segunda
gestão, tem possibilitado uma maior autonomia político-institucional, tomando-se,
gradativamente, um centro de poder político decisório do sistema local de saúde. A
experiência do Conselho de Saúde do Município de Belo Horizonte constitui-se em
uma valiosa contribuição para a prática de gestão de saúde mais democrática, onde aos
cidadãos/usuários cabe um importante papel catalizador desse processo.
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Apresentação

o

debate sobre a descentralização política e administrativa das esferas de

governo cresce em importância no cenário nacional com o advento do regime de
transição democrática a partir de 1985, principalmente como expressão das forças
opositoras ao centralismo e burocratismo dos governos autoritários.

Esse debate que envolve diferentes atores sócio-políticos do Poder Público e da
Sociedade, encontra terreno fértil no campo das políticas sociais, notadamente no setor
saúde. Os segmentos organizados da sociedade civil comprometidos com a causa
social, constituem-se em verdadeiros focos de disseminação política e ideológica
contra-hegemônica à prática assistencial então vigente.
Nesse contexto, fenômenos políticos e sociais contribuem para a legitimidade
das propostas reformuladoras no campo da saúde. Por um lado a abertura política que
se inicia com o período de transição democrática do Estado Brasileiro, que não se
traduz em rompimento das forças políticas hegemônicas no país, por outro a inscrição
do movimento sanitário na agenda nacional, que culmina em 1986 na convocação da
VIII Conferência Nacional de Saúde.
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Isso resultou na fonnulação de uma nova Política Nacional de Saúde
descentralizada com incorporação da participação e controle social no gerenciamento
do Sistema de Saúde - Sistema Único de Saúde ( SUS ), quando da edição da Carta
Constitucional de 1988.

Com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde em 1990, tem início um longo
período de regulamentação do SUS e da criação dos Fundos e Conselhos de Saúde.
Estes últimos são de fundamental importância na implantação da atual Política
Nacional de Saúde, por se tratar de reivindicação antiga da sociedade, na luta pela
democracia.

Historicamente, a gestão dos Sistemas de saúde, nas três esferas de governo,
tem sido conduzida a partir dos gabinetes dos gestores ou da tecnoburocracia
comprometida com a missão institucional. Com a criação dos Conselhos de saúde
abre-se uma nova etapa na fonna de gerenciamento, fonnulação de planos, programas
e políticas de saúde, incorporando novos atores sociais à mesa de negociação,
particulannente os cidadãos/ usuários.

Os Conselhos de Saúde como agências descentralizadas de gestão pública com
controle social, passam a constituir-se em espaços concretos da práxis humana,
desenvolvendo fenômenos sociais e políticos, objeto de estudos acadêmicos e
institucionais, suscitando polêmicas quanto a sua efetividade social.

Desse modo, os Conselhos de Saúde, constituem-se, por um lado,

em

instrumentos de construção da ordem democrática setorial, compromisso do Projeto da
Refonna Sanitária Brasileira. Por outro, resultam em órgãos colegiados de gestão
pública sob a tutela do Poder Público, mediado pelos grupos de interesse incrustados à
máquina estatal, onde a participação social se institucionaliza, contribuindo para a
legitimação do Poder do Estado.

6

Polêmicas à parte, percebe-se

a importância da institucionalização dos

Conselhos de Saúde no cenário das políticas públicas, na etapa de transição
democrática, por serem instâncias colegiadas de ação política, que articulam no campo
da saúde, as ações do Estado e da cidadania

Seguramente os Conselhos são na atualidade, a experiência mais promissora das
propostas reformuladoras do Estado brasileiro, pela representatividade dos diversos
segmentos sociais, pela ocupação extensiva no território nacional nas três esferas de
governo e funções e atribuições que lhes são legalmente conferidos.

De qualquer forma o SUS e sua nova forma de gestão parecem configurar-se, no
momento, no melhor exemplo de "resistência tanto em relação às tradicionais políticas
autoritárias quanto às noções privativistas que o setor saúde não cansa de enfrentar,
enquanto uma área de política social pouco valorizada na estratégia de consolidação do
modelo político-econômico brasileiro" ( Ramos, 1993: 8 ).

Em se tratando da sociedade brasileira, que desde a sua formação sóciohistórica prescinde da dimensão cidadã, onde o recente discurso democratizante vem
acompanhado

pela

Projeto Neoliberal I

imposição
-

política

de

governos

que

tentam viabilizar o

haja visto a proposta da Reforma Previdenciária e a Quebra de

Monopólio das Telecomunicações e do Petróleo do Governo Fernando Henrique
Cardoso, as dificuldades são mais numerosas que as facilidades.

Isto porque, o projeto de reforma da saúde insere-se no contexto macrossocial,
onde fenômenos políticos, sociais e econômicos conjunturais, mudam as regras no
conflituoso jogo de interesses e luta pela manutenção da hegemonia. Disso resultando,

1 O termo" projeto neoliberal " refere-se à aplicação de modelos econômicos e programas políticos iniciados na
década de 70 nos países da Europa. nos E.V.A. e Canadá, posteriormente, estendendo-se à América Latina.
Este corpo político-ideológico sustenta-se em algumas proposições, entre elas, a concepção do Estado Mínimo redução do " tamanho" e papel do Estado, via reformas administrativas, privatização; diminuição dos gastos
públicos, redução do poder dos sindicatos e entidades de classe no cenário político, redução das
responsabilidades do Estado no campo dos direitos sociais. ênfase na atuação do li"Te mercado.
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em novas articulações e alianças sócio-políticas, que passam a obstacularizar as antigas
e as recentes conquistas sociais.

Pode-se dizer que neste estudo não há a preocupação de dirimir polêmicas
teóricas ou práticas, mesmo porque, são bastante numerosas e abrangentes, e
aprofundá-las

neste espaço, seria quase impossível. A presente dissertação

intenciona, apenas, descrever e analisar a partir de construções teóricas defmidas à
priori, um fenômeno social concreto, no espaço singular, em alguns aspectos de sua

dimensão multifacetada.

Parte-se do pressuposto que o processo de descentralização e democratização
das políticas públicas, particulannente do setor saúde, são resultados de condições
históricas. Envolvem uma forma peculiar de organização do Estado, sua relação com a
sociedade na construção e reconstrução do seu papel no campo social, entendendo o
Estado como corporificação de interesses múltiplos e conflitivos de manutenção da
hegemonia.

No campo da saúde, no plano político, a descentralização é entendida como
estratégia de construção da democracia, que se materializa, por exemplo, na criação
dos Conselhos de saúde, onde está garantida formalmente a participação dos cidadãos.
Resulta, enfim, de um longo processo de luta de construção da ordem democrática,
que tem como principal ator social o "movimento sanitário" brasileiro.

Sabe-se que da transposição do discurso à prática social há um longo caminho a
percorrer, que envolve diferentes etapas e condições favoráveis e limitantes para a sua
concretização. Envolvem, sobretudo, arranjos institucionais específicos das esferas
pública e privada, desencadeando
divergente, conflitiva e ambígua

disputas políticas e

ideológicas de caráter

de formulação e implementação de modelos

organizativos ( da saúde) no campo de ação do Estado e da sociedade.
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É importante assinalar que à medida que uma política social, uma vez inscrita
formalmente, passa do plano dircursivo para a realidade social, surgem
obstáculos político-ideológicos e econômico-sociais. Estes

inúmeros

são de conteúdos

diferentes a depender dos grupos de interesse que dela participam. A própria inércia do
Poder Público, por exemplo, de não implementação da política de gestão participativa
da saúde, pode ser um fator limitante.

Assim sendo, a presente pesquisa pretende identificar em que medida a criação
do Conselho Municipal de Saúde, no Município de Belo Horizonte, possibilitou a
descentralização e a democratização da gestão pública de saúde.

São inúmeros os

fatores facilitadores e dificultadores - políticos, SOCIaIS,

econômicos e culturais - de formulação e implementação dessa política no cenário
macro e microssocial, envolvendo diferentes níveis e enfoques analíticos.

Por isso, buscou-se, neste estudo, analisar sobretudo os aspectos políticos, que
dizem respeito à ética e ao impacto da formulação dessa política e às condições de sua
formalização, restringindo-se ao nível local. Optou-se, portanto, em não concentrar o
estudo sobre os aspectos organizacionais, ou seja, de avaliação da eficácia e eficiência
do Conselho, conforme recomendação realizada por Souto-Maior e Gondim ( 1994).

A pesquisa limitou-se à análise de alguns elementos e categorias, que permeiam
a criação (junho/ 91 ) e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Belo
Horizonte. Como , também, à sua implementação na atual administração municipal,
que assumiu o governo em janeiro de 1993.

Vale ressaltar, ainda, que a pesquisa realizada tem limitação significativa, qual
seja, a impossibilidade de se fazer generalizações a partir dos resultados obtidos.

O trabalho foi dividido em 5 capítulos. Utilizou-se fundamentalmente a
pesquisa bibliográfica e documental nos quatro primeiros capítulos. O capítulo V foi
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dedicado à pesquisa de campo através do estudo de caso do Conselho de Saúde no
Município de
observação

Belo Horizonte. Utilizou-se como
participante, as

entrevistas

instrumentos metodológicos a

semi-estruturadas e a aplicação de

formulários, além da pesquisa bibliográfica e documental.

Nesta fase do trabalho, deu-se ênfase à avaliação da etapa de formulação e
implementação da política de gestão participativa. Para tanto definiu-se algumas
categorias analíticas que fossem capazes de traduzir ao nível operativo, os atributos
qualificadores e habilitadores do Conselho de Saúde Local enquanto instância que se
pretende descentralizada e democrática de gestão pública no campo da saúde.

As categorias analíticas selecionadas neste estudo, foram formuladas como
indicadores verficadores

de

apreensão dos aspectos relevantes, da dinâmica de

atuação do Conselho de Saúde no espaço singular. Buscando, desse modo, nuclear a
avaliação de sua efetividade enquanto órgão colegiado descentralizado, permeável ao
controle social. Esse percurso metodológico orientou a coleta, o processamento e a
análise do material empírico relativo à pesquisa de campo.

o

capítulo I introduz uma discussão teórica e conceitual acerca da

descentralização e democratização das políticas

SOCIaIS

a partir de breve revisão
política

de

o capítulo II trata de reconstituição sucinta - resumo histórico, do Projeto

da

bibliográfica

e

analisa

a

descentralização

enquanto

estratégia

democratização do setor saúde.

Reforma Sanitária Brasileira. Neste capítulo pretende-se analisar a atual Política
Nacional de Saúde - SUS, como materialização de parte do ideário reformista do
chamado "movimento sanitário". Ideário este, constituído por dois princípios básicos: a
construção de um novo marco referencial teórico e operacional do processo saúdedoença, que traduza no rompimento do ideal positivista e assistencialista da saúde, e a
democratização da relação Estado e Sociedade.

:.'
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o

capítulo IH apresenta os pressupostos teóricos da participação e suas

diferentes modalidades operacionais. Discute a participação social no processo de
transição democrática da sociedade brasileira.

Tem como enfoque analítico a

democratização dos governos locais. Apresenta algumas experiências inovadoras de
gestão participativa no campo da saúde.

Por fim, descreve a origem da formação dos Conselhos de Saúde no Brasil e
apresenta o debate acerca do seu papel político enquanto agências descentralizadas de
gestão do atual Sistema Nacional de Saúde, onde a participação e o controle social é
fator decisivo na democratização do setor saúde.

o

capítulo IV introduz o debate sobre as diferentes abordagens teórico-

metodológicas de avaliação das políticas públicas, sobretudo em pesquisa social.
Apresenta a metodologia adotada para a avaliação da experiência de gestão pública
participativa do Conselho de Saúde no Município de Belo Horizonte. Por fIm descreve
algumas limitações na aplicação do método adotado.

o

capítulo V trata de descrever e analisar, alguns aspectos do modelo

institucionalizado de gerenciamento da saúde, através do estudo do Conselho Local
de Saúde. Busca identificar o grau de descentralização e democratização da gestão
pública participativa, a partir da análise do Conselho Municipal de Saúde de Belo
Horizonte. Procura indicar os fatores limitantes e favoráveis à concretização dessa
prática na formulação e implementação de políticas de saúde.

Por fim, registramos algumas considerações finais, que antes mesmo de serem
conclusivas, são resultados de reflexões e questionamentos, muitas vezes, sem
respostas.
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Capítulo I

1 - Descentralização e Democratização das Políticas Sociais

Este capítulo discute os tennos descentralização e democratização, suas origens
e seus reflexos sobre a fonnulação de políticas públicas. Iniciahnente analisaremos o
conceito de descentralização nas dimensões jurídico-constitucional e políticoinstitucional. Posterionnente, discutiremos sobre o tema democracia em seus aspectos
conceituais e sua interdependência com o processo de descentralização das políticas
sociais, particularmente no campo da saúde.

o tenno descentralização que aparece no arcabouço teórico-conceitual em uma
infinidade de trabalhos de intelectuais, fonnuladores de políticas e autoridades
governamentais, ganha expressão mais notável, quanto ao discurso político-ideológico.
Nesse debate, o tenno surge como valor positivo, tanto para aqueles afmados à prática
autoritária, quanto para aqueles organicamente críticos e engajados na problemática
das mudanças sociais qualitativas.
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A literatura sobre o tema é bastante vasta, abrangendo desde aspectos abstratos
até experiências sociais concretas. Vale assinalar que poucos são os autores que
discutem sobre o termo descentralização como um conceito histórico, importante
elemento de análise da práxis humana. Esse fenômeno parece traduzir-se na busca
de "neutralidade" no campo ideológico de determinados sujeitos sociais, que presos
aos ordenamentos conceituais prescritivos,

distanciam-se do propósito político do

projeto.

A emergência do termo surge nos debates político-institucionais a partir da
década de 60 em diferentes continentes, principalmente o europeu e o norte-americano
como reflexo da crise do "Estado de Bem Estar Social", onde o Estado desempenhava
o papel de instrumentalizador das políticas públicas para diminuir as desigualdades
SOCIaIS.

Associada à crise do "Estado de Bem Estar" está o surgimento de diferentes
atores sociais - sindicatos, movimentos sociais urbanos, ecologistas - colocados na
esfera do conflito político e sócio-econômico, que passam a reivindicar e pressionar o
Estado, a dar respostas efetivas aos processos político-sociais excludentes.

É notória a presença e influência das agências internacionais ( ex: Organização
Panamericana de Saúde, Organização Internacional do Trabalho e Banco Mundial) na
disseminação

do

ideário

descentralizador/

desenvolvimentistal

modemizante,

sobretudo nos países em desenvolvimento como forma de promover a redistribuição de
beneficios, utilizar eficazmente os recursos, promovendo o desenvolvimento de áreas
criticas de pobreza ( Filho, 1992; Fleury Teixeira, 1990 ).

Vale ressaltar que o conceito de descentralização vem acompanhado de diversos
conceitos

chaves

democracia,

participação

social,

autonomia,

relações

intergovernamentais, privatização, federalismo, política social - que passam a fazer
parte de temas gerais, ampliando o marco referencial.
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Existem pelo menos três formas em que a descentralização pode se expressar:

a) "No sentido da administração direta para a indireta ( autarquias, fundações,
empresas públicas )" utilizada como instrumento de modernização do Estado nos
últimos 20 anos, resultando na "privatização" do aparelho estatal.
b) "No sentido do Estado para a sociedade civil, assumida recentemente pelos
países centrais com o advento da crise do Welfare State". Envolvem duas vertentes:
- defesa da privatização dos serviços públicos, a partir da venda de empresas
públicas ao setor privado, proposta do atual governo brasileiro.
- maior articulação entre o Estado e a sociedade civil organizada, transferindo a
estas

a execução dos serviços públicos pelo Estado ( Saúde, Educação, Habitação

etc. ).
c) "Entre níveis de governo", traduzida pela transferência de poder da União
para as agências subnacionais de governo ( Uga, 1991: 96 ).

N este estudo o termo descentralização será analisado na perspectiva de
organização do Estado como entidade política, ou seja, da relação entre as esferas de
governo e no sentido de maior articulação entre o Estado e a sociedade civil.

Isto porque, o projeto da reforma sanitária brasileira, prevê, por um lado, no
nível macro-político, a descentralização do poder decisório da esfera federal para a
local, dotando as agências subnacionais de maior autonomia político-administrativa.

Por outro, a construção da democracia a partir de um novo arranjo institucional
de articulação entre o Estado e a sociedade, o Poder Público e os cidadãos! usuários
dos sistemas de saúde. Esse arranjo institucional toma formato organizativo através
dos Conselhos de Saúde. Estes, constituem-se, pelo menos no plano teórico, a partir da
atual política nacional de saúde-SUS, em instâncias gestoras de fortalecimento do subsistema público de sáude e de construção de um nova prática assistencial contrária à
dominante, do sub-sistema privado.
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1.1 - Origem do Conceito de Descentralização

Os tennos "centralização

e descentralização em geral não são instituições

jurídicas únicas ( ... )". São "fónnulas, contendo princípios e tendências, modo de ser
de um aparelho político ou administrativo ( ... )", o que resulta em conteúdos abstratos,
não sendo, portanto, "conceitos imediatamente operativos" ( Bobbio, 1994: 329 ).

Esse autor afirma que a centralização e a descentralização, tomadas cada uma
como valores positivos, não podem ser consideradas, "pólos-ideais" de otimização de
uma ou de outra em Sistemas Político-Administrativos de organização do Estado. A
ação política do Estado deve seguir na direção de minimizar "as tendências que, num
ou noutro sentido, tenham sido julgadas em desacordo com a realidade efetiva"
(Bobbio, 1994: 330 ).

Ainda, segundo esse autor, um e outro princípio parece essencial, resultando em
um fenômeno de mútua adaptação, cujas possibilidades e fonnas de concretização
social são bastante variadas. Sendo assim, a centralização e a descentralização
assumem, no que diz respeito à realidade social, um caráter fundamentalmente
dinâmico.

Os conceitos de centralização/descentralização sofreram alterações, passando de
uma conotação meramente jurídica a uma conotação política. A descentralização
absoluta e a centralização total são atualmente construções abstratas (Brasileiro,
1973). Nas palavras de Flewy Teixeira ( 1990: 83 ) "não há sistemas onde a variável
centralização,

ou a

variável descentralização, sejam absolutas e exclusivas".

O tenno descentralização encontra uma primeira diferenciação conceitual no
que diz respeito ao arcabouço jurídico-constitucional do Estado como entidade
política. Isto se deve às origens do conceito associado à fonnação do Estado Federal.

15

É importante assinalar que não existem modelos e fonnatos únicos de Estados
Federais, havendo diversidades de tipologias, a depender das tradições sócio-políticas
e econômico-culturais de cada país.

Assim sendo, os Estados Federais não são

unifonnes, nem padronizados.

o tenno

federalismo, tomado como objeto da Teoria do Estado Federal, foi

inicialmente utilizado para designar no fun do Século XVIll, a fonna de organização
do Estado nos E.U.A. ( Brasileiro, 1973; Souza, 1992). Sua concepção originou-se na
fonnação do Estado Liberal, que em última instância, determinava a criação de uma
forma de Estado e de Governo, que impedisse a concentração de poder em mãos de um
indivíduo ou de um grupo, fragmentando-o entre diversas coletividades competitivas.

Para Dallari ( 1986 ), as idéias antiabsolutistas de Locke e as recomendações
para contenção de poder realizadas por Montesquieu, exerceram grande influência na
criação do Estado Federal nos E.V.A ..

Disso resultava que o federalismo teria como pressuposto uma pluralidade de
unidades federadas, fonnando um Estado Federal soberano, cujo poder emanaria dos
Estados-membros. O federalismo fonnal possibilitava, assim, a participação de cada
unidade federada na tomada de decisão do Estado, conjugando dessa fonna o
liberalismo e a democracia. Era garantida às coletividades públicas o direito políticojurídico de participarem na vida decisória dos órgãos federais centrais.

1.2 - Descentralização e Organização do Estado

O conceito de descentralização tem sentido valorativo no que diz respeito a
organização governamental em países federalistas, principalmente quanto às relações
intergovernamentais.
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"A Federação é uma fonna de organização tenitorial do poder, de articulação
do poder nacional com os poderes regional e local" ( Affonso & Silva, 1995 ).

As primeiras experiências de construção de Estados federalistas foram marcados
pelas orientações ideológicas do liberalismo, que se revelaram na prática em sistemas
federativos autônomos e descentralizados de cunho fundamentalmente isolacionista.
Buscava-se a competitividade entre os diferentes níveis governamentais. As entidades
federadas não interferiam nos assuntos das demais esferas de governo, onde eram
desestimuladas as relações intergovernamentais. Disso resultava que na sociedade
norte-americana, por exemplo, os poderes estaduais bastante fortalecidos, colocavam
em risco a federação.

o processo acelerado de mudanças sociais, sob o impacto da industrialização e
urbanização, avanço tecnológico, incremento das relações comerciais e diplomáticas
com outros países, resultaram na ampliação das funções e encargos do governo central.
Desse modo, houve uma inversão da situação anterior, onde a concentração de poder
de atuação do nível federal, cerceava a autonomia regional e local, o que, também,
colocava em risco a federação.

Atualmente, há um grande esforço no sentido de introduzir novas dimensões
aos antigos conceitos. Fala-se em Federalismo Cooperativo e Participativo, onde se
reconhece que as três esferas de governo estão intimamente relacionadas, não sendo
mutuamente exclusivas. Procura-se imprimir um sentido de equilíbrio entre as partes e
estimular a cooperação mútua entre os níveis de governo e ativar as relações
intergovernamentais.

Segundo Souza ( 1992 ) desde a prunerra Consituição
federalismo foi adotado no Brasil,

oscilando

União ( 1934, 1937, 1946, 1967-69),

entre o centralismo

raro registro de

republicana, o
à

favor

fortalecimento

da

dos

estados-membros ( 1891 ) e concessões fonnais à autonomia municipal ( 1934, 1946 ).
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No que diz respeito às relações intergovernamentais, essa autora afinna:

.. O Brasil passou do

federali~mo

isolacionista, que vigorou até os anos 30,

quando se inicia o pr~jeto desemJolvimentista brasileiro através da consituição
da sociedade urbano-industrial,

com

óbvias transformações políticas,

econômicas e sociais, passando a haver, inclusive, maior correspondência
entre poder político e desenvolvimento social e econômico, para uma fase
que se convencionou chamar de federalismo cooperativo. Tal fase é iniciada
com a Constituição de 1946, que introduz pela primeira vez, a partilha
tributária entre os níveis de governo (..)"( 1992: 18).

Sob esse aspecto Camargo ( 1992: 9) relata que o periodo compreendido entre
1930-1988 a Organização Governamental Brasileira foi profundamente "marcada
pela aceleração de aberturas e fechamentos sucessivos", revelando-se centralizadora e
unitária.

O periodo entre 1985 a 1989 marca a transição democrática caracterizada pela
ambígua descentralização e federação. Segundo Carmargo ( Quadro 1 ) foram ao todo
28 anos de democracia conturbada e 33 anos de regime de exceção em busca do
"aperfeiçoamento político".

Quadro 1
Organização Governamental Brasileira
REGIME

PERIODO

GOVERNOS

Autoritário

1930-45

10.Governo Vargas

Fed. Democrático

1946-64

Dutra, JK, Jânio Quadros

Autoritário Militar

1964-74

Castelo Branco, Couto e Silva, Médici

Autoritário Militar com
abertura política

1974-80

Geisel e Figueredo

Transição Democrática

1985-89

Tancredo Neves, José Sarney

F ederalismo Democrático

1989 ...

Fernando Collor

Fonte: CAMARGO, Aspasia. A Federação Acorrentada, Nacionalismo
Desenvolvimentista e Instabilidade Democrática. Rio de Janeiro: FGV, 1992.
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Para essa autora a Constituição de 1988 promoveu a descentralização,
beneficiando especialmente os municípios e transferindo o impacto maior da crise para
o poder federal, que viu ainda ampliados seus encargos sociais. Continua a autora
"com a nova Constituição o que surge como questionamento é quem ganha ou perde se o municipalismo com um poder federal forte, se o federalismo - centrífugo ou
centrípeto, o primeiro mais em favor dos Estados, o segundo da União".

A esse respeito, Lobo ( 1988: 21 ) afirma que no processo de descentralização
das esferas de governo é fundamental a hannonia e o equilíbrio entre os entes
governamentais. "Um sistema federal equilibrado pressupõe, o pacto, o acordo, a
colaboração entre esferas de governo. E isso não implica perda de poder ou submissão.
Resulta apenas em ter-se interlocutores igualmente fortes discutindo na mesma mesa
de poder".

No Brasil, o processo de democratização veio acompanhado de um intenso
movimento pela descentralização, como resultante da crise fiscal-frnanceira do
Governo Federal, bem como da reação ao autoritarismo. Particulannente como
resposta à significativa redução da capacidade da União de redistribuição dos Fundos
Públicos como forma de articulação dos diferentes interesses regionais.

A cnse federativa, colocada hoje no cenário nacional, tem na dimensão
tributária uma das suas faces. Outras dificuldades são igualmente conhecidas: a
distribuição das competências e atribuições na execucão das políticas SOCIaIS, a
representação política e a configugaração dos interesses regionais.

Esse conflito manifesta-se, também,

na emergência dos movimentos

separatistas e no questionamento dos critérios de representação parlamentar dos
estados no Congresso Nacional. O que implica na necessidade de um novo pacto
federativo, que seja capaz de resgatar a enorme dívida social e minimizar as
disparidades regionais.
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Certamente o federalismo cooperativo e participativo deve ser a melhor resposta
à moderna configuração de Organização do Estado, pelo aspecto integrador e
construtivo, considerando a necessidade de articulação, cooperação, coordenação e
equilíbrio

crescentes

nas relações intergovernamentais

(União, Estados e

Municípios ), compatíveis com a progressiva demanda pela democratização da relação
Estado e Sociedade.

Temas recentes - a globalização da econOmIa e a formação de blocos
supranacionais, sinalizam para novas configurações político-organizativas do Estado
contemporâneo. Ao processo de

internacionalização da econOmIa ( capital )

corresponde a formação de mercados unificados com a

ampliação dos limites

territoriais nacionais ( soberania nacional) para continentais. Esse movimento sugere
a formação de um novo modelo de federação, superando a atual configuração política
de organização do Estado moderno, afetando o equilíbrio federativo em diferentes
nações.

Isso pode resultar na concentração do poder no Governo federal, por exigência
de seu novo papel na ordem econômica mundial, agora transnacionalizado,
potencializando as relações internacionais.

Dessa forma as agências subnacionais

podem se reconverter em órgãos desconcentrados do governo federal centralizado,
afastando-se progressivamente da vida decisória nacional, perdendo a autonomia
política, administrativa e fmanceira. Desse modo, colocam em risco o Federalismo
Cooperativo e Participativo, ainda em construção.
1.3 - Descentralização versus Desconcentração

A dimensão jurídica leva, também, a uma distinção formal entre o Estado
Federal e o Estado Unitário. Segundo Brasileiro ( 1973 ) o Estado Federal seria um
Estado descentralizado, onde coexistiriam em um só país, duas ou mais ordens
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jurídicas. Para Bobbio ( 1994: 481) "o princípio constitucional no qual se baseia o
Estado Federal é a pluralidade de centros de poder soberanos ( Estados federais ),
coordenados entre eles ( ... )" por mn Governo Federal. A esse governo é conferido um
mínimo de poder indispensável para garantir a unidade política e econômica sobre
todo o território da federação.

Sendo assim, o Estado Federal seria um sistema plural com diferentes centros
de poder, com ordenamentos constitucionais particulares a cada Estado-membro. Estes
ordenamentos obedeceriam a preceitos jurídico-constitucionais superiores previstos na
esfera federal.

o

Estado Unitário teria como característica um Estado desconcentrado, onde

haveria delegação geográfica ou funcional das atividades de mn mesmo tipo de
governo.

"O Estado Federal seria um Estado descentralizado, embora pudesse,

também, abrigar desconcentração. O mesmo, porém, não ocorria com o Estado
Unitário, que se caracterizava pela desconcentração sem descentralização"( Brasileiro,
1973: 29-30 ).

O modelo federal, que prevê a divisão do poder soberano de base territorial, é
considerado mais eficaz, do ponto de vista político, do que o modelo unitário de base
funcional, "por garantir o controle dividido do poder, fazendo com que··a luta política
se desenvolva em vários quadros institucionais, sendo, portanto, mais democrático
enquanto modelo" (Souza, 1992: 17 ).

Sendo assim, é de fundamental importância a distinção formal dos modelos
organizativos do Estado Federal e Unitário por exigirem, por um lado, adequação à
demanda crescente pela democratização da relação Estado e Sociedade, por outro pela
natureza complexa e multifacetada dos Estados contemporâneos, principalmente em
países de grandes dimensões geográfico-territoriais e diversidades sócio-culturais e
político-econômicas.

_lOTECA MARIO HEfi'PIDUE SIMOUEI
fUllDAÇjO GfJUUO VARGAS
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Essas diferenças jurídico-constitucionais da Organização do Estado se
materializam na práxis da relação entre o Estado e a Sociedade, onde os conceitos de
descentralização e desconcentração ganham dimensões estratégicas na formulação e
implementação de políticas públicas.

É imprescindível para alguns autores a distinção entre a descentralização e a

desconcentração, particularmente para os defensores da municipalidade como
Lordello de Mello ( 1987 ). Para esse autor, o termo descentralização, analisado sob o
enfoque

político-jurídico,

implica

na

autonomia

das

unidades

federadas,

principalmente do governo municipal.

A autonomia municipal define a diferença entre a descentralização e
desconcentração. Este último, leva as administrações municipais a exercerem papéis de
agentes desconcentrados do governo federal, hierarquicamente organizados e
submetidos a sua tutela.

Mesmo o termo autonomia, segundo Brasileiro ( 1973 ), sofreu alterações no
tempo. Entendia-se autonomia como a capacidade de cada unidade federada editar a
própria constituição, estabelecer a competência dos três poderes do Estado e exercer as
atribuições previstas constitucionalmente. Mas nem sempre à autonomia contemplada
nas constituições, corresponde uma verdadeira autonomia, isto é, a capacidade de
decisão e de ação ou execução.

A autonomia passa a ser medida a partir das delegações de competências e
atribuições das atividades federadas, através "dos

produtos

que

elas podem

elaborar" ( Brasileiro, 1973: 31 ). Diz respeito ao volume de recursos disponíveis, ou
seja, da autonomia fmanceira dos Estados e Municípios para exercerem as ações de
sua competência.

Os conceitos de descentralização e desconcentração têm implicações no
arcabouço jurídico-constitucional, mas é no plano político-institucional que
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encontramos as evidências de que os significados são distintos, requerendo dos
sujeitos sociais uma definição clara e precisa do termo, na formulação e execução das
políticas governamentais.

É consensual para a maioria dos autores consultados, que a descentralização
relaciona-se à distribuição do poder:

"A descentralização é exercida pelo pnsma do poder, é considerada
essencialmente um problema de distribuição de poder, de poder de decidir e poder de
agir" ( Vieira, 1971: 202 ).
"A descentralização envolve principalmente uma questão de redistribuição do
poder, de deslocamento de centros decisórios" (Lobo, 1988: 17)
"A problemática da descentralização trata fundamentalmente da distribuição do
poder e da atribuição de competência às diferentes esferas do governo" ( Fleury
Teixeira, 1990: 83 ).
"A descentralização implica necessariamente uma redistribuição de poder e,
portanto, uma multiplicação dos núcleos de poder político"( Uga, 1991: 96 ).
A descentralização "implicará na redistribuição de poder entre o Estado e a
Sociedade, mediante uma maior participação e controle social no planejamento e ação
governamental"( Neto, 1991: 55 ).
"Descentralização significa a transferência de poderes a autoridades eleitas
localmente" (Dallari, 1992: 40 ).
"A descentralização pode ser considerada como a luta de poder entre o centro e
a periferia"( Filho, 1992: 121 ).

Por outro lado a desconcentração não implica na alteração estrutural da
distribuição do poder:

"A desconcentração indica a delegação geográfica ou funcional das atividades
de um mesmo tipo de governo" (Brasileiro, 1973: 29 ).
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" ( ... ) Isto porque a desconcentração não afeta necessariamente a distribuição de
poder decisório, atuando, no mais das vezes no plano físico-territorial"( Lobo, 1988:
18 ).
"Desconcentração: delegação de competência para execução de serviço, sem
que haja, deslocamento do poder decisório para o nívellocal"( Fleury Teixeira, 1990:
83 ).

"Desconcentração

significa

transferências

de

poderes

a

autoridades

subordinadas, sejam escritórios, indivíduos ou organismos especializados" ( Dallari,
1992: 40).

A desconcentração refere-se a transferência de certo grau de autoridade
administrativa do governo central para os órgãos locais ( Mills, 1990).
"um processo

de

dispersão

físico-territorial

de

instituições

É, portanto,

governamentais

inicialmente localizadas de forma concentrada" ( Uga, 1991: 96 ). Pode estar incluída
no processo de descentralização uma vez que está prevista a distribuição dos espaços
de decisão, necessitando de recursos físicos, fmanceiros, humanos e tecnológicos para
operacionalizá-los.

Contudo, a desconcentração não conduz à descentralização como afirma Fleury
Teixeira ( 1990 ).

Na prática a descentralização pode ser confundida estrategicamente com a
desconcentração, uma vez que restringe o conflito e as divergências à esfera
administrativa, possibilitando na maioria das vezes, instrumentalizar a distribuição
racional dos recursos, anteriormente concentrados no nível central.

A descentralização assim entendida e colocada como carro-chefe de algumas
políticas governamentais, acaba por reforçar a dominação do aparelho estatal no
espaço físico-territorial disperso.
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Por outro lado, a descentralização entendida como redistribuição estrutural de
poder entre o Estado e a Sociedade, através do controle social sobre as ações do
governo, aliada à progressiva autonomia dos entes governamentais, particularmente do
governo municipal, pode favorecer à construção da ordem democrática em nosso
contexto.

Discutiremos, posteriormente, o conceito de descentralização em sua dimensão
estratégica de democratização da relação Estado e Sociedade, e sua aplicabilidade na
formulação de políticas públicas, particularmente do setor saúde, como forma de
promover mudanças na qualidade de vida da sociedade brasileira.

1.4 - Fundamentos Teóricos da Democracia

Há uma diversidade de definições de Democracia, sendo reformuladas em
épocas historicamente diferentes. No pensamento político, onde o termo tem maior
assento, confluem três grandes tradições (Bobbio, 1994 ):

a) teoria clássica ( aristotélica ), onde a democracia é o governo do povo, a
monarquia o governo de um só e a aristocracia como o governo de poucos~
b) teoria medieval ( romana ), apoiada na soberania do povo de forma
ascendente ou descendente~
c) teoria moderna ( Maquiavel ), originada com o Estado Moderno, onde as
formas de governo são duas: a monarquia e a república.

Na contemporaneidade a polêmica se evidencia no debate político-doutrinário
acerca do liberalismo democrático e socialismo democrático. Segundo Bobbio "o ideal
democrático representa um elemento integrante e necessário, mas não constitutivo" da
doutrina socialista ( 1994: 324 ).
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o

principal ponto de divergência entre o socialismo e o liberalismo, é a

compreeensão diferenciada do processo de democratização do Estado. Para o
socialismo, o ideal democrático é um caminho que leva à emancipação política com a
garantia de participação da base popular e que pode resultar em transfonnações das
relações econômicas e sociais. Para o liberalismo, o ideal democrático é o instrumento
necessário à emancipação política. A diferença básica, portanto, é que para a doutrina
socialista a democracia é o ponto de partida, para a doutrina liberal é o ponto de
chegada.

A esse respeito, Przeworski ( 1995 ) apresenta importantes reflexões acerca da
"opção" da classe trabalhadora, sobretudo nos países social-democratas da Europa, de
participação do jogo político democrático com o objetivo de superação da ordem
capitalista e implantação do modelo socialista.

Para esse autor a dependência estrutural do Estado e da Sociedade capitalista
diante do capital, inviabiliza o compromisso democrático da classe trabalhadora na
vertente revolucionária de ruptura com a ordem econômica capitalista na implantação
de um sistema socialista. "Assim, o que o compromisso democrático realiza é o
apaziguamento, em certos aspectos importantes, das consequências que derivam dessa
dependência estrutural" (Reis, 1990: 166 )2.

Existe, também, a distinção conceitual entre democracia formal e democracia
substancial. A primeira "é mais um governo do povo; a substancial é mais um governo

para o povo". A democracia fonnal indica os meios, que são precisamente as regras de
comportamento, independentemente dos fms. A substancial indica os fms, entre eles,
o fIm da igualdade jurídica, social e econômica, independentemente dos meios para os
alcançar ( Bobbio, 1994: 328-29 ).

É em Rousseau ( 1712-78 ), grande teórico da democracia moderna, que
encontramos as raízes da polêmica criada

entre a Democracia Representativa e

2 Veja-se a esse respeito, OFFE, Claus. Problemas Estruturais do Estado Capitalista. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1984.

~
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Democracia Direta. Para Rousseau uma democracia petfeita jamais se concretizará. A
verdadeira democracia requer um estado pequeno, tanto em suas dimensões territoriais,
quanto populacionais, onde os cidadãos possam reunir-se e conhecer uns aos outros,
que sejam dotados de simplicidade de costumes com igualdade de condições e
fortunas. Para esse teórico "a soberania do povo não pode ser representada"
(Bobbio, 1989: 41 ).

o

ideal de democracia em Rousseau é o ideal da democracia direta

experimentada na antiga Grécia. Os cidadãos participavam diretamente da vida política
e decisória das cidades em grandes assembléias em praças públicas. Neste sistema
político o ideal democrático era definido como o governo direto do povo, onde os
cidadãos, que se conheciam mutuamente, se autogovernavam.

Na modernidade, devido a complexidade crescente das sociedades, tomou-se
impraticável tal forma de governo. Na impossibilidade de participação de todos os
cidadãos na vida política, o sufrágio universal surge como garantia de que a maioria
possa fazer-se representar nos parlamentos e participar da vida política e decisória do
governo.

A democracia representativa parece ser para muitos teóricos a resposta para o
dilema institui do pelo ideal democrático da antiga Grécia, onde a participação direta
dos cidadãos, passou a

ser

exercida indiretamente, através da escolha de

representantes. "Significa genericamente que ( ... ) as deliberações que dizem respeito à
coletividade inteira, são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte
mas por pessoas eleitas para esta frnalidade" ( Bobbio, 1989: 44 ).

Assim

sendo,

a

democracia

representativa

apresenta

três

elementos

constitutivos: participação coletiva, controle a partir da base e liberdade de dissenso
( Bobbio, 1983 ). Esse autor define formalmente o regime democrático como "um
conjunto de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais
ampla possível dos interessados", onde "um conjunto de regras estabelece quem está

27

autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos" (Bobbio, 1986:
18 ). A democracia, assim entendida, vincula-se às "regras do jogo" definidas
legalmente.

Chaui citada por

Fleury Teixeira ( 1992)

distingue dois modelos

contemporâneos de democracia como forma de governo: o liberal e o participativo. No
primeiro a democracia é concebida estritamente como um sistema político, onde o
cidadão é tomado como consumidor e o Estado como distribuidor.

A democracia participativa parte do princípio que as insituições representativas
da democracia política de cunho meramente formal ( Democracia Representativa' ),
não são sufcientes para instituir a ordem democrática, necessitando da ampliação da
participação dos cidadãos em outras esferas.

No modelo participativo, portanto,

"pressupõe-se a ampliação do espaço

político para a sociedade civil, com ênfase na mobilização e consciência populares, no
sentimento de comunidade e no papel dos cidadãos como sujeito/ agente do processo
de diminuição das desigualdades econômicas e sociais" ( 1992: 29 ).

A proposta do modelo teórico de. democracia participativa tem sua maIor
referência em Macpherson ( 1978 ) que considera ser esse o melhor caminho a ser
trilhado para o desenvolvimento da democracia. Este autor coloca a necessidade da
participação ativa dos cidadãos, de movimentos sociais engajados e fortes, Conselhos
Locais dinâmicos e atuantes, partidos políticos permeáveis às demandas populares.

A democracia formal reflete melhor o corpo doutrinário

da democracia

representativa, enquanto a democracia substancial tem pontos convergentes em relação
ao ideal da democracia participativa, principahnente no que diz respeito aos fms.

Outro aspecto assinalado por Bobbio diz respeito à concepção de Rousseau
sobre República e Democracia. Este teórico da modernidade faz coincindir os ideais
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republicanos com o ideal democrático, onde denomina República à forma do Estado
enquanto corpo político e a democracia como uma das formas de se governar.

Para O 'Donnell ( 1986)
dimensão

republicana

as democracias contemporâneas prescindem da

(etimologicamente

RES PUBLICA

refere-se a "coisa

pública" ), onde o governante é servidor da cidadania, em cuja "representação
administra os interesses públicos". O ideal democrático republicano pressupõe não
somente a distribuição do poder, mas sobretudo o controle do poder dos cidadãos
sobre as ações do Estado.
Autores como O'Donnell (1986); Campos (1990) e FleUl)' Teixeira (1992),
concordam que a dimensão republicana é fundamental para a garantia dos direitos da
democracia política, sem a qual, as sociedades, sobretudo as de desenvolvimento tardio
e dependente, estariam fadadas a reproduzirem indefinidamente os valores
patrimonialistas, personalistas e clientelistas.

No modelo de democracia participativa em Estados Republicanos, a unidade
política, ética e cívica deve ser a cidadania, tanto para aqueles ocupantes do poder
como para os seus controladores.

Sendo assim, a construção da democracia participativa em sentido projetivo,
requer como princípio norteador, a participação cidadã como valor substancial de
mudanças na relação Estado e Sociedade, governo e povo.

1.5 - Debate sobre o Processo de Transição Democrática

As décadas de 20 e 30 foram marcadas pela crise geral das sociedades agrárias
tradicionais dos países do Cone Sul. Os anos 60 e 70 foram de enfretamento das
consequências da crise, cuja principal decisão foi a de assumir as prerrogativas da
modernidade e da democracia. Apesar disso, a democracia teve maior relevância em
I
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relação aos temas: crescimento econômico nacional, desigualdades regIOnaIS,
formação do mercado interno, marginalidade social, estrutura agrária 0Neffort, 1989).
As grandes decisões dos governos ditatoriais daquela época (anos 60 e 70) na
América Latina, apontavam para um "projeto histórico" de mudanças da estrutura da
sociedade, da economia e do Estado. Considerado como um projeto antiestatista,
anticomunista, antipopulista e anti-revolucionário, que em determinados momentos
específicos, assumiu o caráter facista ou corporativista e antidemocrático ( Weffort,
1989 ).

A democracia adquire, então, uma maior relevância após as experiências dos
regimes autoritários. Período este, caracterizado pelo cerceamento dos direitos civis,
políticos e sociais, onde vivemos, nas palavras de Flewy Teixeira, uma anticidadania.

Diversos autores ( Q'Donnell, 1988; Reis, 1990; Moisés, Bobbio, Weffort,
1989; Flewy Teixeira, 1986, 1992 ) discutem as possibilidades de mudanças das
sociedades latino-americanas e as perspectivas de (re)construção e consolidação da
democracia nesses contextos.

Segundo Flewy Teixeira ( 1986 ) a partir do esfacelamento do regtme
Burocrático-Autoritário, surgem propostas de redemocratização do Estado e da
Sociedade, que defendem a democracia como "valor universal". Neste contexto, a
questão democrática passa a ser o "locus" da luta política pela burguesia, que toma a
defesa da democracia como saída para instituir a sua dominação e recompor um pacto
excludente.

Para Q'Donnell ( 1988: 76 ) a necessária reposição da ordem democrática no
cenário político nacional, deve-se a "crescente organização e presença política do
setor popular",

que força a burguesia a trilhar o "caminho das negociações e

concessões democratizantes".
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Segundo esse autor a transição democrática na América Latina assume duas
etapas distintas: a primeira, que se inicia no regime autoritário até a implantação do
governo democrático; e a segunda desde este governo até a consolidação do regime
democrático.

A pnmerra etapa condiciona-se às caracteristicas do periodo autoritário, a
depender do tipo de transição realizada, ou seja, por colapso ou pactuada. A transição
por colapso envolve regimes burocráticos-autoritários que foram "economicamente
destrutivos e altamente repressivos" - Argentina, Uruguai, Chile ( 1988: 50 ).

A recessão aguda, a desindustrialização e o desemprego evidenciam a
destrutividade do Estado, provocando numerosas vítimas, disseminam a insegurança e
o medo por toda a sociedade, mesmo àqueles que ajudaram na implantação do regime.

A transição democrática por colapso "deixa a nova democracia com os
tremendos problemas resultantes de uma economia destrutiva e das profundas feridas
políticas e psicossociais de extensa repressão passada"( O'Donnell, 1988 ). Por outro
lado, leva a um alto grau de desmilitarização do novo governo democrático, onde as
forças annadas passam a ocupar restritos espaços institucionais, e o poder de decisão
sobre as ações governamentais, particularmente das políticas públicas, fica esvaziado.

No caso do Brasil a fonna pactuada leva a um processo de transição
democrática mais lenta, como reflexo do "sucesso econômico relativo" dos regimes
autoritários e o uso da repressão de fonna "menos sistemática" que a encontrada em
outros países latino-americanos ( ex: Argentina ). Dessa maneira, os segmentos
autoritários, sem perderem o seu prestígio, controlam a agenda nacional com ampla
participação no governo civil, embora de fonna declinante.

o

tipo de transição pactuada realizada no Brasil tem duas caracteristicas

marcantes: o êxito econômico dos governos autoritários ( crescimento econômico que
remonta a década de 50 e se intensifica nas décadas de 60 e 70 ) e o continuísmo do
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poder das forças armadas nas decisões e negociações governamentais, constituindo-se
em forte expressão de barganha.

O'Donnell (1988) apresenta os elementos constitutivos da transição pactuada
no Brasil:

1 - A transição teve grande duração e foi extremamente controlada pelo regime
militar, que mascarava as intenções de instauração de uma democracia política.
2 - A transição no Brasil se processou mediante a institucionalidade presente na
época, independentemente dos movimentos por eleições diretas, preservando, assim, as
condições de se eleger o candidato do regime.
3 - É possível que o candidato Tancredo Neves tenha estabelecido um pacto
com as forças armadas, negociando o não retrocesso político em troca da participação
daqueles na agenda nacional.
4 - É possível, também, que o pacto resultou na Aliança Democrática, com
elementos de confiança das forças armadas, o que contribuiu para afastar o perigo de
um golpe.
5 - Os "confiáveis" asseguraram a eleição de Tancredo Neves no Colégio
Eleitoral.

Pode-se dizer que a transição democrática realizada no Brasil consagrou a
vitória da "moderação", onde não se utilizou o trânsito da legalidade burguesa para
democracia

burguesa

plena, mas, ao contrário,

a

consolidou-se a "conciliação"

nacional, que se expressou pela continuidade redimensionada de tradicionalismo
liberal-conservador-modernizante, sustentada pelas classes hegemônicas do país
(Weffort, 1986; O'Donnell, 1988 ).

Vale lembrar que a "estratégia de construção da democracia não é decorrência
natural do fim do autoritarismo" ( Moisés, 1989: 47 ). Este autor afmna que as
dificuldades enfrentadas pelas sociedades em transição se devem., principalmente pelo
peso que a experiência autoritária ainda exerce sobre essas sociedades e pelos
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obstáculos a serem transpostos pelas forças políticas comprometidas com o projeto
democrático.

No que diz respeito a compatibilização

entre

democracia e justiça social,

Moisés ( 1989: 59 ) afIrma que "é objeto de construção política e insitucional",
portanto, "democracia não produz por si só a justiça social devendo estar contido no
interior do projeto democrático". Tanto Moisés quanto O'Donnell enfatizam a
dimensão projetiva incorporando os mecanismos estratégicos

na construção da

democracia por sujeitos sociais engajados na luta pelos valores democráticos, que
necessariamente passa por mudanças dos aparelhos institucionais políticos e sociais.

O'Donnell ( 1988 ) apresenta a prática do exercício político em suas diferentes
dimensões como forma de avançar no processo de construção democrática. Assim
sendo, busca evitar a regressão ao estágio anterior e fortalecer a democracia para que
não tenha morte lenta.

Os atores democráticos devem neutralizar os adversários, isolando-os ou
confmando-os a assumirem papéis, que não coloquem em risco o regime democrático.
Quanto aos neutros, há a necessidade de instigá-los à prática democrática e quanto a
maioria anti autoritária, os atores democráticos devem apoiar-se nela, aumentando o
seunÚInero.

Para esse autor "os atores democráticos devem ir criando um rico tecido de
instituições tanto quanto próprias da democracia política, quanto as de representação
de interesses sociais, inclusive de tipo corporativo... Esta tarefa de construção
institucional representativa é fundamental".

Na atual conjuntura, principalmente na etapa que sucede à transição
democrática propriamente dita, defronta-se com a problemática de quaIS sejam os
verdadeiros opositores e como realizar a crítica necessária.

"
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o processo de transição democrática brasileira edifica-se em terreno movediço.
Vale

lembrar

impeachment

alguns episódios
do

Presidente

nefastos da recente história política como o

Collor,

que

traduziu-se

pelo

estado

de

"ingovernabilidade" do Executivo Federal, o Caso PC, o escândalo da Previdência
Social, a CPI do Orçamento, envolvendo parlamentares, funcionários, empresários e
dirigentes políticos. Além disso, as "transações" realizadas entre parlamentares e
partidos políticos no terreno imobiliário do sistema político partidário, demonstra,
também, esta instabilidade ..

A luta pela democracia em nosso contexto tem de enfrentar os problemas
acumulados do passado e a turbulência experimentada no presente: nova fase de
recessão econômica; déficit público; dívida externa; ajuste fiscal; imposiçào de um
projeto de corte neoliberal via propostas de reformas constitucionais e administrativas;
reorganização das economias mundiais, que se refletem nos países periféricos ( nova
etapa do processo de acumulação capitalista ); profundas desigualdades SOCIaIS;
corrupção e conduta antiética de governantes e classe política.

Embora o quadro nacional não seja dos mais promissores, devido aos problemas
antigos não solucionados, acrescidos dos novos, a transição democrática caminha na
situação de conflito e tolerância, indicando um rearranjo das forças políticas e sociais
que vêem no projeto neoliberal ( Estado mínimo ), a solução para a crise e retomada do
crescimento econômico.

E quanto a consolidação da democracia ? O'Donnell ( 1988 ) defende que a
democracia estará consolidada,

quando

os atores democráticos deixarem de se

preocupar com a "rápida ou lenta" regressão autoritária, quando os atores políticos e
sociais controlarem os recursos de poder, sujeitando suas relações à prática de
democracia política, quando governantes e funcionários ocupantes de cargos públicos
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sujeitarem-se à dimensão de accountability 3 e a prática democrática diminuir o grau de
incerteza dos resultados.

Weffort ( 1989: 6) assinala que "uma coisa é a incerteza que se entende normal
e necessária ao jogo democrático. Outra é a que acompanha o processo histórico de
países recém-saídos dos regimes autoritários e que diz respeito às próprias
possibilidades de implantar um regime democrático".

Certamente experimentamos uma "democracia de crise",

seja pelas

desigualdades socio-estruturais, que de um lado, inscreve o país como a 9a. economia
do mundo ocidental, por outro, mantém sob mínimas condições de sobrevivência cerca
de 40 milhões de brasileiros; seja pela necessidade histórica de compatibilizar a
liberdade política e igualdade social.

Para O'DonnelI (1988), a consolidação do Estado democrático é a própria
democracia política plena. Para Weffort esta não é sinônimo de democracia
consolidada, uma vez que o atual quadro social, provoca graves fissuras no
fortalecimento da democracia política, criando obstáculos à consolidação democrática.

Ademais, os traços sócio-políticos e culturais, e as condições econômicoestruturais na formação do Estado Nacional no Brasil, nos colocam diante de um
cenário bastante desafiador e de reservado otimismo quanto ao futuro.

3 O termo não tem tradução para a lingua portuguesa, mas segundo Campos
(1990) refere-se à
responsabilidade ou obrigação dos detentores de cargos e funções das administrações públicas, de mediante a
falhas no cumprimento de diretrizes legítimas, sujeitarem-se às penalidades previstas em lei.
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1. 6 - Descentralização: estratégia de construção da Democracia

A descentralização, como instrumento de construção da democracia, toma corpo
nos países latino-americanos a partir de meados da década de 70, provocando um
intenso movimento regional pela democratização do Estado.

Surgem, então, projetos reformistas democratizantes e cresce em importância no
cenário regional, o debate sobre a descentralização política-administrativa do Estado e
a redefmição do seu papel no campo social.

No Brasil .a descentralização política e administrativa do Estado é assumida
como desejo da coletividade - setores progressistas, que a partir da transição
democrática se materializa como instrumento catalizador desse processo.

o entendimento desses setores sociais de que a descentralização baseava-se na
noção de homogeneidade e positividade, resultou em frustrações. Em princípio porque
trata-se de um fenômeno multifacetado, plural e que toma forma diferenciada a
depender da realidade a qual foi implantada ( Filho, et al., 1993 ).

"O conceito traz em si a idéia de processualismo das políticas públicas em
/

I

antítese ao padrão estático que foi o trade-mark do modus operandi centralizado ( ... )
A descentralização precisa

ser

entendida

como

aglutinador de interesses

múltiplos na sociedade" ( Filho et al., 1993: 3-4 ).

A descentralização assun entendida apresenta timings diferenciados de
expressão nos diversos setores de políticas públicas. Tal entendimento possibilita, no
caso brasileiro, compreender o avanço significativo do setor saúde comparado a
outros segmentos - saneamento e gestão urbana, cuja reforma descentralizadora
resultou em beneficios para a esfera pública, mas, sobretudo para o setor privado/
conservador da saúde.
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1. 7- Descentralização enquanto Projeto Político de

Democratização do Estado e Sociedade

A cnse porque passa o país hoje, tem ongem nas mesmas condições que
possibilitaram a construção do Estado Nacional. Para garantir a ocupação desse
imenso território, o acordo patrimonial foi necessário, tanto quanto o pacto corporativo
que funcionou por cinco décadas. Isto ocorreu em etapas históricas diferentes, tendo
como protagonista um Estado gradativamente mais centralizado e poderoso,
responsável pela unificação territorial e promotor da industrialização ( Camargo,
1992 ).

Inflação crônica, concentração de nquezas, desigualdades SOCIaIS, baixa
produtividade, resultam das debilidades estruturais dos modelos de substituição de
importações e do nacionalismo-desenvolvimentista. Acrescenta-se a fragilidade das
instituições políticas: Partido, Sistema de Governo, Congresso, Ordem jurídica e
Sistema Eleitoral, que segundo Camargo, o desenvolvimento só faz acentuar.

Alguns autores afirmam que a descentralização não implica necessariamente na
democratização e desburocratização do Estado (Neto, 1991; Belmartino, 1990; Borja,
1984).

A descentralização possibilita uma maior distribuição de poder, onde

determinadas unidades territoriais ampliam o poder de acesso a funções e recursos
anteriormente colocados no nível central. Essa condição é necessária, mas não
suficiente para possibilitar a participação cidadã ( Belmartino, 1990 ).

Entretanto, a descentralização pode servrr a expansão da iniciativa privada
"diminuindo a carga fiscal sobre o capital e privatizando os serviços coletivos com a
consequente restrição de conquistas e direitos das classes populares". Pode, por outro
lado, servir para abrir "espaços e possibilidades para as demandas dos setores
excluídos da sociedade" (Neto, 1991: 38 ).
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Lobo(1988); Jacobi (1990) e Filho (1992) afirmam que os problemas sociais
podem ser mais eficazmente equacionados pelas instâncias subnacionais de governo, já
que sua proximidade com a realidade, possibilita, não só uma tomada de consciência
das reais necessidades básicas, como, também, um controle mais efetivo pela
população sobre a ação governamental.

No debate político-ideológico temos posições divergentes quanto a estratégia da
descentralização em um contexto democrático. Por um lado, a descentralização serve
como uma "névoa" que dificulta o entendimento das decisões acordadas no campo da
política social e econômica nacional e internacional, inclusive escamoteando a crise de
legitimidade do Estado, conduzindo à fragmentação das demandas sociais em oposição
ao caráter global.

Por outro lado,

a descentralização político-administrativa serve como

catalisador para o desenvolvimento

da democracia e das políticas

sociais

implementadas pelo Estado, por constituir força contrária ao burocratismo, disfunções,
perda de agilidade na tomada de decisão, aumento de gastos dos aparelhos de Estado e
diminuição do controle social ( Neto, 1991 ).

Autores contemporâneos discutem o tema descentralização como forma

de

promover maior justiça social através de políticas sociais mais eficientes ( Filho,
1992; Jacobi, 1990; Lobo, 1988; Borja, 1988 ). Neste sentido, a descentralização
parece ser uma opção significativa de contraposição ao autoritarismo do Estado,
possibilitando a ampliação dos espaços para o exercício da cidadania, a autonomia
político-administrativa do governo local, a participação e controle social na prática
cotidiana.

Rofrnan ( 1990 ) cita Borja que apresenta cinco etapas consecutivas no processo
descentralizador e democratizante que se queira ordenado e eficaz:
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1 - Defmição do marco legal que envolve a transferência de poder do nível
federal aos organismos administrativos ou territoriais descentralizados.
2 - DefInição da organização territorial do ente administrativo a partir de seus
limites geográfIcos ou juridicionais.
3 - Defmição das competências, funções e atribuições dos orgarusmos
descentralizados.
4 - O conjunto de procedimentos técnicos necessários para implementar a
transferência de poderes das entidades receptoras.
5 - Adoção da participação popular para legitimar os processos de
descentralização.

O caráter dinâmico e progressivo da descentralização político-institucional leva
Lobo ( 1988 ) a apresentar alguns princípios norte adores desse processo:

1 - Quanto a heterogeneidade dos Estados e Municípios:

- Flexibilidade

inter e intra-regionais devido às características peculiares

( política, fmanceira e técnica) de Estados e Municípios.
- Gradualismo na atribuição de competências nas esferas subnacionais devido
a real capacidade de dar respostas.
- Progressividade no repasse de funções e encargos para as agências
subnacionais com

concomitante

preparação dos

mesmos para o recebimento

de novas responsabilidades.

2 - Quanto a perspectiva de democratização do Estado:

- Transparência no processo

decisório

a

partir da divulgação e

discussão da tomada de decisões, permitindo amplo acesso dos que não executam

e

dos benefIciários. Critério este, fundamental para a democratização do Estado e
da Sociedade.
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- Controle

social

que

permita

o desenvolvimento do sentido de

responsabilidade cívica da população.

A dimensão política-estratégica da descentralização enquanto instrumento
mediador de mudanças qualitativas da sociedade rumo à democratização do Estado e
da Sociedade é analisada por Fleury Teixeira ( 1990 ) que apresenta importantes
contribuições:

1 - A necessidade de adequação dos projetos descentralizadores a cada contexto
específico, sendo revisto periodicamente.
2 - Criação de condições de apoio político e revisão periódica das estratégias.
3 - A descentralização como um processo deve ser cumprido em etapas, pois a
visão imediatista pode comprometer o projeto.
4 - A necessidade de cooperação e equilíbrio entre as esferas governamentais.
5 - Durante o processo de descentralização as unidades subnacionais devem ser
dotadas de condições para o atendimento da demanda.

Isto posto, podemos dizer que os projetos pró-descentralização vis-à-vis
democratização do Estado e Sociedade devem prever:
a) a distribuição estrutural do poder decisório do nível central para o local e
em sentido horizontal em cada esfera de governo;
b) a atenção às demandas das minorias na formulação e execução de políticas
públicas a partir da abertura de canais de comunicação entre o governo e a sociedade;
c) a cooperação, o equilíbrio e a coordenação entre as esferas de governo, onde
estejam bem definidas as competências, funções e atribuições de

cada ente

governamental;
d) a autonomia político-institucional e administrativa-fmanceira das agências
subnacionais descentralizadas;
e) a educação e participação cidadã nos processos decisórios e ampliação dos
espaços para o exercício da cidadania;
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f) a garantia do acesso às infonnações como direito do cidadão;

g) o controle social sobre a gestão da "coisa pública" , onde governados,
governantes,

funcionários

e

parlamentares

evoluam

para

a prática da

accountability;

h) o desenvolvimento do sentido de co-responsabilidade ética e cívica do povo e
governo;
i) a adequação do projeto à realidade social que se queira descentralizada,
atentando

para os fatores limitantes e facilitadores

do processo. Considerar a

dimensão estratégica no momento da passagem do modelo teórico à prática concreta,
inclusive evitando os erros de percurso;
j) o projeto descentralizador deve ser cumprido em etapas de fonna que as
agências subnacionais estejam aptas a receberem os novos encargos e funções. Deve,
portanto, se dar de maneira gradual e progressiva;
k) as agências subnacionais, particularmente os governos locais, devem ser as
maiores beneficiárias da refonna tributária, sem a qual fica dificultada a
implementação de seu novo papel social;
1) a construção de um rico tecido social pautado na ampliação dos direitos

políticos e sociais.

"A democracia não é suficiente, por si só, para produzir justiça social, mas ela
é, certamente, necessária (... ). A relação entre democracia e justiça social é objeto de
construção política e institucional" (Moisés, 1989: 59-61 ). No caso brasileiro, a
descentralização é igualmente necessária como instrumento de construção. da
democracia, deviso aos problemas sócio-estruturais, desigualdades regionais, dimensão
geográfica-territorial, agudização do estado de pobreza decorrente de uma política
econômica acumulativa, centralizadora e excludente.
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CAPÍTULO]]

2 - A Reforma Sanitária Brasileira e a Atual Política Nacional de Saúde

Este capítulo apresenta através de curta revisão bibliográfica, a trajetória do
chamado "Projeto da Refonna Sanitária Brasileira", onde se intenciona localizar a
atual Política Nacional de Saúde como parte da materialização do ideário refonnista.
Aliás, esse projeto tem como eixo condutor a defesa dos direitos sociais para além dos
marcos setoriais da saúde.

É importante assinalar que não há confonnidade e unifonnidade sobre o que

seja realmente o movimento sanitário brasileiro. A definição desse fenômeno político
e social tem como ponto de partida, as leis universais de aglutinação de indivíduos e
grupos sociais, de diferentes inserções, sob o ideário das mudanças sociais e
construção de um novo modelo assistencial.

Algumas avaliações sobre o movimento sanitário trazem o dilema de sua
efetividade social, principalmente na etapa que se sucede à edição da nova Carta
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Constitucional de 88, uma vez que parte da refonna pretendida toma fonnato jurídicononnativo.

Há divergências quanto ao papel exercido pelo movimento sanitário na
condução do processo de refonna da saúde no Brasil. Essas divergências concentramse na análise do alcance do projeto, da sua teorização à prática social, devido a alguns
fatores, tais como:
a) a dificuldade de constituição de uma ampla base social de apolO;
b) a denominada "elitização" do movimento incorporado por intelectuais e
tecnocratas da saúde;
c) a fonnação de grupos políticos circunscritos - fechados;
d) a desmobilização política pós VIII Conferência Nacional de Saúde;
e) a condução de uma refonna mais administrativa que política e sanitária.

Há dúvidas sobre a continuidade do Projeto de Refonna Sanitária no Brasil,
como coloca Flemy Teixeira ( 1989 ) em função da fragilidade das medidas
refonnuladoras, ainda em curso, ineficácia do setor público, tensões com os
profissionais de saúde aos quais é exigido compromisso profissional, redução da base
social de apoio ao projeto e reorganização das forças opositoras à refonna.

Isso não nega a luta política e ideológica materializada pelo movimento
sanitário no processo de refonna da saúde, onde o seu papel aglutinador das forças
progressistas, foi fator decisivo para o atual quadro da política nacional de saúde, no
que ele contempla de mais positivo, e porque não, de negativo. A maior dificuldade
talvez esteja no

jeito de caminhar, considerando que o caminho pennaneceu

praticamente o mesmo. Isto não desqualifica o movimento sanitário, enquanto
importante ator social, impulsionador das propostas reformistas para além do setor
saúde, na história de fonnulação das políticas sociais.

Flemy Teixeira assinala que "à medida em que as políticas de efetivação de
uma sociedade mais justa e igualitária foram sendo implantadas, passaram a ameaçar
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os interesses dominantes, ainda, fortemente estabelecidos no processo de transição
pactada, levando a wna reaglutinação das forças conservadoras" ( 1989: 52 ).

Vale dizer que o movimento sanitário, desde a sua formação, como será
discutido posteriormente, defronta-se com dificuldades macro-estruturais de âmbito
político, social, econômico e cultural. Assim sendo, a luta política

por ele

corporificado e o seu resultado, apenas retratam a dinamicidade social, e mais que isso,
o reconhecimento da problemática da relação Estado/ sociedade em nosso contexto.

o debate sobre wna teoria política da Reforma Sanitária Brasileira ( RSB ) tem
encontrado ressonância em alguns autores, que colocam a necessidade de se formular
os

marcos teórico-conceituais, objetivando a ( re ) condução estratégica do projeto

como instrwnento de transformações sociais ( Fleury Teixeira, 1989,
1989, 1988; Ferreira & Gordoni Junior,

1990~

1988~

Oliveira,

Teixeira, 1992; Cecílio, 1994 ).

Tudo indica, que do ponto de vista de sua concepção teórica a RSB, inspira-se
no modelo de Reforma desenvolvido na Itália, cujas condições históricas, políticas e
sócio-econômicas, diferem consideravelmente da realidade brasileira.

O debate se intensifica quanto aos limites estruturais ( político-culturais, sócioeconômicos) de se realizar wna Reforma Sanitária no Brasil. O consenso se estabelece
quanto

ao

método,

ou seja,

VIa

construção

da

ordem

democrática

participativa ( progressiva ). Se a Reforma Sanitária em nosso contexto pretende
ultrapassar os limites setoriais, contrapondo-se à natureza do Estado Liberal, pode-se
afirmar que é "revolucionária".4

Certamente a Reforma Sanitária em curso talvez seja a proposta mais avançada
da "maratona reformista" do Estado Brasileiro, por "iniciar mo processo de profunda
reformulação político-administrativa do sistema de saúde mantido durante os governos

4 O termo assinalado refere-se ao conceito gramsciano de "revolução" como um grande fato cultural e não
apenas econômico e político.
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militares, apontando em direção da unificação, descentralização e universalização dos
serviços e ações de saúde" (Fiori, 1992: 97 ).

Vale lembrar que o chamado "Projeto da Refonna Sanitária" não emergiu como
um projeto único e hegemônico do conjunto da sociedade brasileira. Esse movimento
inciado na década de 60 nos centros acadêmicos por um conjunto de intelectuais, foi
ganhando forma e conteúdo, aglutinando progressivamente novos grupos e segmentos
sociais - em certo grau

heterogêneos, ao longo do processo de sua construção,

acumulando forças e enfrentando condições adversas.

Nesta trajetória o movimento sanitário deparou-se com inúmeras variáveis não
controláveis de âmbito interno e externo ao seu campo de ação, na fonnulação e
implementação de estratégias, que conduzissem satisfatoriamente a luta pela reforma.

Pode-se dizer que esse Projeto surgiu a partir dos denominados "intelectuais
orgânicos"

5

da saúde que passam a fonnar um bloco histórico contra-hegemônico à

prática assitencial vigente de caráter curativista.

N as quase três décadas que se viu protagonista da ciranda reformista, setorial ou
não, o movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, foi bombardeado pela oposição:
atores sociais que buscavam o controle e a manutenção da hegemonia política e
econômica de cunho privatista na consolidação do modelo liberal.

É importante assinalar, também, que o projeto de modernização do Estado
Brasileiro construido sob a égide desenvolvimentista a partir da década de 50 e o
Golpe Militar em 1964, promoveram profundas transfonnações sociais, políticas e
econômicas, cujas consequências desembocaram nas décadas posteriores, nas quais se
finnou o movimento sanitário.

São agentes de consolidação de uma vontade coletiva, de um "bloco histórico" com funções análogas as de
um partido político. BUCI-GLUCKSMANN, C. Gramsci e o Estado. Cap. 3. A Problemática Gramsciana de
Ampliação do Estado. Rio de Janeiro: paz e Terra, 1980.

5
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2.1 - Breve histórico do Projeto da Reforma Sanitária e as

Propostas Alternativas do Setor Saúde

Os antecedentes da Reforma Sanitária são analisados por diversos autores na
coletânea coordenada por Flemy Teixeira (1988: 5).

Este estudo apresenta a

"trajetória política, institucional e social que fundamentou a proposta da Reforma
Sanitária, caracterizando-a como algo qualitativamente distinto das reformulações
reformistas presentes no discurso político pelo menos desde a Lei que criou o Sistema
Nacional de Saúde em 1975".

Essa pesquisa foi dividida em dois períodos, um que se inicia em 1955 e vai até
1964 denominado "O Sanitarismo Desenvolvimentista"; e o período subseqüente, que
compreende a década de 64-74 denominado "Privatização do Social na Modernização
Autoritária" .

O primeiro período caracterizou-se "pela defesa do industrialismo, nacionalismo
e

intervencionismo

desenvolvimentista,

configurando

a

"ideologia

do

desenvolvimento", que alcançou seu clímax no fim do Governo Kubitschek". O que
se buscava era transformar o Brasil semicolonial em um país independente via
industrialização, através da ação do Estado. A intervencão

estatal era a condição

necessária para promover a rápida industrialização.

No plano político a luta se dava entre frações da classe dominante, ou seja, a
nova burguesia constituída por empresários industriais e a velha oligarquia agráriocomercial. Nessa época a esquerda brasileira não tinha um projeto revolucionário nem
mesmo reformista.

Vale salientar que o Brasil da década de 50 começou a sofrer a influência da
"Doutrina da Segurança Nacional" elaborada pelos militares, principalmente a partir da
criação da Escola Superior de Guerra - ESG, em 1949. Isso resultou, posteriormente,
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na fonnulação de um modelo para o desenvolvimento

político

e

econômico

denominado "Segurança e Desenvolvimento" . Esse corpo doutrinário tinha como
principal objetivo deter a expansão do comunismo em nosso contexto.

Essa etapa da história se deu num contexto denominado Guerra Fria, onde após
a 2a. Guerra Mundial, a duas potências emergentes ( norte-americana e soviética )
viviam em constante conflito quanto a dominação e a expansão política e econômica
de cada projeto ideológico.

Outro fato importante foi a criação, em 1955 do Instituto Superior de Estudos
Brasileiros - ISEB. Esta Instituição desenvolvia o estudo, o ensino e a divulgação das
Ciências Sociais aplicadas à realidade brasileira para promover o desenvolvimento
nacional. Posterionnente, o ISEB

alinhou-se à esquerda, engajando na luta pelas

"Refonnas de Base" de João Goulart, sendo extinto em 1964, por ter-se tomado
"subversivo" .

Quanto a "questão social",

até

1963, foi incorporada na ideologia

desenvolvimentista, voltada que era, exclusivamente, para a expansão econômica. Nos
anos 63-64, a "questão social" ganha espaço no discurso oficial como decorrência do
processo avançado da industrialização e da pressão das classes dominadas, que
reivindicavam a participação na vida decisória do país, interrompida pelo golpe de 64.
É no contexto de luta pela democratização do país durante o Estado Novo e no
processo acelerado de industrialização e urbanização, que emerge o "sanitarismo
desenvolvimentista". O pensamento sanitarista dessa época ( 55-64 ) defendia a idéia
de que "o nível de saúde de uma população depende em primeiro lugar do grau de
desenvolvimento econômico de um país, ou região e que, portanto, as medidas de
assistência médico-sanitárias são, em boa medida, inócuas quando não acompanham
ou intengram esse processo" ( Fleury Teixeira (Org.), 1988: 15 ).
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Nesse período ocorreram dois fatos importantes para o setor saúde: a Política
Nacional de Saúde formulada pelo Ministro da Saúde, Estácio Souto-Maior em 1961 e
a III Conferência Nacional de Saúde ( III CNS ), que incorporou a proposta desse
sanitarista.

Esse documento continha diretrizes que se configuraram em tentativa de " dar
uma identidade própria ao Ministério da Saúde [ criado em 1953 ]", colocando-o em
"sintonia com os avanços verificados na esfera econômico-social". Este órgão era visto
como "órgão de incentivo ao desenvolvimento econômico e nunca como instrumento
de formulação e implementação de uma política social" ( Flewy Teixeira (Org.), 1988:
21-22 ).

Já a IH CNS preconizou a municipalização, por ser o então Ministro da Saúde
seu grande defensor. O debate foi realizado em relação aos temas: situação sanitária da
população brasileira, distribuição e coordenação das atividades médiéo-sanitárias nos
três níveis de governo, municipalização dos serviços de saúde e fixação de um plano
nacional de saúde. A III CNS delimitou os níveis de responsabilidade das esferas de
governo, visando principalmente a municipalização, onde também foi prevista a
criação de Conselhos Municipais de Saúde.

O ideário municipalista foi colocado no

Plano Trienal de Desenvolvimento

Econômico e Social ( 1963-65) do Presidente João Goulart, onde se preconizava que:
"A

descentralização

das tarefas

executivas no âmbito da ação

curativa, é indicada como postulado capaz de reforçar os órgãos
estaduais e municipais, que receberão subsídios federais dentro de
normas que variam em fimcão da complexidade dos problemas
sanitários locais,
demográfica. O

da

escassez

programa

assistenciais privadas

visa

de recursos e da
suplementar

as

densidade
entidades

desde que se subordinassem aos critérios

gerais de coordenação, e propugna a difusão do regime de
comunidade de serviços na Previdência Social" ( Fleury Teixeira
(Org.), 1988: 22)
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A descentrallização e a incorporação ao Ministério da Saúde

da assitência

médica da Previdência Social continuarão a ser ponto decisivo nos discursos
sanitaristas. Na realidade a Previdência Social, através do processo de centralização,
possibilitou a implantação de um modelo médico-assistencial curativo e privatizante.
Assim sendo, o discurso do sanitarismo desenvolvimentista ficou registrado nos anais
da história como mais uma proposta que morreu no nascedouro, não sendo
efetivamente implementado.

o ano

de 1964 foi marcado pelo golpe militar que, a partir da ideologia da

segurança nacional viabilizou o projeto de modernização, através da "restauração da
ordem

na sociedade e a normalização da economia". O período de 1964-74

caracterizou-se pela "privatização do social dentro de uma lógica de modernização
capitalista". Houve uma ruptura política de cunho autoritário, onde os canais de
expressão e organização da sociedade civil foram fechados. Nessa fase, a partir do
discurso modernizante, houve o "aprofundamento do padrão de acumulação capitalista
e dependente" (Flewy Teixeira (Org.), 1988: 41-42 ).

O regune

burocrático-autoritário, utilizando-se de mecarusmos repreSSIVOS,

eliminou sindicatos, partidos, limitou o congresso e impôs a censura à imprensa.
Viabilizou a reestruturação do aparelho de Estado: reformas fmanceiras e fiscal,
criação do Serviço Nacional de Informações - SNI e reforma da administração pública.

Durante esse período não haviam atores sociais que conduzissem as demandas
populares relativas à saúde. Apenas emergiam, no interior das Universidades Departamentos de Medicina Preventiva,

estudos que apresentavam modelos

alternativos de atenção à saúde, considerados, posteriormente, como embriões do
movimento sanitário.

Quanto à política econômica, esse período foi marcado pelas reestruturações
jurídico-institucionais, tais como: reformas fmanceiras de 1964 e 1965, com seu
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complemento no campo tributário em 1967; a refonna previdenciária em 1966; e a
refonna administrativa em 1967.

Essas medidas produziram alterações nas fmanças do Estado: "os gastos
públicos que absorviam, em 1960,6,6 % do PIB passam em 1968 a representar apenas
3,9 % do PIB . Expandiu-se o investimento público na infra estrutura econômica e
diminuiu-se o gasto com o bem estar social" C Flewy Teixeira COrg.), 1988: 44).
Produziu-se, também, a centralização fmanceira na União, esvaziando-se os Estados e
os Municípios.

Em tennos de políticas SOCIaIS, as principais medidas implementadas pelo
regime burocrático-autoritário foram: o

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

( FGTS ), o Programa de Integração Social C PIS ); o Programa de Fonnação de
Patrimônio do Servidor Público CPASEP ); e o Fundo de Assitência e Previdência do
Trabalhador Rural CFUNRURAL ); a unificação dos Institutos de Previdência Social
no Instituto Nacional de Previdência Social C INPS ); e a extensão dos beneficios a
empregadas domésticas e trabalhadores autônomos. As mudanças da legislação social
sinalizavam em direção à universalização dos direitos sociais, entretanto, não lograram
êxito na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos - pelo contrário -, houve um
aumento da concentração de renda e contenção dos salários.

Quanto ao setor saúde, no período 64-74, houve uma concentração da atenção
médica de base hospitalar privada, do crescimento da indústria fannacêutica e de
equipamentos médico-hospitalares - através da compra de serviços de empresas pela
Previdência Social.· O que implicou no abandono do Ministério da Saúde que
desenvolvia atividades de saúde pública.

Diferentes tipos de convênios foram finnados e realizados credenciamentos
diversos, cuja justicativa oficial era a insuficiência da rede própria para atender o
número crescente de segurados. Nessa fase, portanto, a política de saúde era ditada
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pelas nonnas e procedimentos técnicos regulados pela Previdência Social, que serviu
de instrumento impulsionador e financiador da saúde privada no país.

Data desse período o surgimento de modelos alternativos à política de saúde
então vigente. Inicialmente nas Escolas de Medicina, através dos Departamentos de
Medicina Preventiva, a partir de 1968. Foram realizadas experiências de integração
docente-assistencial, onde desenvolvia-se a prática médica em serviços públicos de
saúde e unidades criadas pelas Universidades.

A Medicina Comunitária surgiu no bojo das propostas da Medicina Preventiva,
"resultando em programas experimentais de prestação de serviços para populações
pobres urbanas e rurais, o projeto apareceu como prática alternativa paralela à
organização dominante da assistência médica" ( Fleury Teixeira (Org.), 1988: 61 ).

Os programas experimentais adquiriram valor inquestionável quanto a
incorporação da participação popular num contexto autoritário, onde os " problemas
sociais" eram relacionados às questões estruturais. Esse fato possibilitou a abertura do
espaço para uma prática pedagógica e conscientizadora dos problemas de saúde,
criando condições para iniciar-se um movimento contra-hegemônico no campo da
saúde.

Essas experiências foram desenvolvidas nos Estados do Rio Grande do Sul, pela
Faculdade de Medicina da UFRGS~ Paraná, pela Faculdade de Londrina; Brasília, pela
UNB; Minas Gerais, pela UFMG; e no Estado de São Paulo, pela Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu,
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Saúde de São Paulo e Faculdade de
Medicina da USP.

O resultado dessas experiências se constituíram na base para a fonnação do
movimento sanitário que, posterionnente, tomará corpo no Projeto da Refonna
Sanitária Brasileira.
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A partir da década de 70 a crise econômica - fiscal e política, de legitimação
dos governos autoritários, evidencia o esgotamento das fases anteriores de crescimento
acelerado da economia. Como consequência deste quadro, instala-se a crise política e
fmanceira

do modelo assistencial estabelecido em períodos anteriores ( Oliveira,

1989 ).

Surgem, então, projetos de reformas racionalizadoras e controladoras do modelo
assistencial, que passam a enfrentar dificuldades de viabilização. Dificuldades estas,
expressas principalmente, pelos interesses corporativos/ empresariais privados, que
sempre se beneficiaram da política de influência desenvolvida no interior da burocracia
estatal.

Data deste período o Sistema Integrado dos Serviços de Saúde do Norte de
Minas na região de Montes Claros-MG e o PIASS, projetos que se consubstanciaram
em modelos alternativos à prática assistencial vigente. Paralelamente à produção e
implantação de propostas alternativas ao sistema, alguns intelectuais do chamado
movimento sanitário passam a assumir de forma gradativa, postos importantes dentro
da estrutura estatal, o que facilita significam ente a implementação de medidas para o
avanço do setor saúde.

A criação, em 1976, do CEBES - Centro Brasileiro de Estudos em Saúde e em
1979 da ABRASCO - Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva,
possibilitam a difusão, a articulação política/ideológica e a ampliação da consciência
sanitária. Estas instituições passam a ser focos de disseminação do ideário sanitarista,
através de publicações, conferências, debates, seminários regionais e nacionais.
Tornam-se, portanto, as principais fontes de sistematização de projetos alternativos ao
sistema de saúde.

No mesmo ano de criação da ABRASCO, 1979, é realizado o I Simpósio sobre
Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados, em cujo relatório fmal se
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explicita o ideário oposicionista. Em seguida - agosto de 1980 -, surge o PREVSAÚDE - Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, CUjas diretrizes
contrariavam frontalmente os princípios do modelo assistencial dominante, sendo, por
isso, prontamente arquivado.

No início da década de 80, toma-se pública a crise fmanceira da Previdência e
Assistência Social, cuja proposta de saneamento se materializou na edição do Plano
CONASP em 1981 pelo Decreto Lei 86329. Este Plano expressa, no campo político e
institucional, a crise da liderança dos grupos empresariais incrustados à máquina
estatal e que se beneficiavam de recursos públicos para o fmanciamento de seus
projetos.

Duas propostas do Plano CONASP são implementadas para sanar a crise da
Previdência traduzida pela racionalização dos gastos: a criação da AlH - Autorização
de Internação Hospitalar e o PAIS - Programa das Ações Integradas de Saúde. A crise
da Previdência tem raízes na queda da arrecadação decorrente do processo recessivo da
economia, gerando desemprego; na falta de controle do binômio receita e despesa; na
ausência de uma fiscalização enérgica dos ditos devedores/ sonegadores da
contribuição previdenciária; e no aumento da demanda.

As Ações Intergradas de Saúde - AIS, viabilizam-se a partir 1983, como
proposta de reformulação da prática de saúde, onde já se vislumbrava, no escopo de
suas formulações,
nacional

de

alguns

saúde.

princípios e diretrizes que norteariam a atual política

Estabeleciam a prioridade

às

ações

ambulatoriais

( preventivas ), integração interinstitucional entre os órgãos federais, estaduais e
municipais, racionalização dos gastos com serviços conveniados/ contratados da rede
hospitalar, bem como dos serviços de alto custo e estabelecimento de limites
orçamentários.
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As Ações Integradas de Saúde

transfonnam-se na pedra fundamental do

primeiro período do governo de transição democrática, resultando em importante
estratégia no processo de descentralização do setor saúde.

Certamente as AIS têm sido, até a fonnalização do SUS, a proposta que maior
impacto causou na organização dos serviços de saúde. Houve um empenho político,
técnico e administrativo de se iniciar a integração e articulação interinstitucional sob a
ótica da esfera pública, apesar da reduzida participação social nas instâncias gestoras.

No cenário político, o processo de redemocratização do país que se inicia no
Governo Sarney a partir de 1985, coloca em cena o Congresso Nacional, permitindo ao
movimento sanitário difundir suas idéias e projetos nos simpósios organizados pelas
Comissões de Saúde da Câmara e do Senado.

Em 1986 é realizada, por convocação do Presidente da República, a VIII
Conferência Nacional de Saúde ( VIII CNS ), um marco na história política do país,
que reuniu cerca de 4000 representantes da sociedade civil organizada para discutir a
refonna sanitária a ser implantada pelo governo.

Segue-se a criação da Comissão Nacional da Refonna Sanitária - CNRS, por
recomendação da VIII CNS. A CNRS teve a incumbência de fonnular propostas para
o reordenamento institucional e jurídico do sistema de saúde a partir de princípios
assegurados na VIII CNS.

Em julho de 1987 cria-se o SUDS - Sistema Unificado e Descentralizado de
Saúde como proposta de transição ao Sistema Único de Saúde - SUS previsto,
posterionnente, na nova Carta Constitucional.

Em 1987, paralelamente à criação do SUDS, instala-se a Assembléia Nacional
Constituinte, novo foco de atenção dos intelectuais engajados no movimento sanitário,
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que procuram junto aos parlamentares incluir os princípios fundamentais da reforma na
nova Constituição Brasileira, sancionada em outubro de 1988.

Em 1990 é promulgada a Lei Orgânica da Saúde - Leis 8080 e 8142.
Posteriormente, diversos dispositivos jurídico-legais são decretados pelo Governo
Federal, que prevêem, entre outros, a implantação do Sistema Único de Saúde,
descentralização e municipalização do setor, e a criação de Conselhos e Fundos de
Saúde.

Em agosto de 1992 é realizada a IX Conferência Nacional de Saúde "que face
ao grande avanço que representou a Constituição de 88 em relação à Política de Saúde,
possa se resumir em cumpra-se a lei" (Luz, 1992: 80 ).

Enfim, no plano político de construção de uma contra-hegemonia, a prática
sanitária advogava a democratização da saúde para além dos marcos setoriais e
institucionais, bem como compreendia a cidadania como pré-condição para a efetiva
reforma do setor saúde, além da defesa da descentralização do poder decisório via
atuação dos segmentos populares repolitizados.

O

"Projeto da Reforma Sanitária" buscava, principalmente atender as

necessidades das classes subalternas, contrapondo-se aos interesse da inciativa privada,
constitui da principalmente por empresas médicas e multinacionais do setor.

Esse Projeto era traduzido pela necessidade de organização de um novo modelo
assistencial, tendo como pré-condição os direitos dos cidadãos. Segundo Flewy
Teixeira ( 1989 ) :
" buscou- se desenhar uma proposta alternativa ao Sistema vigente, de
caráter fragmentário, discriminatório, subordinado à lógica mercantilista.
Formulou-se a proposta de um

sistema

único de saúde,

público,

socializado, universal, integrado, de atenção integral e planejado de acordo
com as demandas existentes, utilizando
regionalizada, os recursos disponÍVeis".

de forma hierarquizada e
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De qualquer fonna o movimento sanitário configura-se como um movimento
inovador

de fonnulação de uma política pública que se pretende igualitária, de

transformação cultural e política da sociedade brasileira.

o problema maior resisde na formulação de estratégias táticas operacionais de
transposição da teoria à práxis. As resistências concretas emergem e tomam contornos
reais, na medida em que o discurso se transfonna em prática social. As divergências e
conflitos sócio-políticos e econômicos se mobilizam de tal fonna, que passam a
impenneabilizar a implementação da proposta.
Algo que chama a atenção é a necessária teorização da Refonna Sanitária,
quanto ao debate político e ideológico, na etapa que se sucede à VIII Conferência
Nacional de Saúde, sobretudo no início da década de 90, quando o emergente projeto
neoliberal se estabelece com avidez no cenário político e econômico do país.

A construção de uma teoria política da reforma, tratada mais recentemente por
alguns autores, busca defmir

um corpo político-teórico que dê sustentação ao

movimento no sentido projetivo, procurando rearticular as forças comprometidas com
a causa sanitária.

Este movimento parece traduzir-se na preocupação crescente de grupos
opositores quanto ao avanço do neoliberalismo e aos rumos da Reforma Sanitária
Brasileira. Sem dúvida, as Políticas Sociais, sobretudo a Política Nacional de Saúde e a
Política Previdenciária, correm sérios riscos de serem atropeladas, pelo apelo
autoritário do atual governo em viabilizar, através das reformas constitucionais, o
projeto neoliberal.
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2.2 - Diretrizes Gerais da Atual Política Nacional de Saúde - SUS

A atual Política Nacional de Saúde, da fonna como está assegurada na
Constituição de 1988, é fruto desse longo processo de construção contra-hegemônico

à prática assistencial dominante, que ainda persiste no cenário das políticas
governamentais.
Os principais marcos jurídico-legais do atual Sistema Nacional de Saúde SUS ( Sistema Único de Saúde) estão previstos na Constituição Federal de outubro de
1988, na Lei No. 8080 de 19 de setembro de 1990 e na Lei 8142 de 28 de dezembro de
1990.

A Seção lI, Da Saúde, Artigo 198 da Constituição Federal, trata do Sistema
N acionaI de Saúde: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as
seguintes diretrizes:
I - Descentralização com direção única em cada esfera de governo
II - Atemdimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuizo dos serviços assistenciais
III- Participação da comunidade".
A Constituição prevê, ainda, as ações e serviços de saúde como de "relevância
pública" ( Art.197 ), podendo a iniciativa privada integrar-se ao SUS de fonna
complementar.

A Lei 8080 regulamenta a implantação da municipalização, permitindo uma
gestão mais próxima dos interesses

da população.

Art. 70.,

IX,

defme

a

municipalização como "descentralização político-administrativa com direção única em
cada esfera de governo" . Segue o Art. 18 "à direção municipal do SUS compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações públicas de saúde". Defme,
também, a diretriz que trata do setor privado contratado e conveniado.
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o Capítulo 11, Art.70., prevê:

"As ações e serviços públicos de saúde e os

serviços contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas no Artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda
aos seguintes princípios( ... )" .

A Lei 8142 dispõe sobre a participação social na gestão do SUS, conforme
Artigo lo. " O Sistema Único de Saúde - SUS - de que trata a Lei 8080, de 19 de
setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do
Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
I - a Conferência de Saúde
11 - o Conselho de Saúde".

O arcabouço jurídico-legal apresentado mostra que, pelo menos no plano
normativo, a luta pela reformulação da Política Nacional de Saúde foi exitosa, muito
embora,

não em sua plenitude.

Constata-se, a grosso modo, que o escopo dos

princípios reivindicatórios do Projeto da Reforma Sanitária estão, de alguma maneira,
contemplados:
a) a saúde como direito de cidadania, a descentralização política e
administrativa da gestão nas três esferas de governo;
b) a democratização setorial

através da incorporação da participação e

controle social sobre a formulação e excecução das políticas de saúde;
c) a municipalização das ações de

saúde,

de forma hierarquizada,

regionalizada, integralizada e com acesso universal.

No que diz respeito ao arcabouço jurídico-legal, o atual Sistema Nacional de
Saúde ( SUS)

é o modelo mais avançado do setor nas duas últimas décadas.

Entretanto, o plano normativo não garante por si só, a implementação e execucão das
políticas governamentais e o formato último que se deseja alcançar. Este demanda uma
nova etapa de luta política e social.
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2.3 - A Emergente disputa no Cenário Nacional dos Modelos Organizativos

da Saúde: Racionalizador/ Estatizante e Racionalizador/ Privatista

Os projetos em disputa no campo da saúde da atualidade não são nenhuma
novidade no cenário das políticas públicas do setor. No período que antecedeu à VIII
Conferência Nacional de Saúde, haviam

pelo menos

três

projetos em disputa

( Rodrigues Neto, 1985: 33 ):

- o conservador, defendido por entidades como a Federação Brasileira de
Hospitais, que tinha como proposta a manutenção do modelo de compra de serviços de
saúde, do setor privado, pelo setor público;
- o modernizante-privatista, sustentado pela ABRAMGE, propondo a
manutenção da dicotomia público-privado, através da prestação de serviços de saúde
conveniados às empresas;
- o racionalizador, adotado pelas insituições estatais do setor saúde como
projeto alternativo à crise financeira do setor, que se corporificou na estratégia de
implantação das Ações Integradas de Saúde - AIS.

Tudo indica que a desmobilização do movimento sanitário e dos segmentos
organizados da sociedade civil pós VIII Conferência Nacional de Saúde, possibilitou a
rearticulação dos grupos hegemônicos no interior do setor. Com o discurso
democratizante e descentralizador da assistência, os projetos que anteriormente tinham
características fortemente opositoras, passam, gradativamente a disputar o mesmo
espaço no seio da sociedade, acirrando-se a disputa entre diferentes modelos
organizativos da prestação de assistência à saúde da população.
O Quadro 2 é uma tentativa de localizar a atual Política Nacional de Saúde,
enquanto proposta da Reforma Sanitária Brasileira, cuja delimitação do campo de
forças sofre fortes influências e restrições por parte do projeto neoliberal.
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Este ideal tem sido incorporado na lógica administrativa do setor saúde,
através de vários dispositivos legais, tais como: a) contratos de gestão, b) tercerização
de alguns serviços como limpeza, manutenção de equipamentos, informática ( Vianna,
1992 ).

Quadro 2

Contextualização de Modelos Oraganizativos da Política de Saúde no Brasil

REFORMA SANITARIA BRASILEIRA
CAR4CTERÍSTICAS

MODELO NEOLIBERAL
CARACTERÍSTICAS

Concepção de Estado: Ampliado
Modelo Racionalizador/Estatizante
Maximização do Estado
Fortalecimento da esfera pública
Universal! Eqüitativo! Integral
Período: desde o início da década de 60 a 86,
passando pela transição democrática com
José Sarney
Democracia popular participativa -progressiva
Movimento pela Reforma Sanitária
Projetos: PIASS, PREV-SAÜDE, PLANO
CONASP, AIS, SUDS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Saúde como
direito do cidadão e dever do Estado

Concepção de Estado: Democracia Liberal
Estado não interventor: livre mercado
Estado mínimo, procura diminuir o papel do Estado
Produtor
Desestatização! Privatização
Fortalecimento da esfera privada
Democracia Representativa, Pluralista,
Neocorporativista
Reforma Previdenciária, Quebra do
monopólio do Petróleo e das Telecomunicações
Nova concepção de empresa nacional
Projetos: FBH, Seguros Saúde, Medicina de
Grupo e Medicina Suplementar
A partir da década de 80, ênfase nos Governos
Collor de Melo e Fernando Henrique

Descentralizado/ Democrático

Descentralizado/ Democrático

Vale lembrar que a luta pela descentralização no campo da saúde, assumida
principalmente pelos setores progressistas, aglutinados

no que se

denominou

"movimento sanitário", tinha como princípio norteador a democratização do Estado e
a valorização e ampliação do espaço público ( público entendido como coletivo ).
Neste contexto' os setores privados "modernizantes" tomaram carona no
processo e passaram a defender a redução da ingerência do Estado, participando de
interesses comuns aos dos segmentos progressistas, uma vez que não mais contavam
com a manutenção de mecanismos clientelistas e personalistas de acumulação pela
máquina estatal.
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Um dos maiores beneficiados, pelo processo de descentralização em curso no
campo da saúde, "foi o setor privado por absorver uma demanda das classes médias,
que não mais estavam dispostas a serem atendidas
baixa qualidade,

vindo

desta

por

um

serviço

público

de

forma, a "privatizar pelo afastamento" um espaço

público, garantido através dos princípios universalistas da Constituição federal de 88"
( Filho et aI., 1993: 10 ).

Segundo Mendes ( 1994 ), na década de 80, teve início uma nova etapa de
rearticulação do setor privado de atenção médica supletiva ( SAMS) , ao mesmo tempo
em que as Ações Integradas de Saúde ( AIS ) e posteriormente, o SUDS

se

desenvolviam no âmbito do sub-setor estatal. Estas duas propostas do Sistema
Nacional de Saúde tinham como principal objetivo fortalecer e ampliar o controle
sobre o sub-sistema privado contratado e conveniado.

Neste período o sub-setor público de saúde ensaIava práticas SOCIaIS
participativas e descentralizadas, de base territorial ( regionalização/distritalização ),
utilizando como eixo condutor parâmetros epidemiológicos. O sub-setor privado
procurou rearticular-se internamente, onde "o segmento mais moderno ampliou o
_monopólio sobre uma prática do mercado"( Teixeira, 1992 ).

Verifica-se no atual cenário das políticas sociais, sobretudo da saúde, um
processo de segmentação social, onde o setor público cobre a população mais carente
e a população de maior poder aquisitivo, vincula-se cada vez mais ao consumo de
serviços privados de saúde.

O desenho 1 e gráfico 1 mostram, segundo Vilaça Mendes ( 1994 ), a
cobertura em termos populacionais,

dos diferentes

modelos organizativos da

prestação da assistência ( sub-sistemas) do atual Sistema Nacional de Saúde.
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Desenho 1

Sub-sistema de alta tecnologia
3 a 4 milho
SAMS

Medicina de Grupo

31.140 milhões

Seguro Saúde
Unimed's/ Planos de Administração
Sistema Próprio

SP

Estatal: Fcd./Estad./ Munic.
Privado Conveniado: Sindicatos,
empresas, ent. filantrópicas ...

120 milhões

(Hjicol
Perr:enud da ~atendtb na &Ihsistenm tb Seta- &títk m JWsü

%

SP

Sabe-se que, o avanço da descentralização está diretamente relacionado ao
fortalecimento de grupos de interesses circunscritos ou inscritos nas políticas públicas.
Isto mostra a versatilidade dos setores privados e conservadores, de atualização e
rearticulação política dos seus projetos, num contexto de implementação do modelo
neoliberal ( Filho et aI., 1993 ).
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Quanto ao termo neoliberalismo é difícil precisá-lo conceitualmente pela falta
de consenso. O termo "neoliberalismo tem um significado específico no que concerne
a um conjunto particular de receitas econômicas e programas políticos que começaram
a ser propostos nos anos 70" ( Therborn, 1995: 139). Essas receitas econômicas foram
inspiradas em obras de Milton Friedman.

A aplicação do modelo neoliberal ocorreu em alguns países europeus,
principalmente os anglo-saxãos, nos Estados Unidos, no Canadá e na América Latina
( Chile, Argentina, Bolívia, México e Brasil ). O neoliberalismo resultou no
agravamento das desigualdades sociais, mas "logrou êxitos relativos no que concerne
ao

controle

da inflação

ea

imposição

de

certos mecanismos de disciplina

fiscal" ( Borón, 1995: 145 ).

Para Sader ( 1995 ) o neoliberalismo surgiu a partir da critica econômica ao
Estado de Bem Estar Social, formando um corpo doutrinário que se pauta num
determinado modelo de Estado ( Estado minimalista). Nas sociedades onde esse ideal
se implantou, o "mercado é idolatrado; o Estado é demonizado; a empresa privatista é
exaltada e o darwinismo social de mercado aparece como algo desejável e eficaz
do ponto de vista econômico" ( Borón, 1995: 158 ).

N o caso do Brasil, a partir da eleição de Collor de Melo em 1989 e, mais
precisamente, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, o projeto neoliberal é
sustentado por dois pilares fundamentais: "a ofensiva privatizante e o movimento para
retrair programas universais de proteção social em prol de critérios mais particularistas
de acesso a benefícios" (Fernandes, 1995: 157).

Para viabilizar o projeto neoliberal, o atual governo transformou Brasília,
maIS especificamente o Congresso N acionaI, no palco restrito das reformas
constitucionais a partir de um ritual impositivo. O objetivo principal do atual governo,
que outrora se dizia afmado à Democracia Social é, através das reformas
constitucionais, tratar de implantar uma reforma econômica modernizante.
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Segundo Gilson Carvalho

6,

as refonnas constitucionais em curso

tem

consequências diretas sobre a atual Política Nacional de Saúde - SUS. Tais propostas
de revisão constitucional ameaçam as conquistas asseguradas na Constituição de
outubro de 1988, principalmente no que se refere à implantação do SUS. Pretende-se
alterar a redação do texto constitucional introduzindo 4 palavras: "A saúde é direito
de todos e dever do Estado, e será garantido nos termos da lei".

Hoje para se alterar a legislação é preciso passar pela votação na Câmara dos
Deputados e Senado Federal em 4 votações com maioria qualificada, necessitando de
3/5 dos votantes para aprovoção.

A mudança proposta possibilita a qualquer lei,

ordinária e simples, introduzir alterações na área da saúde.

Pode, também, ser

aprovada uma lei pelo chamado "acordo de lideranças".

Outro projeto encaminhado para o Congresso refere-se a mudança do processo
orçamentário da Saúde e Previdência Social. Atualmente a proposta de orçamento do
setor Saúde e da Previdência e Assistência Social tem que passar, necessariamente,
pelos conselhos respectivos, Saúde e Previdência Social, [malizando no Conselho
Nacional da Seguridade Social. Confonne Gilson Carvalho, a proposta é que a
orçamentação desses dois órgãos seja elaborada apenas pela iniciativa do Executivo
através da Secretaria de Orçamento e Finanças.

Transita pelo Congresso Nacional a proposta de destinar 20% do orçamento do
SUS para a assistência à saúde dos servidores federais, cerca de 8 milhões de pessoas
entre funcionários e dependentes. Há, também, aqueles que defendem a implantação
do Plano de Assistência Médica ( Planos de Saúde ) destinando 22% dos recursos do
SUS para garantir a assistência aos 60 milhões de empregados da economia fonnal.

Palestra realizada no Seminário "Reforma Previdenciária e Municipalização" promovida pelo Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte em 6 de julho de 1995 na AMMG.

6
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A Medicina corporatIVIsta e empresarial se faz presente no Congresso,
encaminhando emendas à Constituição de 1988 através de seus representantes:
ABRAMGE - Associação Brasileira de Medicina de Grupo, SINAMGE - Sindicato
Nacional das Empresas de Medicina de Grupo e
Nacional de Medicina de Grupo

CONAMGE - Confederação

.7

Suas principais reivindicações são: a modificação dos Artigos que garantem
a direção única em cada esfera de governo do SUS; a retirada do caráter
complementar da participação da inciativa privada e do item que garante subordinação

das entidades privadas ( conveniadas e contratadas ) às diretrizes do SUS; a
reintrodução da comercialização da coleta,

processamento e transfusão de

hemoderivados; e a retirada da competência do SUS em executar ações na área da
saúde do trabalhador.

Para o Deputado Federal Sergio Miranda

8,

o distanciamento das propostas

das políticas governamentais às demandas sociais, demonstra o isolamento do governo:

.. Isto se materializa concretamente na mudança constitucional prevista pelo
govemo - o govemo faz uma proposta de alteração na Constituição, onde a
concepção do SUS, na

sua universalidade fica afetada, porque vai

depender de lima lei futura. Esta alteração da Constituição se insere nesse
conjunto de reformas para adequar o Estado Brasileiro ao chamado Projeto
Neoliberal. O govemo foi vitorioso nas propostas da ordem econômica".

Jornal da Reforma Sanitária, no. 34. Emendas em Saúde Imobilizam o SUS. RADIS/ FIOCRUZ. Rio de
Janeiro, janeiro, 1994.
8 Palestra realizada no Seminário "Refonna Previdenciária e Municipalização" promovida pelo Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte em 6 de julho de 1995 na AMMG.
7
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Capítulo 111

3 - Participação Social na Gestão Pública da Saúde Papel dos Conselhos de Saúde

Este capítulo introduz algumas reflexões sobre as bases teóricas que
fundamentam a participação e o significado das diferentes modalidades

e seus

desafios. Discute a participação social no contexto de transição democrática, tendo
como enfoque analítico a democratização dos governos locais. Em seguida, relata
algumas experiências inovadoras de gestão participativa no campo da saúde.
Apresenta, também, aspectos relevantes acerca do papel dos Conselhos de
Saúde como agências descentralizadas de gestão pública do atual Sistema de Saúde,
onde estão previstas a participação e controle social, fator decisivo no processo de
democratização da relação Estado e Sociedade dentro da perspectiva da Refonna
Sanitária.
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A participação está na ordem do dia. Mas algo chama a atenção: tanto os
segmentos progressistas, quanto os setores resistentes ao avanço das forças populares,
tomam a sua defesa. A participação oferece vantagens para ambos: primeiro,
objetivando a liberação e igualdade; segundo, permitindo a manutenção do controle de
muitos por alguns ( Bordenave, 1992 ).

Esse autor define participação como fazer parte e tomar parte, que são
distintos entre si. O primeiro termo expressa a participação passiva de conteúdo
meramente formal, própria da democracia representativa.

O segundo refere-se à

participação ativa, engajada, orgânica, onde o fundamental é como se toma parte.
Neste enfoque o participante é considerado agente/sujeito da cidadania. Assim sendo,
os processos participatórios que excluem a dimensão cidadã podem ser considerados
estéreis.

A participação evoluiu, inicialmente envolvendo os grupamentos tribais até as
instituições e empresas, associações e partidos políticos. Passa de uma conotação
meramente individual, de natureza doméstica, a uma conotação ampliada de ação
coletiva, sendo nas últimas décadas um dos principais objetos de estudos teóricos e
práticos das ciências social e política.

Na atualidade o termo participação popular tem sido utilizado como forma
complementar de participação política à chamada democracia representativa, onde o
"mecanismo de representação indireta do povo, que tem no voto a forma de escolha de
seus representantes nos Parlamentos, é mera formalidade e, portanto, insuficiente para
assegurar o funcionamento eqüitativo da democracia" ( Mendes, 1994: 44 ).

As modalidades de participação tem significados distintos no plano teóricoconceitual, mesmo porque resultam de condições históricas específicas. Carvalho
( 1995 ) apresenta três tipos de participação no campo da saúde dentro desta
perspectiva, quais sejam: participação comunitária, participação popular e participação
social.
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A idéia da participação comunitária surge no início do Séc.XX nos E.U.A.
nos centros comunitários de saúde como resposta ao grave problema da assistência
sanitária individual e coletiva nesse país. O aparecimento da medicina comunitária
decorre da mudança de compreensão do processo saúde-doença, deslocando as ações
interventoras sobre a dinâmica da relação homem e meio ambiente.

Envolvia quatro dimensões: assistência social direcionada aos pobres;
educação a partir da conscientização das pessoas sobre o autocuidado e a situação de
marginalidade; integralidade da atenção médica; descentralização e organização
comunitária, onde eram estimuladas as asssociações entre as pessoas em comunidades.
Este projeto, na época, só se concretizou em administrações municipais progressistas.

A proposta da medicina comunitária reaparece nos Estados Unidos na década
de 60 como uma política governamental dos governos Kennedy e Johnson. Sua
concepção baseava-se "na oferta de ações integrais, na articulação dos serviços
ambulatoriais com os hospitais e com a universidade e na participação da população
local no processo decisório (... )" ( Carvalho, 1995: 17).

Na América Latina os programas de extensão da cobertura assistencial, nos
moldes da Medicina Comunitária norte-americana, têm início na década de 70. No
Brasil essas experiências não se transfomaram em propostas alternativas oficiais,
constituíram-se em "práticas de organização e politização comunitárias na perspectiva
de um projeto sanitário contra-hegemônico" ( Carvalho, 1995: 19 )

A participação popular surge no campo da saúde como

resultado do

aprofundamento do pensamento crítico, onde se substitui a categoria Comunidade
pela categoria Povo e da radicalização das práticas políticas com a ampliação da
participação em organizações das classes populares. Esse salto qualitativo tem relação
direta com os movimentos sociais urbanos.
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Dessa forma, a participação popular ultrapassa os limites dos servIços de
saúde, alcançando o conjunto da sociedade e do Estado. É nesse novo espaço de luta
que se reivindica a democratização e o acesso universal e igualitário aos serviços de
saúde.

Segundo Carvalho,

"o objetivo das reflexões e práticas desloca-se da

dimensão técnica e alcança explicitamente a dimensão política" ( 1995: 23 ). O
processo pedagógico inclui a conscientização das classes populares quanto aos riscos
de adoecerem, que eram associados à desproteção social e às condiçoes de vida e
trabalho.

A participação popular busca acúmulo de forças no enfrentamento ao modelo
prescrito por um Estado perverso. Significa criar resistências à exclusão social e
catalizar ações, potencializando-as para a ampliação do acesso a bens e ao consumo
coletivos. Dessa forma, no fmal da década de 70 e início de 80, a posição de confronto
cede lugar à possibilidade de interação entre o Estado e a Sociedade.

A mudança da categoria Povo para a categoria Sociedade, coloca no centro do
processo participatório os grupos sociais politizados, disputando espaço na pauta de
reivindicações na agenda do Estado. A participação social passa a ser referenciada no
conceito de cidadania, na busca de ampliação dos direitos sociais e numa nova
compreensão da relação Estado e Sociedade.

A concepção do Estado como expressão pura da classe dominante cede lugar a
uma visão ampliada do aparelho de Estado, como o palco de lutas e conflitos
permanentes entre classes e frações das classes dominantes e interesses contraditórios
para a manutenção da hegemonia.

A participação social,

assun entendida, força o Estado à formalização e

institucionalização dos espaços de representação da sociedade no aparelho estatal.
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Disso resultando na proliferação de órgãos colegiados com representação

dos

segmentos sociais e agentes estatais, reconvertidos para dentro do Estado.

N o Brasil a inscrição de órgãos de representação mista - Estado e Sociedade,
no arcabouço jurídico-constitucional do Estado, como é o caso do setor saúde, decorre
do processo de transição democrática, de superação das desigualdades sociais a partir
da noção de co-responsabilidade.
Nessa perspectiva há possibilidade dos cidadãos tomarem parte da vida
decisória e política no aparelho estatal, disputando espaço na agenda do Estado através
da participação ativa nas atividades de interesse público. A participação cidadã, assim
entendida, possibilita o fortalecimento da esfera publica a partir do controle dos usos e
abusos do Poder Público e passa a exigir dos governantes, gestores e administradores,
qualidade na administração da " coisa pública ".

3.1 - Democratizando o Governo Local

A revalorização dos governos locais tem como elemento impulsionador a
onda reformista de descentralização do Estado iniciada na década de 70 em países da
Europa (Inglaterra, Itália, Espanha, França) e, posterionnente na América Latina
( Colômbia, Chile, México, Bolívia, Peru, Brasil) ( Fischer, 1991; Moura, 1993 ).

No Brasil as experiências de democratização do Poder Local têm proliferado
no cenário nacional, principalmente com o advento do regime de transição
democrática. "A retomada das eleições para prefeitos das capitais e áreas de segurança
nacional, em 85, é também, um fator importante nesse processo de fortalecimento dos
municípios" ( Moura, 1993: 12 ).

Diversos estudos foram publicados, enfocando a participação social nas
Administrações Municipais

em

espaços

territoriais

distintos:

regiões,

áreas
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metropolitanas, municípios, bairros e distritos, como condição para a construção da
democracia e da cidadania. Essas experiências de carateristicas específicas, mostram a
dificuldade de formulação de modelos alternativos de gestão participativa, mesmo
porque são práticas políticas e administrativas em construção.

São experiências em curso que procuram imprimir uma nova cultura da
municipalidade e que, buscam complementar ou substituir, as formas tradicionais de
gestão local.

As chamadas experiências inovadoras de gestão participativa dos governos
municipais 9 apresentam de alguma maneira aspectos relevantes de uma nova forma de
administrar os problemas locais:

• trabalham na perspectiva de ampliação da participação social e
construção da cidadania,
• procuram resgatar a credibilidade dos serviços públicos,
• criam mecanismos de democratização dos espaços decisórios,
• preocupam com a transparência administrativa e com o acesso à
informação,
• buscam o distanciamento de práticas clientelistas e personalistas,
• consideram os aspectos culturais,
• buscam a inversão de prioridades na aplicação de recursos públicos,
• valorizam a preservação das condições ecológicas e ambientais,
• atuam na perspectiva de repolitização da sociedade,
• procuram democratizar as decisões gerenciais e administrativas,
• atuam no sentido de maior autonomia política, administrativa e econômica
em relação às esferas federal e estadual,
• resgatam o processo educativo/ conscientizador,
9 Neste estudo referem-se às práticas político-administrativas de governos democrático-progressistas que
expressam o ideal de mudança social numa perspectiva Social-Democrática ou Socialista. Percebe-se, também,
nesses governos uma vinculação orgânica às lutas democráticas e populares.

"
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• buscam a qualidade dos serviços públicos e contribuem para a melhoria
das condições de vida, sobretudo das camadas sociais desfavorecidas.

A ampliação dos espaços públicos diz respeito ao "aprofundamento da
democratização das relações Estado-sociedade e extensão das áreas de atuação sóciogovernamentais". Pode ser traduzida como "contratendência às idéias e políticas em
voga de afmnação do privado e do mercado como a força propulsora do
desenvolvimento" ( Moura, 1993: 9 ). Este fato assume relevância considerando a
emergente propagação do ideário neoliberal.

Vários são os exemplos de práticas administrativas, onde o Poder Público se
toma mais permeável aos movimentos organizados da sociedade civil na luta pelos
seus interesses. Os Orçamentos Participativos, desenvolvidos em meados da década de
70, pelos governos municipais de Boa Esperança (ES), Piracicaba (SP), e Lajes (SC) e
mais recentemente como Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG),
Natal (RN), Salvador (BA) e Santos (SP), são exemplos significativos de incorporação
da participação social nas decisões das políticas governamentais Nesse caso, busca-se
articular e combinar, os interesses do Poder Público ( inversão de prioridades) e da
Sociedade, com a democracia representativa e o mecanismo de participação direta.

A prática da orçamentação participativa é um exemplo de incorporação das
demandas da população, através da criação de canais alternativos de participação
política aos espaços tradicionais, reservados ao sistema político,

próprio da

democracia representativa.

Menegal ( 1993: 14 ) relata a experiência da Prefeitura de Porto Alegre
iniciada em 1989. O principal compromisso assumido pelo governo petista, que
chegava à Prefeitura, foi com a democratização da gestão municipal. O governo
defendia a" transparência nos atos do governo, a criação de canais para a participação
da população na gestão e a inversão das prioridades no investimento dos recursos
públicos" .
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A administração municipal elegeu como ponto de partida para a construção
democrática a formulação do orçamento participativo. A cidade de Porto Alegre foi
dividida em regiões ( 16 micro-regiões ), onde os cidadãos participavam de
assembléias para discutirem as prioridades da comunidade local.

As prioridades das micro-regiões eram compatibilizadas às prioridades da
administração municipal, a partir do orçamento previsto para as Secretarias
Municipais. Essa etapa da orçamentação era realizada em plenária geral, com a
participação dos representantes das micro-regiões.

Ao final do processo era divulgado um cronograma de obras para a população
geral. Constituiu-se um fórum permanente de negociação entre as regiões e a
administração municipal, composto por 32 membros (um titular e um suplente de cada
micro-região ). Esse fórum serviu como espaço de controle e fiscalização da população
sobre os destinos do orçamento público na cidade. Utilizou-se cartilhas, vídeos,
panfletos, outdoors, anúncios na TV e a imprensa local como canal de comunicação.

Para Menegal, a experiência realizada no município de Porto Alegre deve ser
entendida

"enquanto processo de ação política e práticas sociais em construção(...)
Queremos, apenas - num contexto global de incertezas onde apontam
tendências claras de desintergração e fragmentação social - chamar a
atenção para experiências de auto-organização e de reestruturação da
democracia que vem ocorrendo no nível loca!" ( 1993: 19).

Outra experiência de gestão pública com participação popular é relatada por
Passos et al. ( 1994 ), sobre a atuação do Núcleo de Regularização de Loteamentos da
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Este Núcleo, criado em abril de 1984 por ato
do Procurador Geral do Estado, buscava soluções para os problemas de parcelamentos
irregulares que afetavam particularmente a população de baixa renda.

73

Atualmente o Núcleo é composto por 7 representantes indicados pelos órgãos
oficiais

do Poder Público, no âmbito municipal e estadual, e 7 representantes

comunitários, através da FAMERJ - Federação das Associações de Moradores do
Estado do Rio de Janeiro. Além do Núcleo, a população participa das plenárias em
caráter aberto.

Na prática, o Núcleo atua articulando os diferentes órgãos envolvidos no
problema específico, conforme as necessidades emergentes. O caso a ser solucionado
depende da natureza da iregularidade: urbanística ou registrária. O Núcleo não tem
estrutura organizacional própria, o que lhe confere o caráter dinâmico e flexível na
busca de soluções negociadas, permitindo uma maior interação com a comunidade.

Os autores afinnam que a criação e o funcionamento do Núcleo de
Regularização de Loteamentos devem ser compreendidos como produto e conquista
dos movimentos reivindicatórios ocorridos na comunidade, que levam a uma
redefmicão do papel e da atuação do Poder Público. Afirmam os autores:

"o papel catalizador do Núcleo em relação aos interesses da comunidade,
através da representação popular no processo decisório, ao mesmo tempo,
em que se constitui em oportunidade para serem trabalhados os conflitos
existentes, contribui para o fortalecimento do tecido social e para o
desenvolvimento de uma cultura institucional voltada para a participação
popular, necessária à eficácia dos programas sociais descentralizados.
Resulta, assim, num processo de constmção de cidadania na medida em
que favorece a formação de uma consciência popular e o aprendizado
organizacional, em relação à importância do contato direto com a
comunidade" ( 1994: 16).

A participação e o controle dos processos administrativos da municipalidade
pelos setores organizados da sociedade civil é, sem dúvida, um importante passo a ser
dado em direção a uma gestão local mais democrática e participativa.
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3.2 - Experiências Inovadoras de Gestão Pública

Participativa no Campo da Saúde

A participação social na fonnulação, avaliação e controle de políticas de
saúde envolvendo as agências subnacionais, particulannente o governo municipal, é
um fenômeno relativamente recente no cenário político nacional.

Decorre

principalmente da iniciativa de administrações municipais progressistas, que passam a
requerer um novo modelo de gestão participativa baseada no tripé: descentralização,
poder local e cidadania.

As experiências relatadas ( Filho, 1991; Oliveira & Albuquerque, 1992;
Ferreira & Ricci, 1992; Minayo ( Org. ), 1992; Almeida, 1993),
capacidade e operacionalidade dos Municípios

atestam a

de construírem uma nova prática de

saúde. Percebe-se, também, que a sociedade tem capacidade de gerir, propor
alternativas e encaminhar propostas sem aguardar a iniciativa do corpo técnocrático
do Estado.

Oliveira & Albuquerque ( 1992) relatam a experiência do Bairro de Nazaré na
cidade de Nata1/ RN em 1986. Criou-se uma Unidade Municipal de Saúde para ser
gerenciada por um Conselho Diretor constituído por profissionais da saúde e
moradores do bairro. Os Grupos de Espera, fonnados por usuários da unidade,
atuavam junto a comunidade, identificando lideranças e desenvolvendo educação em
saúde.

Criou-se, ainda, o CORBAN - Comissão de Reivindicação do Bairro Nazaré,
que desenvolvia atividades de grupos específicos de saúde, debates sobre o processo
saúde e doença, condições de vida e questões locais. Mensalmente o CORBAN se
reunia para discutir o processo de avaliação qualitativa dos serviços de saúde. Essas
atividades desenvolvidas por uma equipe multidiciplinar junto a comunidade local
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transcendia os aspectos estritamente setoriais, levando a uma ampliação da pauta de
reivindicações da comunidade.

Ferreira & Ricci ( 1992)

retratam a particularidade dos movimentos

organizados no Município de Ronda Alta! RS em 1989. Segundo esses autores, o
município foi criado por Leonel Brizola pela desapropriação da Fazenda Sarandi, de
propriedade de uruguaios. A luta pela terra marcou a história de constituição desse
município, além da forte presença dos movimentos populares e da igreja.

A conquista da Presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais pelo
movimento denominado "Grupão", resultou na implantação de um modelo de saúde
preventivo e de assistência às comunidades do interior. O projeto era criticado pelo
aspecto assistencialista e corporativo. Entretanto, consolidou-se, passando a ser
controlado por uma associação autônoma denominada Associação dos Trabalhadores
Rurais de Ronda Alta ( ATRA ).

Posteriormente, o Sindicato integrou-se às

Ações Integradas de Saúde e

constituiu a CIMS - Comissão Interinstitucional de Saúde, formada por usuários,
prestadores de serviço de saúde e poder público. Atualmente as questões relativas ao
Sistema Municipal de Saúde de Ronda Alta são discutidas na comunidade, Conselho
Regional e Conselho Municipal de Saúde. As propostas aprovadas são encaminhadas
para a Secretaria Municipal para serem executadas.

Campos ( 1990 ) descreve as propostas encaminhadas pela Secretaria
Municipal de Saúde de Campinas/ SP, a partir de 1989, durante a sua gestão. Na
cidade de Campinas a administração municipal implantou o Sistema Local de Saúde, a
partir de um amplo debate sobre temas sanitários, serviços prestados e programas
assistenciais.
Nesse caso, o maior engajamento se deu por parte do funcionalismo municipal
da saúde e de parcela dos segmentos organizados da sociedade civil. Pretendia-se
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realizar uma refonna radical da estrutura administrativa, na tentativa de resgatar a
credibilidade do serviço público de saúde.

A refonna voltava-se para cnar mecamsmos de gestão democrática,
descentralizando-a até cada unidade de saúde, tomando-as autônomas para
organizarem seu próprio processo de trabalho, confonne as diretrizes gerais da política
de saúde.

Incluía, ainda, o desenvolvimento de um novo modelo de planejamento,
combinando metodologicamente o enfoque estratégico ( situacional ) e o nonnativo. O
planejamento era elaborado a partir das unidades locais de saúde, terminando nos
Conselhos Locais e Conselho Municipal de Saúde, instância máxima para aprovação
do Plano Municipal de Saúde.

Previa-se a avaliação de desempenho de cada unidade, a interação entre as
diversas instituições do Sistema Local de Saúde e a criação de Diretorias Regionais
compostas por equipes multidisciplinares, para desenvolvimento de atividades que
promovessem a integralidade das ações e serviços de saúde.

Almeida ( 1993 ) trata de descrever as melhorias realizadas no setor saúde no
município de Icapui/ CE a partir de 1987, principalmente com o governo petista eleito
em 1989. Inicialmente a Secretaria Municipal de Saúde subdividiu o município em 7
distritos sanitários, cadastrando todas as famílias e vinculando-as aos distritos.

O Plano Municipal de Saúde resultou de amplo debate com as instituições de
saúde, funcionários, sociedade e comissões locais de saúde, cuja prioridade era o
combate à mortalidade infantil e assistência ao pré-escolar. Os Agentes de Saúde
foram fundamentais para o êxito do programa. Esses profissionais eram responsáveis
pelo monitoramento das famílias ( cerca de 50 a 100 famílias por Agente ) através de
visitas domiciliares.
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Os Agentes de Saúde realizavam o cadastramento e o controle mensal das
gestantes, participavam de treinamentos e reuniões

com grupos específicos,

encaminhavam as crianças aos postos de atendimento médico. EnfIm, desempenhavam
um papel de interlocutores da comunidade e da Secretaria Municipal de Saúde.

Minayo ( 1992 ) relata a experiência de participação social no município de
Garanhuns/ PE, através do Projeto de Educação e Saúde realizado pela Federação de
Órgãos para Assistência Social e Educacional ( FASE ).

A contribuição mais

relevante desse Projeto foi a formação dos Agentes de Saúde e sua atuação na
comunidade. Esses profissionais desenvolviam atividades educativas - saúde bucal e
higiene pessoal -, junto à comunidade local. O resultado mais significativo dessa
experiência foi a ampliação da consciência da luta pela saúde ao nível coletivo, como
luta diária.

Discute, ainda, o tema participação social como forma de problematizar as
demandas sociais e formar a consciência política, organizativa e reivindicatória dos
direitos de cidadania. Dessa forma, possibilita o rompimento com a cultura tradicional
nordestina de crendices, conformismo e de coronelismo, constituindo outra forma de
luta centrada nos direitos fundamentais do cidadão.

Nogueira et alo ( 1992 ) relatam a experiência do município de São Bernardo
do Campo/ SP. Houve uma reestruturação do Sistema Municipal de Saúde, onde os
postos de puericultura foram transformadas em Unidades Básicas de Saúde ( UBS ),
com a ampliação da oferta de especialidades médicas e extensão do periodo de
funcionamento, com plantão noturno nos bairros mais carentes.

As Unidades Básicas de Saúde promoveram o acesso universal às ações de
saúde, desenvolvendo atividades de caráter educativo. Proporcionaram, ainda,
aumento da capacidade produtiva, diminuindo a ociosidade.

o
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Nogueira et aI. ( 1992 ), apontam como de fundamental importância para a
melhoria da qualidade dos serviços prestados e o êxito da proposta, o controle e a
fiscalização prestada pelas Comissões de Saúde, formadas pelos movimentos
organizados da sociedade civil, apesar da resistência

ineial do funcionalismo

municipal.

Jacobi ( 1992 ) relata a experiência no município de São Paulo no governo
Erundina.

Segundo esse autor,

o compromisso do governo era de ampliação da

participação social e descentralização do poder decisório. Para tanto a Secretaria
Municipal de Saúde promoveu a descentralização administrativa, criando 10
Administrações Regionais de Saúde, subdivididas em 44 distritos sanitários.

Instituiu-se o Conselho Municipal de Saúde e as Comissões Gestoras
Regionais. Estas últimas de caráter deliberativo, eram formadas por representantes da
administração municipal, trabalhadores da saúde e usuários do sistema de saúde. As
atividades desenvolvidas pelas Comissões Gestoras possibilitaram maior fluxo de
informação sobre o funcionamento e administração dos serviços prestados.

Algumas dificuldades foram apresentadas na implementação da proposta, tais
como: níveis diferenciados de organização popular, resistência do corpo tecnocrático
da saúde aos mecanismos de controle social, resistência de alguns segmentos
organizados à sua incorporação no aparelho institucional, na tentativa de evitar a
cooptação pelo Poder Público.

A última experiência a ser apresentada refere-se ao município de Santos, a
partir

da gestão da Prefeita TeIma de Souza, eleita em 1988. Segundo Filho

( 1992), Ferreira et aI. ( 1994) a Secretaria de

Higiene e Saúde de Santos

( SEHIG ) tomou medidas de impacto desde o início da gestão, como a mudança no
padrão clientelista de distribuição de recursos, quebra do movimento corporativista na
Secretaria, criação de policlínicas e intervenção na Casa de Saúde Anchieta - todos em
meio a muitos debates públicos.
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A SEHIG criou alguns serviços inovadores como: o Centro de Valorização
da Criança, inspirado no Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente ( Lei
Federal 8069 ). O Centro prestava

serviço de apoio escolar às crianças com

dificuldades de desempenho intelectual, amparo às vítimas de maus tratos e trabalhava
com as instituições filantrópicas que acolhiam as crianças abandonadas e carentes.

Outros serviços também foram implantados no período da administração em
análise:
- o Programa de Saúde Bucal nas escolas, através de ações preventivas e
curativas. Foi publicado um livro educativo, em quadrinhos, intitulado "História da
escova e da pasta de dentes", além de um álbum de figurinhas sobre o mesmo tema.

- o Projeto Hygia que pretendia a informatização de toda rede pública de saúde
do município. Dessa forma as informações sobre o paciente poderiam ser acessadas, on
fine, em qualquer uma das unidades de saúde do sistema.

- o Programa de Atendimento Domiciliar, que consistia no tratamento em
domicílio de pacientes com câncer ou problemas cardiovasculares, aidéticos,
diabéticos e outros que não necessitavam de internação. Pretendia-se evitar os perigos
de infecção hospitalar, propiciando, também, condições de convívio familiar, ajudando
na recuperação dos pacientes.

- o Programa de Saúde Mental através de duas linhas de ação: criar uma rede
de serviços alternativos ao manicômio ( Núcleo de Apoio Psico-Social

)~

e construir

uma atitude nova na sociedade em relação aos doentes mentais. O Projeto TAM TAM
foi o mais exitoso

desse Programa, pois levava os pacientes a desenvolverem

atividades artesanais, como a fabricação de bolsas, estampas de camisetas e bijouterias.
Estimulou-se a criação do Jornal e da Rádio TAM TAM. Tais medidas possibilitaram
que os pacientes ocupassem um espaço público, contribuindo para uma maior
tolerância à loucura.
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A maior incidência de casos de AIDS está localizada na cidade de Santos
( incluindo os portadores do VÍrus HIV, mas que, ainda, não desenvolveram a doença ).
Sendo assim, a Secretaria de Higiene e Saúde desse município, desenvolveu medidas
no controle da AIDS,

através da infonnação, alertando a população quanto a

gravidade da doença; e da ênfase dada à questão do uso das drogas como um problema
de saúde pública.

Criou-se dois serviços específicos: o Centro de Referência em AIDS e a Casa
de Apoio e Solidariedade aos Pacientes de AIDS ( CASA ). O primeiro prestava
atendimento ambulatorial e de urgência aos portadores do virus e aos doentes. A Casa
de Apoio e Solidariedade, abrigava os aidéticos sem condições econômicas e VÍtimas
de discriminação.

Apesar do quadro recessivo nacional, a política de privatização dos portos e
as dificuldades e resistências iniciais, os projetos desenvolvidos em Santos, mostraram
a criatividade da SEHIG e sua visão moderna de administração dos problemas da
sáude. As realizações resultaram, principalmente na ampliação da consciência popular
na administração direta dos negócios públicos. Decorre daí a criação de conselhos e
comissões de saúde; e debates coletivos no processo de reestruturação do Sistema
Municipal de Saúde.

A cada realidade retratada correpondem resultados distintos a depender do
processo histórico da qual emerge. No entanto, as práticas participativas no campo da
saúde mostram uma situação de resistência e luta pela construção da democracia e de
valorização do status público como espaço de articulação dos interesses da sociedade.
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3.3 - Origem dos Conselhos de Saúde no Brasil e o Projeto da Reforma

Sanitária - Marco Político e Jurídico-Normativo

A presença de órgãos colegiados vinculados ao Executivo não é novidade no
cenário das políticas públicas. São exemplos: a
Previdência

criação de órgãos de gestão da

Social ( Comissão de gestão dos IAPs ), durante o Estado Populista; a

criação de Conselhos Intragovernamentais no período autoritário pós-64, geralmente
relacionados à gestão de fundos financeiros; e os Conselhos Federal e Estaduais de
Educação, estabelecidos em 1971, exercendo importante função na defini cão política e
técnica do setor educacional ( Carvalho, 1995 ). Acrescenta-se no âmbito do setor
saúde,

a institucionalização dos

órgãos colegiados denominados Comissões

Interinstitucionais de Saúde, quando da implantação das Ações Integradas de Saúde, a
partir de 1983.

Certo é que nada se compara aos Conselhos de Saúde na história de
formulação e implementação das políticas públicas no Brasil. Seja pela trajetória
política que lhes confere legitimidade social e normativa na administração dos
interesses coletivos, seja pela esperança creditada ao seu papel transformador das
relações políticas, sociais e culturais.

Os Conselhos de Saúde da atualidade são instâncias colegiadas de gestão
pública, que articulam no campo da saúde as ações do Estado e da Sociedade,
asseguradas pela Constituição Federal de 1988 e disciplinadas pela Lei Orgânica da
Saúde (Lei Federal 8080 e 8142 ) editada em 1990. Como tal, resultam de um longo
processo de luta corporificado pelo movimento sanitário e da ampla mobilização da
sociedade civil organizada quando da realização da VIII Conferência Nacional de
Saúde.

Desvincular as recentes conquistas do setor saúde do Projeto da Reforma
Sanitária Brasileira é tornar acéfalo um propósito político de construção da cidadania e
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da democracia que remonta há duas décadas. É bom lembrar que esse Projeto era
ancorado em três niveis, que Arouca ( 1976 ) denominou:

a) prática ideológica, que buscava a transformação da conciência social;
b) prática teórica de construção de um novo paradigma do processo saúde e
doença;
c) prática política, que pretendia modificar as relações sociais, particularmente
a forma de interação e articulação do Estado e Sociedade.

o

movimento sanitário preservando o seu caráter supra-partidário

e poli-

classista, o que permitia a unidade política, foi progressivamente construindo um
projeto técnico-político, consubstanciado em princípios organizativos de um sistema
de saúde público, descentralizado, eqüitativo, universal, integral, hierarquizado e
democrático.

Princípios esses assegurados no Relatório Final da VIII Conferência Nacional
de Saúde, realizada em 1986 e que ganharam formato organizativo e institucional, não
em sua totalidade, no Documento elaborado pela Comissão Nacional da Reforma
Sanitária ( 1987: 12) que consistia:

"a) na integração institucional com comando único em cada esfera de governo,
o que implica a constituição de um Sistema Único de Saúde em âmbito nacional;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde( ... );
c) distritalização como forma de caracterizar a unidade operacional básica do
Sistema Único de Saúde( ... );
d) gestão colegiada como instrumento básico, tanto da articulação entre os
interesses das várias esferas de governo, como da participação dos vários segmentos
sociais na formulação e controle da política e das práticas institucionais" .

Pode-se dizer que

as principais reivindicações dos atores

SOCIaIS

intelectuais, lideranças populares e sindicais, setores da tecnoburocracia, trabalhadores
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da saúde - engajados na proposta refonnuladora

do modelo assistencial,

estão

fonnalmente e institucionalmente contempladas na atual Política Nacional de Saúde.
Particulannente no que diz respeito à concepção da sáude como direito de cidadania.

Segundo Carvalho e Santos ( 1995: 40-41 ) o texto constitucional de 1988,
Seções I e II do Capítulo I do Título VIII ( DA SAÚDE) enuncia os seguintes
princípios básicos:

"- a saúde como direito de todos e dever do Estado
- a relevância pública das ações e dos serviços de saúde
- a universalidade da cobertura e do atendimento, como pressuposto da
equidade da assistência
- o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa,
com participação da comunidade
- a rede pública de serviços, intergrada num sistema único
- o setor privado de serviços, que pode participar, de fonna complementar,
do sistema público de saúde
- o financiamento pelo orçamento da seguridade social e outros
orçamentos da União, dos Estados, do DF e dos Municípios
- a direção única nas esferas de governo: União, Estado ( e DF) e
Município
- a saúde como resultante de políticas sociais e econômicas e de
fatores que determinam e condicionam o estado de bem-estar fisico,
mental e social do indivíduo".

Para esses autores, " a saúde passou a figurar como a única atividade pública,
socialmente últil, caracterizada constitucionalmente como de relevância pública ( Art.
197 da Constituição )" ( 1995: 45 ). Houve, ainda, a ampliação do conceito de saúde,
anterionnente associado à assistência médica.
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Quanto aos preceitos jurídico-nonnativos da participação social na gestão do
atual Sistema Nacional de Saúde ( SUS ), a Lei Federal 8142/90 estabelece no Artigo
lo.:
"O Sistema Único de Saúde - SUS de que trata a Lei No. 8080, de 19 de
setembro de 1990, contará, em cada esfera de govemo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
I - a Conferência de Saúde; e 11 - o Conselho de Saúde" .

A Conferência de Saúde tem como objetivo

propor as "diretrizes para a

fonnulação da política de saúde" nos três níveis de governo e o Conselho de Saúde,
órgão colegiado, em caráter pennente e deliberativo "atua na fonnulação de estratégias
e no controle da execução da política de saúde", inclusive nos aspectos econômicos e
fmanceiros em cada nível correspondente.

o Quadro 3 apresenta, de fonna esquemática e resumida, as nonnas em vigor
de estruturação do Conselho de Saúde quanto ao seu papel, criação, composição e
representatividade, competência e atribuições, organização e funcionamento.

Quadro 3
Bases Normativas de Estruturação dos Conselhos de Saúde no Brasil

NORMA

CONTEÚDO

1 - PAPEL

• Atua na formulação de estratégias da política de
saúde e no controle da execução da política de
saúde, incluídos os aspectos econômicos e
financeiros
• Quando as Constituições Estaduais ou as Leis
Orgânicas Municipais prevêem a Lei de criação do
Conselho, basta ao Legislativo correspondente
aprovar a Lei, e ao Executivo sancioná-la
• Os Conselhos podem ser criados, também, por
decreto do Executivo, de caráter transitório, até que
o Legislativo correspondente delibere
• Quando da omissão do Executivo em agir, pode-se
buscar medidas judiciais ou solicitar apoio do
Ministério Público

2 - CRIAÇÃO
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NORMA

CONTEÚDO

• Os Conselhos devem ter composição paritária, o que
3 - COMPOSIÇÃO E
REPRESENTATIVIDADE significa a paridade do número de representantes
dos usuários (50 %) em relação ao total do número
dos demais representantes (50 %): governo,
prestadores de serviço e profissionais da saúde
• Recomenda-se a não inclusão de vereadores,
deputados, senadores e juízes como membros do
Conselho. Entretanto, não há impedimento legal para
a sua integração
• Os membros do Conselho devem ser os legítimos
representantes indicados pelos
respectivos
segmentos. Podem ser indicados nas conferências
de Saúde. O prefeito e o governador escolhem
apenas os representantes do governo, não cabendo
qualquer forma de veto ou impugnação quanto a
escolha dos demais representantes do Conselho
• Quanto ao número de conselheiros, recomenda-se
entre 10 a 20. Pode ser alterado em função do
regimento interno do Conselho, ou mediante lei, se o
número foi estipulado pelo legislativo
• Recomenda-se que a duração do mandato seja de
2 anos
• Quanto à Presidência do conselho, O Conselho
Nacional de Saúde, recomenda que seja eleita
pelos seus membros
• A nomeação dos conselheiros deve ser formalizada
por ato do Poder Executivo
• Qualquer das entidades ou segmentos que se fazem
representar no Conselho de Saúde, podem substituir
os seus representantes, por força de lei, ou por
regimento interno
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NORMA

CONTEÚDO

• Estabelecer mecanismos de coordenação e gestão
do SUS, articulando-se com os demais niveis de
governo
• Formular diretrizes de elaboração dos planos de
saúde, adequando-os a cada realidade, e promover a
sua aprovação
• Propor a adoção de critérios para a melhoria da
qualidade e resolutividade dos Sistemas de Saúde
• Propor medidas para o aperfeiçoamento da
organização e funcionamento do SUS
• Examinar propostas e denúncias relativas à questão
da saúde, responder a consultas sobre os serviços
prestados e
apreciar recursos pertinentes às
deliberações do Conselho
• Convocar e estruturar a comissão organizadora das
Conferências de Saúde
• Fiscalizar a movimentação e destinação dos
recursos financeiros e orçamentários ( Fundo
Municipal de Saúde )
• Propor critérios para definição do modelo assistencial,
conforme diretrizes do SUS, quanto à oferta e
implantação de serviços públicos e privados
• Promover a participação social no controle da
administração dos Sistemas de Saúde
• Elaborar o regimento interno e as normas de
funcionamento do Conselho, não necessitando de
publicação no Diário Oficial
• Estimular e promover pesquisas sobre temas de
interesse na área da saúde, para o desenvolvimento
doSUS
• Encaminhar
para homologação as deliberações
relacionadas à reorganização administrativa do
sistema de saúde, aprovação dos planos de saúde,
fixação de critérios e diretrizes das políticas de
saúde, prestação de contas e outras
5 - ORGANIZAÇÃO E
• As Secretarias de Saúde devem criar condições
fisicas, materiais e humanas para o funcionamento
FUNCIONAMENTO
dos Conselhos, pois são órgãos integrantes do Poder
Executivo ( Estadual e Municipal)
• Os Conselhos
de Saúde enquanto órgãos
permanentes, de caráter consultivo e deliberativo,
devem contar com uma Secretaria Executiva
• O regimento interno deve prever os seguintes temas:
abertura dos trabalhos, quórum das sessões,
periocidade das reuniões, mesa diretora das sessões,
substituto do presidente, impedimentos e faltas dos
membros do Conselho, votação, entre outros
FONTE: MINISTERIO DA SA UDE. Conselho de Saúde - Guia de Referências
para a sua Criação e Organização. Brasilia, dezembro, 1993.

4 - COMPETÊNCIA E
ATRIBUIÇÕES
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3.4 - Notas sobre a Institucionalização dos Conselhos

de Saúde no Cenário Nacional

Segundo Relatório Final da Pesquisa "Avaliação do Funcionamento dos
Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde" ( IBAM et al.,1995 ), patrocinada pelo
Conselho Nacional de Saúde, temos implantados no país: o Conselho Nacional de
Saúde, 25 Conselhos Estaduais e 2108 Conselhos Municipais de Saúde legalmente
constituídos, correspondendo a 62 % dos 3973 municípios cadastrados.
Vale lembrar que o Conselho Nacional de Saúde teve sua primeira versão
editada em janeiro de 1937, pela Lei Federal 378, com a competência de, junto ao
Conselho Nacional de Educação, assessorar o Ministério da Educação e Saúde. Em
agosto de 1990, cria-se pelo Decreto No. 99438, um novo Conselho Nacional de
Saude, com papel e atribuição defrnidos pelos princípios e diretrizes da nova Política
Nacional de Saúde.

No quadro geral,

as regiões Sul ( 79 % ) e Sudeste ( 78 % ) foram as que

mais avançaram na constituição dos Conselhos Municipais de Saúde. A região Norte é
a mais atrasada, correspondendo a 30 % dos municípios que têm Conselhos (Carvalho,
1995 ).

o citado Relatório de Avaliação do Funcionamento dos Conselhos, mostra que
quanto menor o município em termos populacionais, menor a possibilidade de que
disponha do Conselho. Estes órgãos colegiados parecem ter sido criados, na sua
grande maioria, por força da lei, principalmente a partir de 1991.

o imperativo legal foi

a Norma Operacional Básica do INAMPS - NOB 011

91, segundo o qual os estados e municípios precisavam apresentar alguns prérequisitos, entre os quais a criação do Conselho de Saúde, como forma de habilitação
à transferência de recursos do Ministério da Saúde para os Estados e Prefeituras
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Municipais. Este fato resultou, para diversas agências estaduais e muruclpals,

na

pressão do Poder Público sobre o setor popular, para a formação de Conselhos de
Saúde, o que levou a legitimação forçada pelo Estado.

Assim sendo,

a constituição dos Conselhos de Saúde suscitou, em graus

variáveis, conflitos políticos e institucionais, principalmente relacionados à deftnição
de sua composição e atribuições, contribuindo para a morosidade e resistência à sua
criação.

Sabe-se que "o exercício da democracia nos Conselhos foi relacionado com
a história de sua criação: os Conselhos criados a partir da pressão dos movimentos
sociais apresentaram maior estabilidade e legitimidade". E "os Conselhos criados por
iniciativa dos governos em geral não tem representatividade e se colocaram como
instrumento

de

manipulação

ou formalismo para acesso aos recursos Federais"

( Cardoso, 1993: 29 ).

Quanto ao funcionamento dos Conselhos, a pesquisa sugere que os mesmos
têm caráter mais consultivo que deliberativo. A maioria desses órgãos dependem do
Executivo, não tendo orçamento próprio, nem canais de receptividade às demandas e
queixas dos cidadãos. Entretanto, alguns Conselhos avançaram,

garantindo

formalmente através de seus estatutos, canais de comunicação com os movimentos
SOCIaIS.

3.5 - Conselhos de Saúde e Outras Formas de Controle
Social do Sistema de Saúde

Para Santos & Carvalho ( 1992: 60) "o Controle Social é a expressão mais
VIva

da participação da sociedade nas decisões tomadas pelo Estado no interesse

geral". No âmbito do setor saúde temos duas instâncias de participação social
legalmente constituídas: as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Estes
últimos são órgãos deliberativos de gestão pública, cuja proposta é a mais avançada
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do setor. Primeiro por incorporar os cidadãos/ usuários no processo decisório,
fornecendo subsídios para os gestores do SUS e propondo medidas de interesse
cbletivo e segundo pelas atribuições e competência que lhes são legalmente conferidos.

Na prática, o controle exercido pelos Conselhos pode ater-se à avaliação
interna das organizações e instituições de saúde, tradição da tecnoburocracia estatal, a
partir de métodos quantitativos de análise da produtividade. Mudanças qualitativas do
controle social sobre a administração publica da saúde requer dos cidadãos/ usuários,
do corpo técnico e dos gestores, um sentido de co-responsabilidade ética e cívica de
servir ao bem comum.

Há um longo caminho a percorrer na construção do direito sanitário do
cidadão brasileiro que depende em grande medida da participação cidadã no controle
dos usos e abusos do poder público, em cobrar da classe política e governamental a
administração do "público" no interesse da coletividade.

Decorre daí a importância da mobilização dos cidadãos/ usuários dos sistemas
de saúde junto aos Conselhos de Saúde, no sentido de fazer cumprir os seus direitos
de cidadania, ampliando-os para outras garantias sociais e políticas.

Entretanto, os Conselhos de Saúde não são os únicos com poder juridico e
institucional de atuar contra qualquer ação, que julguem atentatória ao direito coletivo,
nem de controlar os atos da administração pública. Existem, ainda, outras medidas
judiciais de garantias dos direitos constitucionais e outros instrumentos de
representação institucional, tais como: Direito de Petição, Mandado de Segurança,
Mandado de Injunção, Habeas Data, Ação Popular, Direito do Consumidor,
Ministério Público, Comissão de Seguridade Social, Tribunal de Contas ( Santos
& Carvalho, 1992; Dallari, 1994). ( Quadros 4 e 5 )
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Quadro 4
Ações Constitucionais de Garantias dos Direitos Individuais e Coletivos
MEDIDAS
JUDICIAIS
I - DIREITO DE
PETIÇÀO

DEFINIÇÃO
" ... aos Poderes Públicos
em defesa de direito ou
contra ilegalidade ou
abuso de poder (Art.50.)

INICIA TIVA DA AÇÃO
Cabe a qualquer pessoa física ou
jurídica, brasileira ou estrangeira,
sendo dirigida a qualquer
autoridade do Poder Executivo,
Legislativo ou Judiciário nos três
niveis de governo

2 - MANDADO DE
SEGURANÇA

" ... proteger direito líquido
e certo, não amparado por
"habeas corpus"ou"habeas
data"quando O responsável
pela ilegalidade ou abuso
de poder for autoridade
pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício
de atribuição do Poder
Público" ( Art.50.)

Cabe impetrar mandado de
segurança o titular do direito ou
ameaçado contra autoridade
pública ou agente de pessoas
jurídicas no exercício de
atribuições públicas. Quanto ao
mandado de segurança coletivo,
cabe aos partidos políticos,
representação sindical, entidade
de classe ou associação
legalmente consituídos e
funcionando há mais de I ano

3 - MANDADO DE
INJUNçÃO

" ... sempre que a falta
regulamentadora torne
inviável o exercício dos
direitos e liberdades
constitucionais e das
prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania
e à cidadania "( Art. 50.)

Cabe impetrar o legitimo titular
do direito e o sindicato ( Art. 80.)
no interesse coletivo de categorias
de trabalhadores contra o Poder
Público e particulares, desde que
um direito não possa ser exercido
pela falta de sua regulamentação

4 -HABEAS
DATA

" ... Assegurar o conheciemento
de informações relativos à
pessoa do impetrante,
constantes de registros ou
banco de dados de entidades
governamentais ou de caráter
público "( Art. 50.)

Cabe a pessoa fisica ou jurídica
que queira acessar ou retificar
dados. Por. ex. no caso da
saúde, o paciente que deseja
ter acesso à sua ficha clínica

5 -AÇÃO
POPULAR

"( ... ) visa anular lesão ao
patrimônio público ou de
entidade de que o Estado
participe, à moralidade
administrativa, ao meio
ambiente, ao patrimônio
histórico e cultural ( ... )"
(Art. 50.)

Cabe a qualquer cidadão impetrar
essa medida juridicional,quando
um direito ou interesse público
venha a ser lesado

6 - DIREITO OOS
Código de defesa do
CONSUMIDORES consumidor Lei 8078
de setembro/ 90

Cabe a qualquer cidadão buscar
no Poder Judiciário a proteção
ao direito do consumidor

Fonte: Santos & Carvalho, 1992; Dallari, 1994.
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Quadro 5
Instrumentos de Representação Institucional de Garantia
dos Direitos Constitucionais

INSTITUIÇÃO
I - MINISTÉRIO
PÚBLICO

2 - COMISSÃO DE
SEGURIDADE
SOCIAL 00
CONGRESSO
NACIONAL E
ASSEMBLÉIAS
LEGISLATIVAS

3 - TRIBUNAL DE

CONTAS

DEFINIÇÃO
"( .. ) O Ministério Público
é instituição permanente( ... )
incumbindo-lhe a defesa
da ordem juridica, do
regime democrático e dos
interesses individuais
indisponíveis" (Art. 127)

COMPETÊNCIA
Este órgão tem o dever de zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de
relevância pública e direitos
individuais e coletivos (Art.129,119)
Na Constituição Federal de 1988
a saúde foi prevista como de
relevância pública, portanto cabe
ao Ministério Público exercer o
controle legal dos atos do Poder
Executivo relacionados às ações
e serviços de saúde e dos
Conselhos, avaliandoa legalidade
dos seus atos. Ao M.P. cabe realizar
ações civis públicas ou encaminhar
ao Poder Judiciário.

"O Congresso Nacional e
suas casas terão Comissões
( ... ) ( Art.58)

As comissões podem convocar
Ministro de Estado para prestar
informação sobre assuntos relativos
a suas atribuições; realizar
audiências públicas; receber petição;
reclamações ou queixas de pessoas
contra atos ou omissões de
autoridades ou entidade pública.
Cabe a qualquer cidadão
encaminhar a reclamação à
Comissão de Seguridade Social
do Congresso ou das Câmaras
Estaduais.

" Qualquer cidadão, partido
político, associação ou
sindicato é parte legítima
para, na forma da lei,
denunciar irregularidades
ou ilegalidades perante o
Tribunal de Contas da
União ( Art.74)

Cabe a qualquer cidadão denunciar
e ilegalidades contra
o patrimônio público ao Tribunal
de Contas da União. A este compete
a fiscalização contábil, financeiro,
orçamentário, operacional e
patrimonial.
~rregularidades

Fonte: Santos & Carvalho, 1992; Dallari, 1994.
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A Consituição de 1988 prevê um grande número de dispositivos legais à
disposição do cidadão/ usuário e da coletividade na defesa e garantia dos direitos
constitucionais, entre eles, o da saúde. Entretanto, as garantias constitucionais nada
contribuem para as mudanças qualitativas da relação Poder Público e Sociedade se não
forem usadas como instrumentos da prática cotidiana.

3.6 - Papel dos Conselhos de Saúde enquanto Estratégia de
Descentralização e Democratização da Política Nacional de Saúde

Os Conselhos de Saúde no Brasil são instâncias colegiadas de gestão pública
descentralizada do atual Sistema Nacional de Saúde. Sua concepção é decorrência de
um movimento regional, pela democratização do Estado e da sociedade, a partir da
década de 70. Esse movimento resulta em propostas de descentralização organizativa
do Estado e de formulação e execução de políticas públicas, onde a questão gerencial
aparece como elemento catalizador de mudanças econômicas e sociais. Este fenômeno
tem como principal causa, o aprofundamento das carências sociais, associados ao
centralismo e o burocratismo do aparelho estatal no periodo autoritário.

Diversos estudos foram realizados para estimar os custos do centralismo na
administração governamental, cujos resultados mostram que "os custos burocráticos da
centralização são significativamente mais elevados que as superposições inerentes da
descentralização"( Motta,

1991: 21

). Além disso, o centralismo leva ao

congestionamento burocrático e paralização da decisão e da ação.

N o caso dos países da América Latina "a situação é dramática, porque a
sobrecarga se produz junto com uma carência extrema de recursos, o que toma
necessária a administração da escassez, somente possível com a melhoria da
capacidade gerencial do Estado" (K1iskberg, 1988: 80 ). Este autor afirma que:
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"não se quer na América Latina uma democracia eleitoral, mas sim
sistemas com mecanismos que facilitem a participação ativa dos cidadãos,
possuam características organizacionais definidas (como a transferência
total da gestão pública e seu controle social) e que não apenas garantam
plenamente os direitos dos cidadãos frente à máquina do Estado, como
lhes propiciem canais de intervenção na atividade estatal" ( 1988: 60).

o processo de descentralização é um dos mecanismo institucionais mais aptos
para produzir uma autêntica revolução nas modalidades de gestão estatal. A adoção de
modalidades deste tipo, permitirá alcançar de modo definitivo, um modelo de
sociedade apto para dar respostas positivas ao processo de restabelecimento das
liberdades democráticas no conjunto dos países da região ( Kliskberg, 1988 ).

No mundo contemporâneo, as bases para uma administração pública
democrática tendem a ser defendidas pelos direitos do controle político, pelas
obrigações sociais claramente defmidas e pelos ideais de maior profissionalização do
serviço público (Motta, 1991 ).

É necessário estabelecer o uso do poder político-administrativo dentro dos
limites do bem comum, além de garantir mecanismos de participação, supervisão e
controle que facilitem o uso democrático do poder. Em outros termos é preciso dotar a
máquina estatal de métodos democráticos de gestão.

Vale assinalar, ainda, que os projetos de descentralização e democratização
da gerência pública, encontra no marco teórico-conceitual das Teorias Organizacionais
contemporâneas ( Teoria Critica ), os elementos necessários a mudança de paradigma:
flexibidade, inovação, estratégias tático-operacionais, socialização, criatividade,
valorização da ética e da cultura, efetividade, participação dos cidadãos nas decisões,
autonomia, uso da racionalidade substantiva.
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3. 7 - Conselhos de Saúde e o seu Novo Papel Social

e Político na Gestão de Políticas Sociais

Carvalho & Santos ( 1995: 289 ) afirmam que "a descentralização é uma
decorrência do conceito de federalismo como modelo de organização política do
Estado e uma exigência da prática desse mesmo federalismo para efetivação da
democracia e da justiça social".

No caso do Brasil, as normas sanitárias previstas na Constituição de 88 se
adequam à estrutura organizacional do Estado Federal, que comporta três esferas
autônomas de poder. Esta forma de Estado é elemento facilitador para a organização
de um sistema de saúde descentralizado, com comando único em cada nível de
governo ( Dallari, 1992 ).

A descentralização, em vários espaços políticos e institucionais, é considerada
hoje uma bandeira, tanto dos setores progressistas quanto dos neoliberais, para a
solução dos problemas colocados nas esferas econômica, política e social. No campo
neoliberal, a descentralização tem representado a redução do Estado às funcões
básicas, a desregulamentação da economia e a privatização de agências e serviços
estatais.
Para os progressistas, a descentralização
democratização

da

gestão

pública

e

significa a possibilidade de

da burocracia estatal. Questiona-se o

princípio de organização e execução de atividades anteriormente concentradas na
esfera federal ( União) e propõe que a redistribuição dos recursos de poder passe do
nível central para o local.
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Segundo Souza ( 1992: 28) abre-se caminho ao
" desenvolvimento de modelos econômicos mais equilibrados e socialmente
mais )ustos(...) através da multiplicação das estruturas de poder, sugerindo
a própria redefinição das relações Estado/Sociedade, ao promover
a transformação substantiva das relações: entre o Executivo e o poder
Legislativo; entre o sistema partidário e os movimentos sociais".

No caso do setor saúde e da maneira como está assegurado o atual Sistema
Nacional de Saúde ( SUS ), o local é identificado como o limite jurisdicional do
município, onde se pretende constituir a sede real de democratização da relação
governo e sociedade.

Neste sentido, "a municipalização é o caminho a ser trilhado para que a saúde
seja direito de todos. A descentralização do sistema sanitário, no Brasil, só admite a
interpretação que a faz sinônimo de Municipalização" ( Dallari, 1992: 42 ). Outras
propostas de prestação de serviços de saúde, como a criação dos distritos sanitários, só
podem ser implantadas respeitando-se a autonomia municipal.

Com isso a descentralização da saúde vem se materializando na implantação
da municipalização das ações e serviços que se concentravam quase que totalmente na
União a partir do princípio da eqüidade, universalidade, integralidade

eregionalização

da prestação da assistência à saúde da população.

Entretanto, essa proposta

não deve ser confundida com a desconcentração

dos serviços e atividades anteriormente colocadas na esfera federal. Sendo assim, a
municipalização não se restringe à transferência legal dos recursos fisicos, humanos e
materiais para as agências municipais, mas principalmente como estratégia de
aproximar os governados e governantes, administrados e administradores para a busca
de soluções acordadas dos problemas da comunidade local.
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É importante assinalar que a descentralização político-administrativa e
institucional

não se restringe ao deslocamento do eixo do poder decisório do centro

( governo federal) para a periferia ( agências subnacionais ) no sentido vertical. A
descentralização enquanto processo político deve prever, também, a participação e
controle social do poder no sentido horizontal.

o princípio de gestão democrática na saúde

é assegurado constitucionalmente,

em caráter inovador, em cada instância de governo, pela criação das Conferências e
Conselhos de Saúde. As Conferências de Saúde são fóruns de debate, de caráter
consultivo, onde a sociedade discute os problemas de saúde e participa na formulação
de estratégias para a condução do Sistema Único de Saúde pelos gestores.

Nos Conselhos, os cidadãos/ usuários desempenham um papel de parceria com
o Estado e outros setores da sociedade na gestão dos sistemas de saúde. Compete aos
Conselhos o exercício do controle do Poder Público e da excecução das políticas de
saúde, incluindo seus aspectos econômicos e sociais.

(... ) "É importante registrar a relevância institucional da participação da
comunidade na organização e gestão do SUS, através dos órgãos colegiados, pelo
aspecto reinvindicatório, controlador, fiscalizador, onde a sociedade exerce o controle
social do poder" Carvalho & Santos ( 1995: 274 ).

Os cidadãos/ usuários se colocam no centro da teia decisória e avaliativa das
Políticas de Saúde, cobrando do Estado o seu papel de instrumentalizador das políticas
sociais no interesse da coletividade. Os Conselhos de Saúde são, portanto, instâncias
de articulação política das demandas sociais a partir da cidadania organizada.

Nesta perspectiva, os Conselhos, passam a ser o locus privilegiado de luta
política, onde aos cidadãos/ usuários cabem sofrer a ação do poder do Estado e de
exercer o controle do poder sobre essas mesmas ações num processo dinâmico e
conflitivo de construção da democracia e da cidadania.
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Quanto a estratégia política de construção da contra-hegemonia no campo da
saúde, esses órgãos colegiados, podem se

constituir em canais de ocupação do

aparelho de Estado. Segundo Offe ( 1985 ), a possibilidade de penetração política é
melhor visualizada nas margens do aparelho estatal, onde é possível estabelecer
mecanismos diretos, dinâmicos e ininterruptos de ação, comunicação e mobilização.

A construção de uma nova hegemonia na perspectiva da reforma sanitária,
deve passar necessariamente, não de forma exclusiva, "pelas lutas no interior do
aparelho estatal, seja ele identificado com as instâncias do parlamento, do executivo ou
do judiciário" ( Fleury Teixeira, 1988: 26 ).

Nas instâncias subnacionais, particularmente as munICIpaIS, há mator
possibilidade de os cidadãos/ usuários contraporem e enfrentarem ao que Offe
denomina "seletividade estrutural"lO por estarem os interessados mais próximos ao
cotidiano da vida política local, onde parece haver maior visibilidade, permeabilidade,
transparência e acesso às ações governamentais.

Vale ressaltar algumas dificuldades na concretização dessa prática social, tais
como: o perfil clientelista, personalista e corporativo, que caracterizam historicamente
a cultura política governamental brasileira.

Além disso, deve-se atribuir importante papel ao arranjo institucional desse
modelo de gestão pública de saúde. Já se verifica fatores limitantes associados ao
desenho organizacional formal do Conselho de Saúde. A participação social parece
não ser o elemento balizador no processo decisório, uma vez que fica restrito às regras
formais do Conselho (Marino, 1993 ).

Esses órgãos colegiados parecem atrelar-se às normatizações impostas pela
legislação do governo federal, sendo criados

dentro de padrões rígidos, cujos

10 OFFE, Claus. "Dominação de classe e sistema político. Sobre a seletividade das instituições políticas". In:
Problemas Estruturais do Estado Capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
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procedimentos são, também, previamente estabelecidos. Conforme essa autora, são
inúmeros

os

mecarusmos

de

aprisionamento

das

estruturas

e

dinâmicas

organizacionais, diminuindo a eficiência, eficácia e efetividade de suas ações frente às
demandas sociais.

Os representantes dos usuários, no caso específico do Conselho Municipal de
Florianópolis, acabam por adaptar-se às regras do jogo formal e ao invés de ocuparem
espaço de poder, terminam por cedê-los aos grupos de interesses dominantes, seja pela
falta de conhecimento técnico específico e de informação, seja pelos mecanismos de
cooptação do poder público ( Marino, 1993 ).

Magajewski ( 1993: 61-63 )

11

apresenta "os dez mandamentos de quem luta

pelos Conselhos de Saúde no SUS":

1 - Os Conselhos de Saúde são legais, onde a participaçào dos cidadãos
está consagrada como diretriz do SUS;
2 - Os Conselho de Saúde são deliberativos;
3 - São órgãos colegiados de composição paritária;
4 - Os Conselhos de Saúde se inscrevem como campo de luta pelos direitos
de cidadania;
5 - Essas agências criam espaço para a construção da democracia;
6 - Os Conselhos de Saúde levam o Estado às intervenções sociais;
7 - Esses órgãos formam canais de conscientização social;
8 - Os Conselhos de Saúde possibilitam a integração cidadão/ usuário,
gestores e tecnoburocracia;
9 - Os Conselhos de Saúde permitem a conscientização social do processo
saúde-doença como resultado de condições de vida e trabalho;
10 - Os Conselhos de Saúde são instâncias constituídas por 50% de
cidadãos/ usuários, contribuindo para uma possível superação de
interesses puramente corporativos da sociedade.
11 Publicado inicialmente no "Previsão", Jornal do Sindicato dos Previdenciários de Santa Catarina. Santa
Catarina, dezembro, 1992.
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Enftm, a consolidação da democracia com justiça social no nível macrossocial,
político e econômico, depende fundamentalmente do pacto federativo e do grau de
descentralização político-organizativo do Estado Brasileiro. Pode ser traduzida pela
autonomia dos entes governamentais; distribuição dos recursos de poder do governo
federal para as agências subnacionais; participacão cidadã nos processos decisórios;
controle social sobre as ações do Estado no sentido vertical e horizontal; e sua
incorporação ao nível das formulações de políticas públicas.

No nível microssocial depende da dinâmica de atuação das instâncias
descentralizadas de gestão pública participativa no espaço territorial, sobretudo as de
nível local , que não se limitam ao campo da saúde, como canais de desobstrução da
máquina estatal burocratizada.

Há que se observar que a dinâmica das mudanças sociais qualitativas passa
necessariamente pela ação política, social e cultural, no cotidiano da vida humana
associada, num processo

dialético

de

construção e reconstrução do conviver

humano idealizado - justo, igualitário e libertário, pelo menos para os sujeitos sociais
engajados nessa luta.
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Capítulo IV

4 - Metodologia de Avaliação da Experiência de Gestão

Pública Descentralizada e Participativa

o presente

capítulo apresenta uma proposta metodológica de avaliação da

gestão pública de saúde, que se pretende descentralizada e participativa. Introduz o
debate

sobre

enfoques metodológicos

de

avaliação

de

políticas

públicas,

particularmente dos métodos de investigação em pesquisa social.
Em seguida, defme as categorias/instrumentos analíticos para a avaliação da
experiência participativa do Conselho de Saúde na esfera do município, enquanto
espaço de articulação política do Poder Público e Sociedade.
A avaliação foi dividida em duas etapas: a primeira, quanto aos aspectos
jurídico-normativos de formalização da política de gestão participativa, através da
criação do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. A segunda etapa de
avaliação,

tem como referência as recomendações realizadas por Souto-Maior e
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Gondim ( 1992),

quanto à ética e o impacto da participação desse Conselho,

sobretudo dos cidadãos/usuários12 , na formulação e implementação de políticas de
saúde na esfera do município.
E, por fIm, apresenta as limitações do método utilizado na pesquisa como
instrumento de investigação dessa prática social.

4.1- Enfoques Teórico-Metodológicos de Avaliação de Políticas
Públicas e de Investigação em Pesquisa Social

Inicialmente, há que se destacar a idéia de que a política pública deve ser
entendida como resposta a problemas da sociedade. Segundo Subiratz ( 1989 ) a
política pública envolve a defInição do "problema", a vinculação do problema com a
sua solução, a relevância pública e a formação da agenda. A política pública é de tal
complexidade que até mesmo a defmição e avaliação do problema não é universal,
variando conforme o observador.
Para esse autor, a maioria dos "erros" em política pública, provém de não
saber detectar o problema emergente, a não avaliação correta de sua origem e o
impacto social. Mesmo identifIcando-se um problema não signifIca, necessariamente,
que tomará alvo de uma política pública. Esse é um processo dinâmico, gerado por
fatores, tais como: a) crise política, social e econômica; b) situação de calamidade
pública veiculada pelos meios de comunicação ( ex: epidemia de cólera ); c)
legitimidade do poder; d) temas que conectam com tendências ou valores políticos,
sociais e econômicos emergentes.
É importante assinalar que não existe

uma teoria de políticas públicas

acabada. O que existe são construções teóricas parciais, caracterizadas por abordagens

12 O termo "cidadãos/usuários"
é proposto por Fenando G. Ten6rio, em substituição ao usualmente
denominado de população-alvo, beneficiários, usuários ou clientes, no sentido de incorporar o conceito de
"cidadania" na formulação, implementação e avaliação de políticas sociais.
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metodológicas que, ora as justificam como resultados de determinantes estruturais do
Estado capitalista, ora como coalizão social e política; como, também, resultante de
condições estruturais da burocracia estatal.

Medeiros & Brandião ( 1990: 5 ), afirmam que "as abordagens metodológicas
de análise das políticas públicas tem tido alcance limitado para a apreensão da
complexidade crescente dos fenômenos societais e estatais ( ... ), quando da formulação
- implementação - formulação de políticas".

As dicotomias na abordagem analítica das políticas públicas são definidas por
esses autores como: a) intemalismo e extemalismo; b) paradigma liberal e marxista;
c) enfoque nos. atores ou nas estruturas;d) exclusivismo na opção entre teorias de
Estado na apreensão das relações Estado-sociedade. Acrescenta-se, a parcialidade das
análises centradas na racionalidade formal e instrumental, em detrimento à substantiva
e dialética.

Quanto à investigação em pesquisa social no campo da saúde, tem-se
utilizado algumas correntes de pensamentos filosóficos ou sociológicos, tais como: o
positivismo, a fenomenologia e a dialética ( Minayo, 1994 ).

As correntes de pensamento da produção intelectual em saúde, são marcadas
por fases que Minayo sintetiza, a partir dos estudos de Nunes ( 1983: 38 ):

- A década de 50 - pesquisa sob o enfoque funcionalista e cultural "servindo
para a implementação do desenvolvimento e organização da comunidade".
- A década de 60 e 70 as abordagens fenomenológicas no questionamento
da "onipotência e onipresença do Estado sobre os indivíduos e os grupos ( ... ) e a
arbitrariedade impositiva
saúde".

das classes

dominantes,

através

dos

sistemas de
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- A partir da década de 70, há uma enorme produção dentro do enfoque
marxista

(histórico-estrutural),

pelas

limitações

resultantes

das

análises

fenomenológicas e positivistas.

Para Minayo, a abordagem dialética é a que melhor se aplica no campo da
saúde, que por sua realidade complexa, demanda conhecimentos integrados e
multidisciplinares, "'que compreenda para transformar e cuja teoria, desafiada pela
prática a repense permanentemente" ( 1994: 13 ).

4.2 - Metodologia de Avaliação da Experiência de Gestão

Pública Participativa da Saúde no Governo Local

Nenhuma pesquisa é neutra. A investigação e o seu resultado, são apenas
retratos da "realidade" , que se materializam em determinado tempo e espaço, mas que
não traduzem a sua total potencialidade às mudanças (Minayo, 1994; Demo, 1994 ).

Para Minayo (1994: 22 ), a "'metodologia inclui as concepções teóricas de
abordagem e o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade (... )" ou
sua aproximação, já que a realidade pura é uma abstração.

Esta pesquisa tem como tema a participação social na gestão pública do setor
saúde. Apresenta como objeto de investigação, a prática participativa do Conselho de
Saúde no município de Belo Horizonte ( CMSIBH ), onde se pretende avaliar em que
medida a criação desse órgão gestor possibilitou a descentralização e a democratização
da gestão pública da saúde na esfera do município.

Neste estudo, optou-se por dar ênfase, sobretudo, à dialética como método
adequado para a avaliação da prática social, uma vez que, privilegia: a) a contradição
e o conflito sobre a harmonia; b) o fenômeno da transição e da mudança sobre a
estabilidade; c) o movimento histórico ( Minayo, 1994: 86 ). Utilizou-se, também, o
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enfoque fenomenológico para a apreensão de valores e significados dos atores sociais
envolvidos na pesquisa.

Quanto à sua natureza, a pesquisa é exploratória e descritiva, dando ênfase à
análise qualitativa dos dados, sobre as bases jurídico-legais de formalização do CMS/
BH e dos procedimentos éticos da participação social e seu impacto, na formulação e
implementação de políticas para a gestão do SUS/ BH (Souto-Maior & Gondim,
1992 ).

o método a ser utilizado é o estudo de caso, que será desenvolvido através da
pesquisa de campo. Para a verificação do estudo proposto, serão utilizados dados
procedentes de fontes primárias, obtidos através de observação participante; entrevistas
semi-estruturadas e aplicação de formulários; e de fontes secundárias, obtidas através
de consulta e análise documental.

Uma vez que a pesquisa trata de fenômenos político-sociais em construção, o
tratamento de

dados será predominantemente

qualitativo,

do tipo

análise-

documentário, com auxílio de procedimentos estatísticos simples ( distribuição de
frequência ).

Souto-Maior & Gondim ( 1992) afmnam que, as dificuldades enfrentadas pela
incorporação da participação dos cidadãos na administração pública são inúmeras e
complexas. Citam como exemplos, a percepção e atitudes dos governantes e dos
participantes do processo decisório; e fatores político-institucionais. Afmnam, ainda,
que os estudos que abordam essa temática tem aumentado, mas carecem de dados
empíricos e de critérios definidos para a investigação da prática social.
Uma questão pertinente assinalada pelos autores, diz respeito ao "o quê"
avaliar numa experiência de participação dos cidadãos nas administrações públicas.
Em princípio, a avaliação desta prática social, não deve centrar-se na análise dos
resultados ou do desempenho organizacional ( estudo da eficácia ). Uma política
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pública envolve, não só os processos internos às organizações como, também, pauta-se
na sua interação com outros órgãos; instituições; grupos sociais, inclusive atores

da

sociedade civil, o que dificulta a operacionalização do processo avaliativo.

Souto-Maior & Gondim ( 1992: 145 ) apresentam
avaliação

como

proposta

a

dos "processos utilizados por um arranjo institucional, para formular e

implementar políticas, planos, programas e projetos". Demonstram como justificativa
que, "numa democracia processos que são utilizados para se formular e implentar uma
política pública são tão ou mais importantes do que as decisões que são tomadas e os
seus resultados".

Para tanto, definiu-se dois conjuntos de valores sociais (critérios avaliativos),
capazes de refletir os valores associados a uma sociedade democrática e pluralista; e os
objetivos de incorporação da participação dos cidadãos na administração pública. O
primeiro, envolve fatores relacionados à ética do processo de participação, como
processo político - eqüidade e pluralismo, representatividade e legitimidade. O
segundo, diz respeito a eficácia das experiências participativas, na perspectiva de
atendimento às necessidades da população e os objetivos pretendidos - racionalidade e
previsibilidade, continuidade e progressividade.

N o caso do setor saúde, após longo período de propostas ref0!fl1uladoras da
Política Nacional de Saúde, a Constituição Federal de 1988 e particularmente a Lei
Orgânica da Saúde editada em 1990, inscreveram formalmente no arcabouço jurídiconormativo

da política pública

setorial,

a prática participativa,

através

da

institucionalização dos Conselhos de Saúde.

Esses órgãos colegiados têm características peculiares a depender de como
foram criados. São diferentes em sua composição, legitimidade e representatividade.
Estas últimas, dependem do vínculo que os conselheiros têm com as suas bases/
entidades sociais de apoio. O grau de desempenho e a dinâmica de atuação dependem
de fatores relacionados às condições políticas, sociais, econômicas e culturais de cada
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realidade. Além disso, os Conselhos de Saúde,

resultam das recentes conquistas

sociais e políticas, de descentralização e democratização da política nacional de saúde.
São, portanto, práticas sociais em construção.

Centrar

a

avaliação

dos

Conselhos,

nos

conteúdos

metodológicos

instrumentais e prescritivos de gestão ( eficácia e eficiência), é negar o processo
histórico de luta política pela sua legitimação social. Principalmente, como parte de
um projeto maior, que transcende a esfera da saúde, de construção de uma sociedade
justa, igualitária e democrática.

Os Conselhos de Saúde incorporam diferentes atores sociais do Poder Público,
prestadores, profissionais e usuários. A cada segmento corresponde uma racionalidade
e graus de interesses diferenciados. A efetividade dessa modalidade de gestão, depende
consideravelmente do grau organizativo da sociedade civil. Isto é, de colocar na
agenda do Estado, as suas demandas e necessidades, a partir de negociações
acordadas.

Depende, ainda, da postura ética~ do compromisso dos governantes e gestores
com a ampliação da participação política nos processos decisórios; do grau de
comprometimento da burocracia estatal com a missão institucional; do poder
dominante dos grupos corporativos; e da efetividade gerencial dos Conselhos em seu
conjunto.

Vale lembrar que os Conselhos de Saúde pertencem ao Poder Executivo, mas
o espectro de atuação, transcende a esfera do executivo federal, estadual ou municipal,
estabelecendo interação e articulação, com outros órgãos e instituições das esferas
pública e privada.

É importante assinalar, também,

que o processo de descentralização e

democratização da gestão pública se dá, no espaço ampliado de interesses múltiplos na
sociedade, e de forças políticas, muitas vezes, antagônicas e divergentes. Sabe-se que,
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uma agenda política se fonna, a partir de um espaço político por natureza dotado de
diferenças. Esse espaço é ocupado de maneira desigual, pelos diversos setores da
sociedade civil, que, também, é por natureza heterogênea.

Esses setores, quando tomam parte na fonnulação e implementação de
políticas, o fazem, disputando parcela de poder a partir de recursos desiguais. Os
segmentos marginais da sociedade são os que possuem menos recursos e acabam por
ser excluídos dos processos participativos de decisão, de fonnulação de políticas e de
controle de suas ações e execuções.

A despeito dos prognósticos pessimistas de governantes, intelectuais e
entidades comunitárias e sindicais, sobre a efetividade da participação dos cidadãos na
gestão pública de saúde, e do sentimento de fatalismo dessa prática social, geralmente
associados às dificuldades econômico-estruturais da sociedade brasileira, observa-se a
possibilidade de avanços no campo da saúde. Mesmo porque a fonnulação e a
implementação dessa Política Pública,

tem ocupado um espaço considerável na

agenda do governo, a partir do processo de abertura política.

Fato é que as demandas populares forçam o Estado a dar respostas efetivas aos
processos de exclusão dos direitos civis, políticos e sociais, enquanto o Estado, por
contigências internas e externas, de ampliação da legitimidade política, social e
econômica, promove pequenas fissuras, no aparato estatal para a incorporação dos
cidadãos na esfera das decisões governamentais.

É um processo conflitivo e por vezes contraditório, de manutenção da
hegemonia, onde ora o Estado é tomado como benfeitor voltado para os ideiais de
justiça social; ora como a corporificação do puro maquiavelismo em favor do próprio
aparato estatal e da classe ( frações da classe) dominante; ora como agente que cede
espaço para perpetuar o status quo ( as mesmas condições econômicas, políticas,
sociais e culturais ).

.,t-0
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Essas considerações iniciais foram necessárias para compreendennos a
dimensão das variáveis relacionadas à pesquisa proposta.

Entretanto, dada a

impossibilidade de se operacionalizar todos os fatores implicados ( político, social,
econômico, ideológico e cultural ), optou-se por dar ênfase à análise do processo de
fonnulação e implementação da política como processo político, a partir das
recomendações realizadas por Souto-Maior e Gondim ( 1992 ). Acrescenta-se a análise
de alguns fatores políticos e sociais da microestrutura. Fatores estes, que influenciam e
que são, em certa medida, influenciados pela fonnulação e gestão de políticas públicas

(public policymaking ).

A partir da

proposta apresentada por esses autores, selecionou-se alguns

critérios avaliativos, acrescentando-se outros, na busca de melhor apreensão da
realidade. O Quadro 6, mostra os critérios selecionados para a avaliação da
fonnalização do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, confonne a
legislação correspondente.

O Quadro 7, apresenta as categorias/instrumentos analíticos defmidos para a
avaliação da experiência participativa do CMS/ BH, particularmente dos cidadãos/
usuários, tendo como enfoque analítico, o processo de fonnulação e implementação de
políticas de saúde no município.

Esses recursos metodológicos, buscam identificar o grau de descentralização e
democratização da gestão de saúde local, a partir da análise da participação dos
cidadãos/usuários na

fonnulação e implementação dessa política. Procura-se

evidenciar um caminho de abordagem, que expresse movimentos diversos de um
mesmo palco, onde atores e cenários são distintos, porém interativos.

109

Quadro 6
Aspectos Jurídico-Normativos da Estruturação e Funcionamento
do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte
DISPOSIÇÕES LEGAIS

OBJETIVOS

FORMASDEAVAL~ÇÃO

1- Criação e Formação

Verificar se a estrutura

Produção de informações

2- Composição e Mandato

organizacional do

sobre a criação e

3- Atribuição e Competência Conselho Municipal de

estruturação do CMS/BH

4- Organização Interna e

Saúde de Belo Horizonte

através de documentos

obedece às normas

oficiais: Projeto de Lei,

jurídico-legais

Regimento, Resoluções,

Funcionamento

Atas, Lei Orgânica Municipal
e outros

Fonte: MINISTERlODA SAUDE. Conselho de Saúde - Guia de Referências para
sua Criação e Organização. Brasília, dezembro, 1993.
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Quadro 7

Categorias/ Instrumentos Analíticos para a Avaliação da Experiência
Participativa do CMS/ BH na Gestão da Saúde no Governo Local

CONCEITO
E
T

I

E Disposição de reconhecimento
Q da igualdade do direito de
Ü participação de cada indivíduo
I ou grupo social na organização

D
A

C D
E

OBJETIVO

FORMA DE AVALIAÇÃO

Verificar se há reconhecimento da igualdade do
direito de participação
dos grupos afetados pelas
consequências da política de
saúde adotada no município,
assegurando-se a participação
no Conselho de Saúde

Produção de informação sobre
as bases legais e políticoinstitucionais de reconhecimento da igualdade do direito
de participação dos grupos
afetados pela política municipal
de saúde através da participação
destes no CMSIBH

Verificar o grau de proporcionalidade e correspondência
nas representações políticas
dos interesses dos diversos
setores da sociedade no
Conselho de Saúde

Produção de informação sobre a
proporcionalidade e correspondência na representação política
de interesse do Poder Público,
cidadãos/usuários, prestadores e
profissionais no CMSIBH

Verificar se os membros
participantes do Conselho são
os legítimos representantes
de setores da sociedade civíl
e dos demais grupos representativos

Produção de informação sobre
o processo político-legal da
escolha dos representantes do
Conselho junto às entidades
e aos segmentos sociais represensentados

A
R Diz respeito à proporcionalidade
D E e correspondência na representaP ção política dos interesses dos
O R segmentos da sociedade nas
E organizações

S
p

E
N
R T
A
O T
I
C V
I
E D
A

S D
E

5
L
O E
G
I
T
I

.M
I
D
A

D
E

Habilitação legal e política dos
representantes das organizações
para o exercício de atos referendados pelos setores por eles
representados
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CONCEITO
V Manifestação de transparência
I das ações e deliberações
T S ocorridas nas organizações
I através de informações e
I B divulgações nos meios de
I comunicação para toda a
C L sociedade
I

E

OBJETIVO

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Verificar se houve ação planejada por parte do Conselho de
Saúde na ocupação de espaços
nos meios de comunicação
para a informação e a divulgação de suas ações e deliberações

Produção de informação sobre
a utilização de canais nos meios
de comunicação pelo CMSIBH
para informar e divulgar as
suas ações e deliberações de
interesse da coletividade
( publicidade dos negócios
públicos)

Verificar o grau de receptividade
às demandas e denúncias dos
setores da sociedade civil pelo
Conselho de Saúde

Produção de informação acerca
da existência no CMSIBH de
canais de receptividade às
demandas e denúncias dos
setores da sociedade civil

Verificar o grau de independênci~
técnico-administrativa e financeira de funcionamento e atuação
do Conselho de Saúde em relaçãc
à Secretaria de Saúde

Produção de informação sobre
a atuação do CMSIBH de independência técnico-administrativa
e financeira em relação à Secretaria Municipal de Saúde na
formulação e implementação
de políticas, programas e
projetos de saúde

A D
A
D
E

P Grau de receptividade às
E demandas e denúncias dos
R setores da sociedade civil por
M parte das organizações
E
A
B
I

L
I

D
A
D
E
I

A Grau de independência
U

M T

O
P N
O
A

:M
I

C A
T

O

técnico-administraiva e
financeira de funcionamento
e atuação das organizações
em relação aos órgãos centrais
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CONCEITO
I R INSTRUMENTAL:
A resulta no uso da razão fonnalM C nonnativa na gestão de
I políticas pelas organizações
p O
N
A A
L SUBSTANTIVA:
C I resulta no uso da consciência
D crítica qualificadora do senso
T A de coletividade na gestão de
D políticas pelas organizações
O E

OBJETIVO
Verificar se houve o uso de
métodos fonnais e nonnativos
na fonnulação, acompanhamento e avaliação de políticas
de saúde pelo Conselho

Verificar se houve o uso de
processos de conscientização
dos membros do Conselho
quanto ao senso de coletividade quando da fonnulação,
acompanhamento e avaliação
de políticas de saúde

FORMAS DE AVALIAÇÃO
Produção de infonnação sobre
instrumentos e critérios
fonnais e nonnativos adotados
na fonnulação, acompanhamento
e avaliação de políticas,
programas e projetos de saúde
peloCMS/BH
Produção de infonnação sobre
a existência de mecanismos de
conscientização dos membros
do CMS/BH quanto ao senso
de coletividade na fonnulação,
acompanhamento e avaliação
de políticas, programas e
de saúde

D

A
O R
T
I

p
R

O

Atividade de integração e interlocução na esfera política de
atores e grupos sociais de uma
organização em relação a outras
C instítuiçàes públicas ou privadas
U
L
A

Verificar se houve atividades
de integração e interlocução
políticas do Conselho ou
alguma entidade representada
com relação a outras instituições públicas ou privadas

Produção de infonnação acerca
de atividades desenvolvidas pelo
Conselho ou entidade representada de integração e interlocução
política com o Poder Executivo,
Legislativo, Judiciário, Conselho
Estadual de Saúde e outras
instituições públicas ou privadas

ç

Ã
C O
E

P Avaliação por parte dos membros Verificar se houve por parte do
R das organizações sobre as conse-

S E quências das soluções propostas
V e deliberadas para o alcance da

S I missão intitucional no sentido
S projetivo
O I
B
I
L
I
D
A
D
E

Produção de infonnação sobre
Conselho de Saúde atividades
o desenvolvimento de atividades
avaliativas pelo CMSIBH das
avaliativas sobre as consequências das soluções propostas consequências e repercussões
e deliberadas no atendimento
das soluções propostas e delibeàs reais necessidades da
radas na gestào de políticas de
população
saúde no sentido projetivo
( no atendimento às necessidades
da população)
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I

C

A
M P

A

CONCEITO
Participação dos cidadãos/
usuários no processo decisório
das organizações localizadas
no nível periférico

OBJETIVO
Verficar se houve efetiva
participação dos membros
do Conselho de Saúde, sobretudo dos cidadãos/usuários
na tomada de decisão na
gestão do sistema de saúde

FORMAS DE AVALIAÇÃO
Produção de informação sobre
a participação ativa dos membros
do CMSIBH, particularmente dos
cidadãos/usuários na tomada de
decisão na gestão do sistema
municipal de saúde

Impacto social das decisões
públicas

Verificar se os resultados
foram correspondentes às
demandas e necessidades da
comunidade

Produção de informação sobre
valores e necessidades dos
cidadãos/usuários que estejam
explícita ou implicitamente
contemplados na formulação
e implementação de políticas,
programas e projetos de saúde

P

C
I
A D

A
C

D
E

T
D
O E
C
I
D S
Ó

O R
I

A
P
E

R F
E

O T
I
V
I
E D
C

A
D
E

S
S

O

_·P:".::'

,.'0

.~,

'f'"

_

,

'''',

114

4.3 - Limitação do Método

A metodologia proposta neste estudo, para a avaliação de uma experiência de
gestão pública de saúde que se pretende descentralizada e participativa, traz algumas
dificuldades: a primeira, diz respeito aos aspectos epistemológicos de se utilizar
critérios valorativos ( pesquisa qualitativa ); a segunda, refere-se à seleção das
categorias

analíticas e a defrnicão conceitual apresentadas que, certamente, não

traduzem todos os aspectos relevantes dessa nova prática social. E, por fim, as
dificuldades relativas às questões operacionais, ou seja, da aplicação das categorias
analíticas no espaço concreto, o que exige cuidados especiais, dada a complexidade da
realidade social sobre a qual busca intervir.

Outra limitação imputada diz respeito à escolha das abordagens dialética e
fenomenológica, como métodos de intervenção na realidade social, colocando o
investigador frente ao dilema da subjetividade. Há, ainda, o fato da pesquisa basear-se
no estudo de caso, sendo dificil a generalização dos resultados obtidos, restringindose ao universo do objeto.

.,~

.
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Capítulo V

5 - A Experiência do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte

Este capítulo se inicia descrevendo a caracterização geral do município de
Belo Horizonte desde a sua formação histórica. Localiza, a seguir,

a atual

administração municipal, que assumiu o governo em janeiro de 1993 e apresenta o
quadro organizativo do sistema de saúde no município: rede pública ambulatorial e
hospitalar, financiamento do setor e gestão pública de saúde.

Em seguida descreve o processo de institucionalização do ideário participativo
nos governos estadual e municipal e dos partidos políticos. Contextualiza, ainda, a
participação e controle social no âmbito do município, particularmente do setor saúde.

Por fim apresenta o processo histórico de criação e formação do Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte ( CMS/ BH ). Procede, para tanto, à análise dos
aspectos jurídico-normativos de estruturação e funcionamento desse órgão gestor e à
avaliação da ética e do impacto da participação do Conselho, sobretudo dos cidadãos!
usuários, na formulação e implementação de políticas de saúde na esfera municipal.
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5.1 - Sobre o Município de Belo Horizonte

A cidade de Belo Horizonte ergue-se aos pés da Serra do Curral 13 , que servia
de curral natural para o gado que vinha de São Francisco e da Bahia para a fazenda do
Cercado no início do Século XVII. O arraial do Curral Del Rey se estabelece nesse
espaço, situado no município de Sabará, antiga Vila do Ouro ( Monte-Mór, et aI.,
1994 ).

Belo Horizonte nasce planejada como uma nova capital para o Estado de
Minas Gerais, atendendo às bases filosóficas da corrente positivista dominante no fmal
do Século XIX. A Avenida Afonso Pena faz a ligação simbólica entre a Serra do
Curral e o Ribeirão do Arrudas. A Avenida 17 de dezembro ( atual Contorno ) marca
o limite para dentro do que era ordenado e planejado, sinônimo do progresso e de
poder. Para fora desse traçado, a periferia, desorganizado, improvisado, destituído de
poder. É no lado de fora do contorno da cidade planejada para a modernidade, que se
percebe a marginalidade.

Na atualidade o

município de Belo Horizonte disputa com Salvador a

condição de terceira cidade do país, sendo que em 30 anos a sua população
quadruplicou. A cidade cresceu durante o regime militar sem que "os movimentos
sociais pudessem conquistar espaço e estabelecer sua atuação política, social e cultural
na cidade". Neste período a iniciativa privada estabeleceu-se no setor de transporte
coletivo, da especulação imobiliária, das empreiteiras e incorporadoras. ( Ananias,
1995: 31 ).

A cidade está implantada num vale e cresceu em direção ao morros. Há
atualmente mais de 100.000 pessoas residindo em áreas de riscos, onde os terrenos,
próprios para a mineração, cedem com facilidade. Além disso, córregos e ribeirões
atravessam a cidade causando problemas nas vias públicas.
13 Em eleição realizada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em 1995, a Serra do Curral foi escolhida
pela população como símbolo da cidade.
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Quanto ao crescimento econômico, a indústria de maior porte, a Manesmann,
foi instalada há 40 anos. O processo de industrialização teve início na década de 30
em municípios da região metropolitana ( Contagem, Betim e outros ). A avenida
Amazonas passa a ser um eixo de integração regional, ligando a Cidade Industrial à
outros municípios vizinhos.

É importante assinalar que a cidade de Belo Horizonte foi criada para ser o
centro administrativo e político, basicamente com o setor terciário. Nunca uma cidade
de negócios com vocação para o setor secundário. A base exportadora da mineração
deu origem ao desenvolvimento industrial ( siderurgia, cimento, alumínio e outros ), o
que permitiu a expansão do comércio e serviços na região. Desse modo a formação de
Belo Horizonte como centro de negócios se deu tardiamente em relação às grandes e
médias cidades brasileiras ( Plano Diretor de Belo Horizonte, 1995 ).

A partir de 1950, ao comércio varejista e de serviços foi acrescentada a rede
de atividades industriais e de comércio atacadista. Este complexo de atividades acaba
por se transformar na estrutura econômica da cidade até fmal da década de 70. A partir
desse período, Belo Horizonte se configurou, também, como cidade-dormitório em
decorrência da política de desenvolvimento industrial adotada pelo governo estadual e
que teve repercussões no Estado e na região metropolitana, sobretudo para o
município. A cidade tomou-se uma metropóle o que resultou num novo quadro
populacional e novo perfil do processo de adoecer e morrer.

O município conta hoje com uma população estimada em 2.015.697 habitantes
(IBGE, 1991 ). Em relação ao crescimento geral da população, Belo Horizonte como
todas as metrópoles brasileiras, diminuiu o rítmo de crescimento desde a década de 70.
O aumento populacional se deu na periferia da cidade ou nos limites do município. A
redução do crescimento populacional geral foi acompanhada pela diminuição
sistemática da relação habitante/ domicílio ( 1970:

5,4~

1980:

4,6~

1991: 4,0 ),

fenômeno observado nas grandes cidades do Brasil. A principal causa foi a queda da
fecundidade.

,
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Em se tratando de Belo Horizonte, houve o aumento da participação dos
idosos, cujos filhos se mudaram e o aumento dos descasados que passaram a morar
sozinhos. Isto explica a diminuição da relação habitante/ domicílio nas duas últimas
décadas em algumas regiões do município ao mesmo tempo em que houve crescimento
do número de domicílios ( Ex: região Leste ).

No que se refere à situação habitacional, a cidade poSSUI

cerca de 160

conjuntos habitacionais sem infra-estrutura e favelas com 415.975 habitantes,
correspondendo a 20,6 % da população total do município. O maior número de
conjuntos e favelas ( 25 ) está localizada na região Nordeste. Apesar desta região
concentrar o maior número de conjuntos e favelas, as regiões Oeste e Centro-Sul
possuem o maior número de habitantes/região por favelas, correspondendo a 33,4 % e
28,9 %, respectivamente (Plano Diretor de Belo Horizonte, 1995: 105 ).

O Sistema de Transporte de Belo Horizonte é precário devido a "concentração
dos fluxos em um número reduzido de vias e prejudicada, ·ainda, por deficiência de
sinalização horizontal, vertical e semafórica, pela operação inadequada das vias ( ... )".
Das 2.300.000 viagens realizadas por dia últil, 70 % são produzidas por transporte
coletivo, 20 % por automóvel e o restante por outros modos. Do total da frota
existente,

cerca de 72 % são automóveis ( Plano Diretor de Belo Horizonte, 1995:

111 ).

Sendo a capital mmeua o principal pólo de atividades da Região
Metropolitana, parte significativa do tráfego resulta de municípios vizinhos, que
chegam pelas avenidas Amazonas e Antonio Carlos. O espaço destinado ao pedestre na
área central da cidade é bastante reduzido, havendo carência de condições adequadas
de travessia.

A cidade ainda se destaca pela ocorrência de "acidentes de trânsito: em 1991,
a cidade apresentou o mais alto índice de acidentes por frota registrada e o segundo
maior em relação à população urbana". Nos últimos anos o número de acidentes vem
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aumentando de 34.045 com 374 mortos em 1991, para 39.394 com 481 mortos em
1992 - DETRAN/ MG. (Plano Diretor de Belo Horizonte, 1995: 111 ).

o

quadro nosológico do município de Belo Horizonte corresponde ao das

regiões urbano-industriais de países em desenvolvimento. A população convive com as
doenças da modernidade ao mesmo tempo que as enfermidades relacionadas às
condições precárias de vida ( saneamento básico, esgotamento sanitário, habitação,
salário e outros) continuam elevadas no quadro sanitário.

No quadro geral do país,

o aumento do coeficiente de mortalidade por

neoplasias e doenças cardiovasculares, mostra um perfil sanitário de países em
\

desenvolvimento, que apresenta queda da mortalidade por doenças infecciosas e
aumento do peso da mortalidade por doenças crônico-degenerativas e, também, por
causas externas. Contudo, as causas de óbitos por doenças infecciosas, continuam altas
em comparação com outros países.

Vale registrar que os indicadores de mortalidade, comumente utilizados para a
análise do quadro sanitário de uma população, apenas revelam de que as pessoas
morrem, não sendo necessariamente sensíveis à indicação referente as causas de
adoecimento da população. Utilizando-se o coeficiente de mortalidade geral do
município de Belo Horizonte, verifica-se "um comportamento irregular, de 663/
100.000 em 1981 para 6011100.000 em 1987, voltando a aumentar para 628/ 100.000
em 1990"( Relatório de Atividades/ SMSA-BH, 1993: 59).

A mortalidade por doenças infecto-contagiosas foi de 68/ 100.000 em 1981,
havendo uma queda de 50 % desse coeficiente em 1990. O mesmo ocorreu com as
causas de óbitos por afecções perinatais, que passaram de 68/ 100.000 para 40/
100.000 em 1990. Já as causas por doenças respiratórias apresentaram-se sem grandes
variações no período estudado (Relatório de Atividades/ SMSA-BH, 1993 ).
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Quanto à mortalidade infantil, esta vem decrescendo passando de 54,1/ 1000
em 1981 a 36,5/ 1000 em 1990 ( Brasil: 63,0/ 1000 ). Este Coeficiente continua
elevado se comparado com outros países: Argentina 22,0/ 1000; Chile 18,0/ 1000;
Costa Rica 17,0/ 1000 e Cuba 13,0/ 1000.

As

afecções do período perinatal

correspondem a 50 % dos óbitos em menores de 1 ano em 1989, seguida das doenças
respiratórias e infecciosas e parasitárias.

Quadro 8
Coeficiente de Mortalidade Infantil Por 1000
Nascidos Vivos em Belo Horizonte -1981/1990
ANO
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

MORTALIDADE INFANTIL
54,1
54,8
46,5
44,8
42,5
38,6
37,2
39,4
36,5
36,5

Foll1e: Relatório de Atividades - !:>MSA/ BH -1993
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Um indicador utilizado para avaliar o quadro de saúde de uma população e as
condições de vida é a taxa de baixo peso ao nascere nascidos vivos com peso inferior a
2500 gramas). Em Belo Horizonte 10,6 % dos nascidos vivos em 1993 foram de baixo
peso. Em países como o Japão, Suécia e Estados Unidos, essa taxa gira em tomo de
6,0 0/0, enquanto que a Índia, por exemplo, apresenta uma taxa de 30,0 0/0. Os dados
registrados em Belo Horizonte revelam que há diferença na taxa de baixo peso ao
nascer, dependendo do local de nascimento. Nas maternidades públicas a taxa foi de
17,5 % e nas maternidades filantrópicas, 14,4 %. Já nas privadas não conveniadas
ao SUS, essa taxa foi de 7,8 % ( ESMIG, 1994 ). ( Quadro 9 )

Quadro 9
Taxa de Baixo Peso ao Nascer por Natureza Jurídica da
Maternidade dos Nascidos Vivos em Belo Horizonte -1993
NATUREZA JURÍDICA % BAIXO PESO « 2500 grs. )
Público

17,5

Filantrópico

14,4

Privado Contratado

9,2

Privado não conveniado

7,8

Fonte: Alfradique et aI. Análise do Perfil de Atuação da
Rede de Seniços: ESMIG, 1994.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A atual administração municipal assumiu o governo em janeiro de 1993 como
resultado das eleições municipais de 1992, apoiada pelas forças progressistas
aglutinadas no campo democrático popular, constituído pelos partidos de esquerda,
cuja maior base partidária foi o Partido dos Trabalhadores ( PT ) da Frente BH
Popular, do Prefeito eleito.

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte é composta pelo Gabinete do
Prefeito, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, Auditoria Geral, Corregedoria
Geral, Procuradoria Geral e doze Secretarias. As de Desenvolvimento Social e de
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Abastecimento foram criadas mediante projeto de lei encaminhado ao legislativo pela
atual administração. A Prefeitura conta, ainda, com nove Administrações Regionais
criadas em 1989, dando início ao processo de descentralização

administrativa

e

reforrnulação de sua estrutura organizacional ( Quadro 10 ).

Quadro 10
Percentual da População por Região Administrativa do
Município de Belo Horizonte - 1995

REGIÃO

POPULAÇÃO

O/o

Barreiro

219.873

10,9

Centro-Sul

249.862

12,4

Leste

25l.118

12,5

Nordeste

248.406

12,3

Noroeste

338.753

16,8

Norte

153.821

7,6

Oeste

249.059

12,4

Pampulha

108.330

5,3

Venda Nova

198.475

9,8

100
2.015.897
Total
Fonte: Plano Diretor de Belo Horizontel1995 - Urbel

Segundo o atual Prefeito Municipal de Belo Horizonte, "a cidade conta hoje
com mais de 2 milhões de habitantes, tendo que trabalhar com um orçamento inferior a
300 milhões de dólares". Ao assumir o governo deparou-se com dívidas vencidas ou
por vencer com bancos, empreiteiras e fornecedores. Além dos problemas do país
"como

desemprego,

subemprego,

ausência

de

um

projeto

nacional

de

desenvolvimento, falência completa das políticas públicas sociais"(Ananias, 1995:32 ).

o

governo municipal estabeleceu algumas prioridades para o período de

gestão, onde destacam-se a atenção à criança e ao adolescente, transporte, combate à
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fome, moradia, participação popular. Algumas ações estão sendo implementadas em
relação a atenção à criança e ao adolescente, tais como: oficinas para excepcionais,
maior integração com as creches comunitárias, inclusive aumentando a verba per
capta, iniciativas para promover emprego para adolescentes carentes e construção de

casas-albergues.

o Programa de Atenção aos Meninos e Meninas de Rua " foi

concebido em

caráter emergencial em fevereiro/ 93, dentro do Modelo Assistencial proposto pela
Administração Municipal, em conjunto com outras secretarias, de acordo com os
princípios

do Sistema Único de Saúde ". Este programa foi desenvolvido pela

SMSA/ BH em parceria com diversas

secretarias do governo municipal ( ex:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ) ( Relatório de Atividades - SMSA/
BH - 1993 ).

No setor habitacional houve a transferência de famílias residentes em área de
nsco para local

seguro~

quanto ao combate à fome a administração municipal

promoveu a chegada dos alimentos a baixo custo para a população através do comboio
da alimentação e a criação do programa do desnutrido.

Em relação aos fóruns para a democratização do poder público, a
administração municipal implementou a experiência do orçamento participativo e

de

diversos Conselhos, tais como: Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente, com
Horizonte~

Conselho Municipal de

Habitação e de Abastecimento; Conselho do Idoso e do

Deficiente Físico; e o

Conselhos Tutelares em cada região de Belo

Conselho Municipal de Saúde, inclusive com a criação de 9 Conselhos Distritais, e
mais de 100 Comissões Locais de Saúde.
Quanto à Câmara Municipal, esta é composta por 37 vereadores, sendo 8 os
representantes que dão sustenção política aos projetos do executivo. Entretanto, as
negociações entre o legislativo e o executivo para aprovação ou encaminhamentos de
projetos, esbarram, às vezes, nas posições contrapostas de vereadores da própria
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bancada petista. Isto se deve aos principais campos de forças político-ideológicos em
disputa,

que mobilizam internamente o PI, o maior partido da Frente BH

Popular.

5.2 - Organização do Sistema Municipal de Saúde

Segundo Carneiro & Escalda ( 1994 ) o Departamento de Assistência à Saúde
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte foi criado pela Lei Municipal 051 de 1948.
Esse órgão governamental era responsável pela assistência médica e cuidados de
menores. Prestava serviço de profilaxia das doenças endêmicas, além do saneamento
de mananciais, córregos, lagos e outros.

o Decreto Lei 1598 de 29 de setembro de 1967 transforma o Departamento de
Assistência à Saúde em Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social,
permanecendo, sem grandes alterações de sua estrutura até 1983. Neste
Prefeitura celebra o convênio

das

Ações

ano,

a

Integradas de Saúde ( AIS ) com a

Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e o INAMPS. Nessa época a Secretaria
Municipal de Saúde separa-se da de Bem Estar Social através do Decreto Lei 3570 de
16 de junho de 1983.

o Sistema Municipal de Saúde ganha, então, um incremento significativo. Por
um lado pela vigência do convênio AIS, com o aporte de recursos humanos e extensão
do horário de atendimento da rede básica através do terceiro turno. Por outro, pelos
investimentos da Secretaria na melhoria da rede fisica e na compra de recursos
tecnológicos, promovendo uma reestruturação interna do setor.

Em 1985, dada a ampliação do setor saúde, a Secretaria Municipal inicia o
processo de reorganização do modelo de gestão de sua rede. Em 1986 é realizada a
primeira seleção interna com 60 coordenadores de Centros de Saúde e 10
coordenadores técnicos ( supervisores ). Em 1987, são criadas as funções de gerente e
coordenação técnica na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.

125

Em 1989 a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte cria nove Administrações
Regionais ( AR ) nos moldes de sua estrutura organizacional. As AR ganham formato
administrativo-gerencial através da descentralização das Secretarias Municipais com a
criação de Departamentos de Administração e Finanças, Controle Urbano,
Desenvolvimento Econômico e Social, Manutenção, Educação e Saúde.

N essa época são constituidos os nove Distritos Sanitários subordinados, do
ponto de vista administrativo, às Administrações Regionais e quanto ao aspecto
técnico-normativo,

vinculados

à Secretaria Municipal de Saúde. A estrutura

funcional dos Distritos Sanitários é semelhante à do nível central da Secretaria de
Saúde (Mapa 1 ).

o

processo de descentralização institucional e administrativa da Secretaria

Municipal de Saúde se concretiza com os estudos e operacionalização do programa de
territorização com base populacional dos distritos sanitários. Com a assesssoria da
OPAS - Organização Panamericana de Saúde, procura-se redesenhar o modelo
assistencial a partir da delimitação da área de abrangência dos serviços básicos por
região de saúde.

o principal objetivo desse programa de territorização

é a vigilância à saúde a

partir dos problemas identificados com base no quadro epidemiológico, na demanda e
na necessidade da população adstrita.

A metodologia adotada pelos técnicos da secretaria municipal consiste na
realização de oficinas de trabalho envolvendo, na etapa de concentração, os
funcionários, os representantes da comunidade e as instituições de saúde de cada
região. Com base nos dados coletados e sistematizados é realizada uma oficina de
planejamento, onde são conhecidos os principais problemas da comunidade local,
sendo propostas as operações para encaminhamentos e soluções.

MINICíplO DE BELO HORIZONTE
DISTRITOS SANITÁRIOS

PAMPULHA

BARREIRO

FONTE:PRODABELIPBH
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Alguns fatos relevantes na política de saúde ocorrem durante a fase de
implantação dos distritos sanitários como base programática da assistência à saúde da
população. Em primeiro lugar a incorporação do INAMPS pela Secretaria Estadual de
Saúde, cuja prática sanitária é marcadamente diferenciada. Em seguida, a
municipalização da rede básica de saúde em 1991 ( convênio SES-MG/ PBH ) com a
transferência inicial de 29 unidades básicas de saúde da SES-MG para o município de
Belo Horizonte. Posteriormente, os Postos de Atendimento Médico - PAMs-INAMPS,
também são transferidos para o gerenciamento do muncípio, sendo criadas nos distritos
as juntas de autorização de AlHs eletivas para toda a Belo Horizonte.

No âmbito geral da prática sanitária, as ações básicas de saúde estão
municipalizadas, incluindo as de vigilância epidemiológica. As atividades de controle
de zoonoses continuam sob a responsabilidade do município sem, contudo,
apresentarem avanços significativos.

A vigilância sanitária está orientada a prestar serviços de fiscalização no setor
alimentício. O controle e a fiscalização dos serviços de saúde no âmbito do município
( públicos e/ ou privados ) não fazem parte das atividades de rotina da vigliância
sanitária, que conta, ainda,

com uma legislação municipal bastante precária nessas

áreas. Em fevereiro de 1996, foi aprovado o Código Sanitário de Belo Horizonte,
ainda, dependendo de regulamentação para sua plena aplicação.

Em relação às ações relativas à

saúd~

do trabalhador, a secretaria municipal

criou em julho/ 94 o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador ( CERSAT ), na
região industrial do Barreiro. Essa região é considerada um dos maiores pólos
industriais do Estado, sobretudo do município de Belo Horizonte. É consituída por
indústrias de base, transformação e construção pesada, onde são precárias as condições
de vida e trabalho dessa população. Por isso a região do Barreiro foi escolhida como
local adequado para a implantação do CERSAT.
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Essa unidade de saúde desenvolve ações de vigilância em saúde ocupacional,
vistorias do ambiente de trabalho, investigação dos acidentes e doenças profissionais,
atendimento de consultas médicas, mapeamento de risco das empresas e outras
atividades. Observa-se, no entanto, que a demanda não se restringe aos trabalhadores
dessa região sanitária, levando à ampliação do atendimento a outras áreas de Belo
Horizonte e demais regiões.
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE: AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Segundo o estudo realizado por Alfradique et aI. (1994 ), a partir do Cadastro
do Sistema de Informação Ambulatorial - SWSUS-MG, a rede ambulatorial de saúde
de Belo Horizonte conta com 894 unidades prestadoras. Dessas 418 são consultórios
particulares contratados para prestar assistência médica e odontológica. Na rede
pública municipal estão cadastradas 187 unidades próprias e 45 repassadas da gerência
da Secretaria Estadual para a municipal.

Quadro 11
Percentual da Rede Ambulatorial Conveniada pelo SUS por
Tipo de Prestador no Município de Belo Horizonte -1994
TIPO DE PRESTADOR
Privado
68,01
Municipal
20,92
Estadual
5,03
Filantróprico
2,13
Sindicato
1,79
Universitário
1,68
Sem especificação de prestador
0,22
Sem especificação
0,11
Federal
0,11
Total
100
Fonte: Alfradique et ai. Análise do Perfil de Atuação da Rede de
Serviços: ESMIG, 1994.
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Gráfico 11
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Os Centros de Saúde são as unidades básicas de maior número da rede
ambulatorial pública ( Quadro 12 e Mapa 2 ). Há concentração de atendimento nos
turnos manhã e tarde, correspondendo a 41, 43 % , seguida do turno da manhã com
38,85 %. O atendimento contínuo de 24 horas representa 5,81 % da rede,
correspondendo a 52 unidades cadastradas no SW SUS-MG.

Quadro 12
Tipologia das Unidades da Rede Ambulatorial de Saúde
no Municlpio de Belo Horizonte -1994
TIPO

No. UNIDADES

Centros de Saúde
Postos de Saúde
Policlínicas
PAMs
Clínicas Odontológicas

121
5
27
9

80

Fonte: Alfradique et ai. Análise do Perfil de Atuação da Rede de
Serviços: ESMIG, 1994.
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Gráfico 12
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Os procedimentos de apoio diagnóstico e terapia seguem a rotina estabelecida
pela SMSA, onde os Centros de Saúde têm uma cota limite para encaminhamentos
laboratoriais, que passa pela supervisão do serviço de controle e avaliação dos distritos
sanitários.

Das 894 unidades prestadoras conveniadas pelo SUS-MG no município de
Belo Horizonte, 10,82 % possuem laboratório de radiologia, sendo 5,24 % de maior
complexidade. Do total de unidades prestadoras, 62,84 % tem acesso a serviços de
terceiros e 25,27 % não tem acesso a exames radiológicos.

Quanto aos exames de análises clínicas, 13,74 % das unidades possuem
laboratório próprio, sendo que 8,94 % desse total realizam exames de maior
complexidade. A maioria das unidades prestadoras, 56,07 % tem acesso a serviços de
terceiros, sendo que 27,40 % não tem acesso a exames laboratoriais. A SMSA possui
um laboratório de referência municipal, mas cerca de 60 % dos exames são
encaminhados à rede conveniada! contratada. Atualmente este laboratório produz
apenas 50 % de sua capacidade instalada devido, principalmente, à falta de recursos
humanos.

Em relação a rede hospitalar, a capital mineira por ser um grande centro
urbano com recursos tecnológicos de maior complexidade e resolubilidade, serve de
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referência para os municípios da região metropolitana. Cerca de 36,8 % das
internações realizadas em Belo Hroizonte são

de pacientes que moram fora da

cidade ( Carneiro & Escalda, 1994 ).

"E além da Região Metropolitana, Belo Horizonte recebe também o impacto
das regiões mais pobres do Brasil e do mundo, o Vale do Jequitinhonha por exemplo.
As pessoas vêm para cá à procura de atendimento médico quando tem problemas de
saúde" (Ananias, 1995: 32 ).

o Sistema Municipal

de Saúde em Belo Horizonte conta com 58 unidades

hospitalares. Desse total de unidades conveniados ao SUS, 79,31 % pertencem aos
prestadores conveniados/contratados, sendo responsáveis por 79 % da produção
( Relatório de Auditoria Operacional - Sistema Único de Saúde, 1995 ). ( Quadro 13 e
14 ).

Quadro 13
Percentual de Utilização da Autorização de Internação
Hospitalar por Prestador em Belo Horizonte -1993
PRESTADOR

O/o

Privado

55,3

Filantrópico

24,7

Estadual

13,5

Universitário com pesquisa
Municipal

*

**

Universitário

2,8
2,0

*** .

1,7

Total
100
Fonte: Alfradique et ai. Análise do Perfil de Atuação da
Rede de Serviços: ESMIG, 1994.

* Hospital das Clínicas da UFMG
** Hospital Municipal Odilon Behrens
*** Hospital São José
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Quadro 14
Distribuição dos Grupos de Procedimentos Hospitalares por
Prestador de Pacientes Procedentes de Belo Horizonte - 1993

PRESTADOR

GRUPO DE PROCEDIMENTOS

Privado

Cirurgia Obstétrica e Clínica Pneumológicas

Filantrópico

Clínica Cardiológica e Pneumológica

Estadual

Clínica Psiquiátrica, DIP e Cirurgia Obstétrica

Universitário CI
Cirurgia Múltipla

Cirurgia Obstétrica, Aparelho Digestivo e Pesquisa

Municipal

Clínica Médica

Universitário

Cinirgia do Aparelho Digestivo e Ortopedia,
Clinica Pneumológica

Fonte: Alfradique et ai. Análise do Perfil de Atuação da Rede de
Serviços: ESMIG, 1994.
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Quadro 15
Distribuição Percentual de Autorização de Internação Hospitalar
por Faixa Etária de Pacientes Procedentes de Belo Horizonte - 1993
FAIXA ETÁRIA
< 1 ano

%
9,78
11,18

1 a 9 anos
10 a 19 anos

8,05

20 a 34 anos

28,70

35 a 54 anos

20,80

55 a 64 anos

8,50

65 e +

12,98
Total

100

Fonte: Alfradique et aI. Análise do Perfil de Atuação da Rede de
Serviços: ESMIG, 1994.

Observa-se uma maior concentração de internações na faixa etária de 20
a 34 anos, correspondendo a 28,70 % do total. ( Quadro 15 ). Segundo a mesma fonte
de dados, de uma população estimada em 43.000 habitantes para menores de 1 ano em
1993, foram realizadas 11.086 internações, apresentando como principais causas a
pneumonia, a diarréia e a desidratação.

As principais causas de internações hospitalares no município de Belo
Horizonte foram o parto, a pneumonia e as doenças mentais. As internações por
complicações de gravidez, os abortos e as doenças ginecológicas somadas às por parto,
corresponderam a 19,3 % do total.
A maior concentração de internação hospitalar por faixa etária do sexo
masculino foi a de menores de 14 anos com um percentual de 56,6. Em relação ao
sexo feminino houve concentração de internação na faixa etária de 15 a 44 anos,
apresentando um percentual de 74,4, que corresponde à fase reprodutiva da mulher.
( Quadro 16 ).
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Quadro 16
Percentual de Internação por Faixa Etária e Sexo
de Residentes em Belo Horizonte -1993

FAIXA ETÁRIA

MASCULINO

FEMININO

< 14 anos

56,6

43,3

15 A44 anos

25,6

74,4

45 e +

47,9

52,1

Total

100

100

Fonte: Alfradique et ai. Análise do Perfil de Atuação da Rede de
Serviços:ESMIG, 1994.
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Segundo o estudo realizado por Teles et alo ( 1994 ), o sistema de
atendimento às urgências! emergências em Belo Horizonte, carece de pesquisa mais
aprofundada para a integração dos níveis de assistência à saúde da população.
Entretanto, esse estudo sugere que a demanda por atendimentos dessa natureza segue
alguns critérios como a via de acesso, a preferência por unidades já conhecidas e a

oferta de serviços.
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Os serviços de urgências/ emergências funcionam durante as 24 horas do
dia. Das unidades hospitalares e pronto atendimento

dessa natureza em Belo

Horizonte em 1993, 55 % eram da rede pública de saúde, 25 % do setor
conveniado/contratado ao SUS e 20 % de não conveniados. Das unidades públicas,
64 % eram da rede estadual e 36 % da municipal, sendo o Hospital Odilon Behrens a
principal unidade própria do município.

No Estado de Minas Gerais a maIOr unidade de atendimento às
urgências/ emergências é o Hospital João XXIII ( HPS ) que pertence a Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), sendo o único de referência para
politraumatizados e grandes queimados. Além disso, concentra o mais completo
serviço de toxologia do Estado.

Há um grande percentual de atendimentos produzidos pelo HPS ( 32,98 )
que não se configuram em procedimentos de urgências propriamente dito. São
consideradas "pequenas urgências" que poderiam ser atendidas em unidades de Pronto
Atendimento descentralizadas e regionalizadas.

Para melhorar o atendimento às urgências e emergências no município,
formalizou-se um convênio entre a PMBHI SMSA e a PMMG/ Corpo de Bombeiros
em tomo do Projeto Resgate de atenção pré-hospitalar. A implantação teve início em
dezembro de 1994 com a aquisição de 07 ambulâncias e o treinamento para o grupo
de socorristas do Corpo de Bombeiros, se encontra em pleno funcionamento na cidade.
As equipes de resgate atenderam 2559 cidadãos durante o ano de 1995.
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FINANCIAMENTO DO SETOR

Segundo a Constituição Federal ( Art. 30, Inciso VII ) aos municípios
compete prestar assistência à saúde da população, contando com a cooperação técnica
e fmanceira da União e dos Estados. Ainda, conforme o Art. 198, parágrafo único da
Constituição, o Sistema Único de Saúde

- SUS, será fmanciado com recursos de

contribuições sociais, da União, dos Estados, dos municípios e de outras fontes. As leis
federais 8080 e 8142 também tratam desse tema, que tem sido alvo de inúmeros
debates no cenário das políticas públicas, sobretudo da saúde.

o estudo realizado por Alvim et aI.

( 1994 ) mostra a dificuldade de se

sistematizar as informações precisas sobre o perfil de gastos do setor saúde no
município de Belo Horizonte, particularmente da esfera privada ( assistência médica
supletiva ). Diante disso, a análise sobre o financiamento público setorial limita-se aos
recursos advindos das esferas federal, estadual e municipal.

Os recursos do nível federal destinados a área de saúde são constituídos
da Seguridade Social, que tem como principal fonte as contribuições de empregados e
empregadores e o COFINS. A criação do Fundo Social de Emergência e as
contribuições sobre a folha passarem a cobrir apenas as despesas previdenciárias são
exemplos de modificações na estrutura de fmanciamento do setor saúde. Essas
modificações do processo orçamentário da União, comprometem seriamente o perfil de
fmanciamento setorial.

Apesar disso, o maior percentual de participação no fmanciamento das
ações de saúde no município de Belo Horizonte, em 1993, foi de 64,18 do nível
federal.( Quadro 17 ).
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Quadro 17
Percentual de Participação dos Níveis de Governo no
Financiamento da Assistência em Belo Horizonte -1993
NÍVEL DE GOVERNO
Federal

%
64,18

Estadual

18,45

Municipal

16,87

Fonte: A/vim et ai. Análise do Perfil de Atuação da Rede de
Sen'iço: ESMIG, 1994.
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Os recursos federais são exclusivamente para custeio. Destes recursos 46,78 %
foram destinados ao pagamento da produção ambulatorial e 53, O % da hospitalar. Em
relação a alocação de recursos federais por subsistema público e privado, constatou-se
que há uma concentração de recursos destinados ao subsistema privado com 65, 37 %.
Dos recursos fmanceiros destinados ao subsistema público, cerca de 30 % foram para
as universidades.

Observou-se, também, uma maior produção de procedimentos ambulatoriais
pela rede pública municipal, que se constituem em ações básicas de saúde o que
justifica o aporte de maior volume financeiro em relação a outros prestadores do setor
público. Assim sendo, a distribuição de recursos para a rede ambulatorial pública gira
em tomo de 44,43 % do total de recursos e a rede privada de 55, 50 %. Cerca de 40 %
dos recursos ambulatoriais se destinam aos procedimentos de alto custo, que representa
20 % do atendimento ambulatorial ( Relatório de Atividades! SMSA-BH, 1995 ).
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Quadro 18
Participação Percentual dos Grupos de Procedimentos de Alto Custo
no Total da Produção Ambulatorial em Belo Horizonte -1993
%

GRUPO DE PROCEDIMENTOS

Medicina Nuclear
Ex. Imagenologia
Hemodinâmicos
Diálise
Radioterapia
Quimioterapia
Outras Terapias
Especializadas

2,33
2,99
1,87
12,77
4,09
15,82
2,60

Total

42,47

Fonte: A/vim et ai. Análise do Perfil de Atuação da Rede de
Serviços: ESMIG, 1994.
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Em relação aos recursos hospitalares alocados no Estado de Minas Gerais, o
município de Belo Horizonte fica com aproximadamente 27 % de todo o recurso. Isto
porque a capital mineira tem sido a referência para o Estado e sobretudo para os
municípios da Região Metropolitana ( Alvim et al., 1994 ).

A rede privada recebe cerca de 75, 10 % dos recursos, o que corresponde à
76, 5 % das internações hospitalares realizadas no município.

Em 1993, o Estado alocou cerca de 3,5 % dos seus recursos próprios do
Tesouro no setor saúde, assim distribuidos: 83, 07 % para a FHEMIG; 9,30 % para a

SESI MG e 7, 56 % para o HEMOMINAS.
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Quadro 19
Receita da PMBH ( impostos e transferências) e Percentual de Gastos
no Setor Saúde ( recurso do tesouro) em US$ * - 1991- 1993

ANO

RECEITA

GASTOS

1991

382.975.843,00

23.320.290,00

1992

336.675.416,00

22.848.140,00

1993

324.004.777,00

38.634.996,00

Fonte: Alfradique, et ai. Análise do Perfil de Atuação da Rede de
Serviços: ESMIG, 1994.
* Dólar Médio: 1991 - 404,95
1992 - 4505,80
1993 - 88,45
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Observa-se pelo quadro acima, que a receita da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte vem sofrendo uma retração expressiva ao longo do período em estudo. Em
1993 a redução foi da ordem de 15,4 % em relação a 1991. Tomando como base este
ano, constata-se que houve uma redução de 8 % em 1992 dos recursos do tesouro
municipal destinados à saúde.

Em 1993, apesar da receita ter caído, os gastos no setor saúde do município
aumentaram 28 %. Neste ano, estima-se que

os gastos em saúde chegaram a

9,3 %. Houve, também, um aumento considerável dos recursos vinculados,
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aproximadamente 21,5 % ( transferências do Estado e União) pela incorporação da
rede ambulatorial da

SESI MG

e

dos

PAMs ( ex-INAMPS)

pela

Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte (Alvim et aI., 1994 ).

No Orçamento da Saúde para 1995 no município de Belo Horizonte, a
participação da Prefeitura Municipal girava em torno de 61, 60% do total, sem incluir
recursos previstos para o Saneamento. Constata-se o peso significativo atribuído à
participação dos recusos do tesouro municipal na administrção do setor saúde no
município ( Quadro 20 ).

Os recursos que a PMBH destina para a saúde são para as despesas com
projetos e atividades da Administração Geral, sobretudo para custeio de pessoal da
rede, que consome grande parte dos recursos;

sistema informatizado; programa de

alimentação e nutrição; construção e reformas; fiscalização sanitária; e manutenção do
Hospital Municipal Odilon Behrens.

Quadro 20
Percentual de Participação do Município, Estado e União
no Orçamento da Saúdel95 * - Belo Horizonte

FONTE
Recurso Ordinário do Tesouro Municipal- ROT
Convênios com a União
Convênios com o Estado
Total

61,60
35,01
3,39
100

Fonte: Relatório de Auditoria Operacional - SUS/ BH

* Valores de Janeiro/ 95, não inclui Saneamento
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Quanto ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, este foi criado em 09 de janeiro
de 1992, passando a funcionar efetivamente em meados de 1993. A constituição do
FMS pennitiu a transferência dos recursos da União diretamente para a área de saúde
no muncípio de Belo Horizonte.

o Decreto 7299 de 05 de dezembro de

1992, assinado quase um ano após a

criação do Fundo, confere autonomia à Secretaria Municipal de Saúde para gerenciá-lo
com aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

A Lei Orçamentária Municipal No. 6818 de 12 de dezembro de 1994 prevê a
transferência dos recursos do Ministério da Saúde ( Fundo Nacional de Saúde) para o
Fundo Municipal ( gestão semiplena ), atualizada pelo Decreto No. 8169 de 04 de
fevereiro de 1995. (Relatório de Auditoria Operacional do SUS/ BH, 1995 ).

Verfica-se que o orçamento do Fundo não se vincula fonnalmente ao Plano
Anual. Contudo, "as ações previstas no orçamento/ 95 correlacionam-se com as
diretrizes gerais do Plano Municipal e orientações tópicas do Conselho Municipal
de Saúde -CMS". Entretanto, por não existir o cronograma fmanceiro de execução no
Plano Municipal de Saúde, toma-se dificil avaliar a aplicação dos recursos ( Relatório
de Auditoria Operacional do SUS/ BH, 1995 ).

Segundo esse relatório, a proposta orçamentária da SMSA-BH deve ser
elaborada de fonna detalhada, guardando vinculação com metas, programas e projetos
do Plano Municipal de Saúde, o que possibilita, o acompanhamento da execucção
orçamentária, tanto pela SMSA, quanto pelo Conselho Municipal.

O FMS pode ser utilizado para a compra de medicamentos, de material
pennanente e de consumo; despesas com os serviços de vigilância e higiene dos
PAMs e outros serviços de terceiros; pequenas obras de construção, refonnas e
conservação; pagamento de complementação salarial de não funcionários; despesas
relativas a conservação de equipamentos específicos.
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Os recursos fmanceiros do FMS não se destinam, até o momento, ao
pagamento de pessoal próprio, despesas com viagens dos funcionários municipais,
despesas com as unidades próprias e serviços contratados ( limpeza, transporte,
vigilância ).

Segundo Carneiro & Escalda ( 1994 ), o FMS gerenciou cerca de 34,8 % dos
recursos em 1993. Destes 73, 8 % foram recursos de transferências e 26, 2 010 do
Tesouro Municipal para despesas com material de consumo ( 68,6 % ) e serviços de
terceiros ( 20,4 % ), gastos com unidades municipalizadas - luz, água, aluguel,
despesas de viagem e passagem, complementação salarial de pessoal cedido.

O Fundo Municipal de Saúde apresentou, a partir de dados atualizados em
outubro de 1995, a seguinte composição por fonte: 92, 47% de Convênios com a
União, sendo 89, 36% deste por ter o município assumido a gestão semiplena da
saúde; 5,64 % do Tesouro Municipal e 1,89 % de Convênios com o Estado ( Relatório
de Auditoria Operacional do SUS/ BH, 1995 ).

Dos recursos do Fundo cerca de 54 % foram destinados aos Distritos
Sanitários via Administrações Regionais. A descentralização de parte dos recursos
através da verba de pronto-pagamento, onde os gerentes das unidades de saúde
passaram a ser ordenadores de despesas, permitiu uma maior autonomia na busca de
soluções para os problemas locais. Sob esse aspecto são ordenadores de despesas do
FMS, o Secretário Municipal de Saúde, a Secretária-Adjunta, os Diretores de Distrito
Sanitário e os Administradores Regionais.

Quanto aos mecarusmos de regulação do Fundo Municipal de Saúde, a
Secretaria da Fazenda

se responsabiliza pela prestação de contas aos órgãos de

controle interno da Prefeitura de Belo Horizonte, sendo assegurada uma audiência
pública trimestral para o mesmo fIm. Estas audiências não têm sido realizadas com
regularidade, sendo difícil o acesso às informações, cujo conteúdo é

técnico e
l.
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específico. As verbas destinadas à saúde pelo Orçamento Participativo, também, fogem
ao controle do Fundo.

Vale destacar algumas

dificuldades na gestão

dos

recursos

fisico-

orçamentários no âmbito da saúde, particularmente nos governos locais:

- Legitimidade restrita da política de universalização dos usuários,
hierarquização dos serviços, eqüidade e integralidade das ações do sistema de saúde
público, preconizado pelo SUS, frente à política de fmanciamento setorial e o atual
programa de estabilização econômica de corte neoliberal;
- Ausência de uma política clara de repasse fmanceiro da União para os
Estados e Municípios;
- Morosidade no repasse dos recursos para as agências subnacionais;
- Falta de delimitação de responsabilidades das diferentes esferas de governo;
- Reduzido número de profissionais da área financeira nos quadros da
administração pública de saúde;
- Falta de definição legal-constitucional de um percentual fixo de recursos das
três esferas de governo a ser alocado na área da saúde
- Flutuação na aplicação de recursos no setor devido aos ciclos econômicos e
político-eleitorais;
- Mercantilização da assistência à saúde ( produtividade versus recursos ), cujo
financiamento e repasse da União para as agências estaduais e municipais, ficam
vinculados, principalmente à produção ambulatorial,

hospitalar e de apOlO

diagnóstico.
- Falta de integração e articulação sistemática do Orçamento Participativo
com os órgãos constituídos do Poder Público: educação, saúde, habitação, transporte e
outros, em algumas experiências de governos locais que adotaram essa prática
democrática.
- Falta de uma cultura gerencial de fundos especiais como o da saúde, gerando
conflitos entre a administração do próprio fundo e a administração fazendária do
município.
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GESTA-O PÚBLICA DE SAÚDE

A Lei Orgânica do Município de Belo Hroizonte, promulgada em 1990, prevê
no Capítulo II - Da Saúde, Art. 143 e Incisos I e lI: "As ações e serviços públicos de
saúde integram o Sistema Único de Saúde, que se organiza, no município, de acordo
com as seguintes diretrizes:

I - Comando político-administrativo único das ações pelo órgão central do
sistema, articulado com as esferas estadual e federal, formando uma rede regionalizada
e hierarquizada;
II - Participação da sociedade civil".

Assim sendo, o município conta hoje com duas instâncias decisórias, o órgão
central do sistema municipal de saúde - Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e o
Conselho Municipal de Saúde (CMS), órgão colegiado com participação paritária dos
cidadãos! usuários do sistema.

Compete à prunerra deftnir a política de saúde no âmbito do município,
coordenar, controlar, executar e avaliar as ações da saúde. Ao CMS! BH cabe
estabelecer as diretrizes e formular as estratégias da política municipal de saúde;
controlar a execução das ações e serviços de saúde e prestação de contas trimestral do
Fundo Municipal de Saúde; e aprovar o Plano Municipal de Saúde. O Conselho
Municipal de Saúde, enquanto agência decisória da gestão de políticas públicas, será
objeto da análise posterior. No caso do município de Belo Horizonte, a gestão
participativa do SUS-BH conta, ainda, com duas instâncias deliberativas: os Conselhos
Distritais e as Comissões Locais de Saúde.
Quanto à Secretaria Municipal de Saúde, verifica-se uma inadequação de sua
estrutura organizacional frente às atribuições e competências assumidas com a
municipalização da saúde ( gestão semiplena ). O organograma oficial vigente prevê

146

apenas 2 departamentos: Administração e Finanças, e Planejamento e Coordenação de
Ações de Saúde, como palco das decisões e ações da SMSA-BH.

Vinculados tecnicamente à Secretaria Municipal de Saúde estão os 9 Distritos
Sanitários, cuja estrutura organizacional é semelhante à desse órgão. Os Distritos
possuem três serviços: Controle de Zoonose, Fiscalização Sanitária e Atenção à Saúde.
Há nos Distritos referências técnicas em sistema de informação, recursos humanos,
epidemiologia, supervisão hospitalar e controle e avaliação.

Observa-se que apesar da proposta de descentralização político-intitucional do
setor no município, os Distritos Sanitários têm atuado como agências desconcentradas
do nível central da SMSA-BH, uma vez que são administrativamente vinculados às
regionais e tecnicamente à própria Secretaria de Saúde.

A instância máxima decisória no âmbito político-institucional e gerencial da
Secretaria Municipal de Saúde é o Colegiado, composto pelo Secretário, SecretáriaAdjunta, Diretores de Distritos Sanitários, Diretores de Departamentos e Chefias de
Serviços.

Com o convênio SUS,
municipalização 14

,

e frente

ao processo de consolidação da

a Secretaria Municipal de Saúde se viu diante de um quadro

bastante desafiador: a incorporação de serviços e ações mais complexas, a ampliação
das competências e atribuições e a concentração de atividades gerenciais para serem
desenvolvidas numa estrutura administrativa inadequada, tomando-a centralizadora e
pouco produtiva.

Diante deste fato, criou-se através da Portaria No. 3287 de 19 de novembro de
1995, uma Comissão Técnica para elaborar uma proposta de Reforma Administrativa
necessária à nova demanda intitucional da SMSA-BH. Esta proposta está sendo
avaliada no âmbito da administração municipal. ( Anexo 1 ).

14

O muncípio de Belo Horizonte assumiu a gestão semiplena da saúde em novembro de 1994.
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Quanto ao Plano Municipal de Saúde ( PMS ) de Belo Horizonte, o último
elaborado data de 1992. Foi fonnulado por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde
de maneira centralizada, onde constavam as principais diretrizes da Política Municipal
de Saúde. A legitimidade ao Plano se deu, na época, por força do Poder Público.

A nova administração que assumIU a SMSA-BH em 1993, elaborou um
Documento de Metas, contendo as principais diretrizes
operacionais dessa administração.

político-institucionais e

Posterionnente, o relatório da IV Conferência

Municipal de Saúde ( 1994 ) foi incorporado à esse documento como fonna de
atualização. Com isso, desde 1992, nenhum novo Plano Municipal de Saúde ( PMS )
foi elaborado. Pelo menos não com tais conteúdos e caracteIÍsticas que lhe são
,

.

propnos.

É oportuno, portanto, que a Secretaria Municipal de Saúde proceda à
atualização do PMS em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo SUS e as
diretrizes políticas definidas pelo Conselho de Saúde. Como instrumento de
acompanhamento e controle desse órgão, no PMS deve constar, em detalhes, a
quantificação de metas, programas, projetos, inclusive nos aspectos econômicofinanceiros e orçamentário.

A programação da rede hospitalar para 93/94 foi coordenada pela Secretaria
Estadual de Saúde/ MG. A cota de Autorização de Internação Hospitalar ( AlH )
mensal para o município de Belo Horizonte girava em tomo de 20.000 e o déficit
chegava a 3000 AlHs/ mês. Isto se deve aos pacientes internados na capital mineira
procedentes de outros municípios e regiões do Estado. Após a avaliação de utilização
de cota de AlR por série histórica no município, o Ministério da Saúde definiu em
23000. Sob esse aspecto, a SMSA-BR já assumiu o controle das AIHs dos serviços
contratados e a central de leitos, o que significou um grande avanço para a gestão do
sistema municipal de saúde.
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Em relação à gestão de medicamentos, a SMSA implantou duas farmácias
distritais, uma na regional Oeste e outra na Barreiro, que contam com referências
técnicas em assistência farmacêutica. Em março de 1996, foi iniciado um processo de
consorciamento para a compra de medicamentos, juntamente com os municípios da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os

sistemas

de

producão

ações

e servIços

já se

encontram

informatizados, constituindo-se em um importante instrumento de gerência dos
serviços de saúde. A ampliação do Sistema de Lógica se deu para adequar a SMSA-BH
à condição de gestão semiplena. Essa instituição procurou reestruturar o sistema de
informação, aprimorando o quadro de recursos humanos e materiais em parceria com
a PRODABELI PBH.

5.3 - lnstitucionalização do ldeário ParticipativoEstado, Município, Partidos Políticos

O final da década de 70 é considerado um marco importante no cenário das
articulações políticas entre o Estado, os Partidos Políticos e os movimentos
reivindicatórios urbanos ( Somarriba, 1991).

Inicia-se com o governo do PDS a proposta de uma administração participativa
a partir da criação do PRODECOM - Programa de Desenvolvimento de Comunidades,
ligado à

Secretaria

de Estado de Planejamento e Coordenação Geral ( SEPLANI

MG ). Foi a resposta do Estado ao crescimento das organizações comunitárias
legalmente constituídas, sobretudo a partir de 1975 15 . E configurou-se numa estratégia
global de busca de legitimidade da classe dominante junto às camadas populares.

15 O número de associações comunitárias cresceú consideravelmente na última década. Até 1980, o município
de Belo Horizonte contava com 202 organizações comunitárias. No período de 1981-90, foram criadas 346. O
ano de maior crescimento foi 1970, quando surgiram 46 novas associações de moradores ( Somarriba, 1991 ).
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o PRODECOM desempenhou um importante papel na distribuição horizontal
do poder público estatal no governo do PDS ( 1979-83). Os programas desenvolvidos
por esse órgão representaram significativa redefmição de prioridades na aplicação de
recursos orçamentários na área social. O PRODECOM atuou, principalmente, em sete
conjuntos de favelas de Belo Horizonte, mas diante de tamanha carência, as iniciativas
por ele desenvolvidas causaram pouco impacto.

Esse órgão, ao promover a articulação entre o poder executivo e as
organizações comunitárias, criou um "clima de animosidade"entre os vereadores, que
viam na atuação do órgão, um atestado de desprestígio do legislativo municipal.

Outro órgão estatal que atuou junto aos organismos populares foi a SETAS Secretaria do Trabalho, Ação Social e Desportos. Esse órgão ficou responsável pela
solução do problema dos desabrigados pelas fortes enchentes ocorridas sobre as áreas
periféricas de Belo Horizonte no início de 1979.

Por não gozar do mesmo prestígio político-institucional do PRODECOM, a
SETAS atuou com grande dificuldade no processo de negociação de infraestrutura
urbana para a área atingida pelas enchentes. Com isso, os contatos interinstitucionais
foram mais tensos e menos eficazes. O titular da SETAS era do PDS, mas mostrava-se
flexível ao incorporar nesse órgão, os militantes dos partidos de esquerda ( ainda
clandestinos ).

Em 1983, o PMDB assumiu o governo estadual, buscando ampliar a proposta
de gestão participativa para o conjunto dos órgãos públicos da área social ( Secretaria
de Educação, Saúde e Trabalho e Ação Social). Nessa época, o PRODECOM, criado
na administração anterior, foi sendo desativado gradativamente.

O período de governo de Tancredo Neves/ Helio Garcia ( !983/86 ) foi
marcado por dois fatores significativos: a crise econômica e social decorrente do
esgotamento do "milagre econômico", o crescimento do índice de desemprego e a taxa
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de crescimento econômico do estado passa a ser negativa. Além disso, a chapa que
ganhou a eleição em Minas Gerais mostrava a hegemonia dos moderados e dissidentes
do regime militar.

As Secretarias de Estado foram distribuídas da seguinte forma: os moderados e
dissidentes ocuparam as pasta da área econômica e os próximos à antiga oposição de
esquerda ficaram nas Secretarias da chamada área social. Na Secretaria de Educação,
a estratégia participativa desenvolveu-se com a criação de Comissões Municipais de
Educação.

No âmbito municipal, a Secretaria de Saúde estimulou a criação de Conselhos
de Saúde nos bairros. Estas instâncias enfrentaram um ambiente político mais
complexo, sobretudo pela efetiva implantação do pluripartidarismo social. Segundo as
diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde na época, os Conselhos tinham como
objetivo desenvolver trabalho educativo junto à clientela dos postos de saúde e não de
fiscalizar o seu funcionamento.

Os usuários buscavam a normatização da função fiscalizadora do Conselho e
os oposicionistas ( frente conservadora ) questionavam a criação desses órgãos e a
conscientização da população atendida. Além disso, houve forte pressão opositora por
parte dos profissionais dos serviços de saúde, diante da possibilidade. dos Conselhos
virem a exercer o poder fiscalizador e controlador. Assim sendo, os Conselhos de
Saúde nessa época, tiveram pouco êxito ( Somarriba, 1991 ).

Nas eleições de 1985, assume a administração municipal, o candidato eleito
do PMDB, Sérgio Ferrara, "ligado aos moderados do partido e de perfil nitidamente
clientelista" ( Somarriba, 1991: 64 ). A principal atuação desse governo na área social
foi a implementação do Programa Municipal de Habitação Popular: o Programa de
lotes urbanizados e o Pró-Favela. O primeiro proporcionou moradias a 5392 famílias e
o segundo não atingiu 2 % de seus potenciais beneficiários à regularização de
propriedades até 1989 ( Somarriba, 1991).

;

.
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No nível estadual, a partir da eleição de 1986, Newton Cardoso (PMDB)
assume o governo de Minas Gerais. Percebe-se uma profunda ruptura com a proposta
de participação popular organizada na gestão de políticas públicas. Essa proposta foi
substituida pelo discurso clientelista de "ajuda aos despossuídos".

A retomada da proposta de uma administração participativa aconteceu nas
eleições de 1988, onde tanto o PSDB, quanto o PI, incorporaram esse tema na
campanha eleitoral. O PSDB, enfatizou a descentralização e democratização da gestão
municipal a partir da participação dos organismos comunitários existentes

nas 9

Administrações Regionais.

O PI teve como tema central de campanha a proposta de criação de Conselhos
Populares, com funções deliberativas a serem criados nas 9 Administrações Regionais.
As campanhas eleitorais dos dois partidos revelaram o compromisso de democratizar
as decisões políticas a partir da participação das organizações comunitárias.

O PSDB foi vitorioso nas umas, mas ficou evidenciado o enorme crescimento
do PI no município de Belo Horizonte, apresentando 32,7 % dos votos, apenas 2,5 %
abaixo daquele partido. Além disso, o PI conseguiu eleger 9 vereadores, a maior
bancada na Câmara Municipal. Esse expressivo crescimento político-eleitoral terá
repercussões na próxima eleição municipal à Prefeitura de Belo Horizonte em 1992.

O governo eleito do PSDB passou a implementar as atividades das
Administrações Regionais, pouco operantes até então, estimulando a criação de
Conselhos Comunitários ( Venda Nova, Barreiro e região Leste ). Por inicitiva de
técnicos e funcionários da Administração Regional Venda Nova ( o administrador era
ligado ao PCB ) foi constituído o Conselho Comunitário e Popular da região. Os da
regional do Barreiro e Leste tiveram pouca duração, devido à fragilidade dos
movimentos reivindicatórios na região.
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5.4 - Quadro Atual de Participação e Controle Social no Município

A capital mineira engloba diversas formas de organização da sociedade. As
entidades associativas e comunitárias mais estruturadas e organizadas de caráter
estadual ou regional, situam-se em Belo Horizonte. São elas: sindicatos por categoria
profissional, por setor de produção, conselhos profissionais e associações de interesse
coletivo, que reúnem grupos de representação político-territorial ( associação de
bairro) e grupos que se organizam em defesa dos deficientes, dos negros, de pacientes
psiquiátricos, da ecologia e outros ( Carneiro & Escalda, 1994 ).

Vale dizer que não existe no município um fórum comum e específico de
participação das entidades de classe e organismos populares, onde as questões sociais
sejam discutidas e acordadas. As negociações políticas e sociais, por mais
democráticas que sejam, ainda reforçam uma estrutura clientelista. As demandas são
acolhidas e os problemas solucionados via pressão de grupos de interesses incrustados
ao aparelho estatal, "que incorporam muitas vezes indivíduos representativos desses
próprios interesses em suas estruturas de decisão" (Carneiro & Escalda, 1994: 16 ).

Em se tratando de

Belo Horizonte, destaca-se o esforço da atual

administração municipal em criar mecanismos de participação social nas decisões
governamentais. Os Conselhos, de uma forma geral, e o Orçamento Participativo são
exemplos dessa vontade política de democratizar as relações entre o governo e os
cidadãos.

Quanto ao setor saúde, apesar da existência dos espaços institucionais formais,
nem sempres as questões setoriais relevantes são ali deliberadas. Por exemplo, o
processo de municipalização dos serviços de saúde: as unidades a serem
municipalizadas, a nova forma de gestão, o aumento do grau de complexidade e
responsabilidade da gerência municipal, não foram temas de discussão aprofundada em
nenhum fórum específico em que as partes interessadas estivessem presentes.

,

I,'",
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Essas negociações e acordos político-intitucionais se deram ao nível diretivo
das instâncias estadual e municipal, envolvendo, também, o corpo técnocrático e às
vezes, os parlamentares. Mesmo em países de democracia consolidada, as entidades
representativas dos usuários de serviços, enfrentam grandes dificuldades na disputa da
agenda do governo, devido aos grandes grupos de interesse de tipo corporativo.

Vários são os exemplos de iniciativas de participação da sociedade organizada
na área da saúde, institucionalizados ou não, que resultam em crescimento qualitaitvo
dos chamados movimentos sociais urbanos. O movimento de saúde em tomo do
PRODASEC na região de Venda Nova, o da regional Leste, que atuou
significativamente na formação dos Conselhos Distrital e Municipal de Saúde.

Outro exemplo é o movimento pela municipalização do Hospital Júlia
Kubitschek, pertencente a FHEMIG, na região do Barreiro e a criação do Centro
Integrado de Saúde Comunitária - CISC, pelo movimento social organizado do Bairro
Cabana do Pai Thomaz. Vale destacar o relevante papel desempenhado pela Igreja
Católica progressista na atuação de alguns desses movimentos.

Além das experiências citadas, existem outros grupos constituídos de igual
importância, que articulam interesses específicos como é o caso dos deficientes. Há
uma mobilização intensa desses grupos na produção de legislação própria, que busca
diminuir a sua discriminação, especialmente em matéria de direito trabalhista. Quanto
ao movimento dos trabalhadores em saúde mental, há propostas efetivas de mudanças
das práticas manicomiais, de reduzir drasticamente as hospitalizações de pacientes
psiquiátricos e acabar com um modelo arcaico de assistência ao doente mental.

A implantação da distritalização da saúde pode ser apresentada como um
espaço insitucionalizado de participação social. Os organismos populares participaram
na definição da área de abrangência dos serviços de saúde, discutindo e apresentando
soluções para uma configuração do modelo assistencial.
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Mesmo

diante

da

multiplicidade

de

representação

de

organizações

comunitárias e associativas e da fragmentação das demandas sociais, as experiências
em curso no município de Belo Horizonte contribuem de alguma maneira para a
ampliação da consciência sanitária e dos espaços de articulação entre o Poder Público
e a Sociedade.

Assim sendo, os Conselhos de Saúde Municipal e Distritais e as Comissões
Locais de Saúde, particularmente o primeiro, merecem papel de destaque na prática
participativa, uma vez que a atuação desses órgãos tem influenciado as decisões
relativas à formulação e implementação de polítcas de saúde no município.

5.5 -Ambiente Político-Institucional da Criação e Formação
do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte

A participação popular e a pressão da sociedade civil organizada, sobretudo
dos chamados "intelectuais orgânicos"da saúde, junto ao Poder Público, resultaram na
fommlação da proposta do Sistema Único de Saúde na VIII Conferência, a inscrição
no texto constitucional dos princípios norteadores da Reforma Sanitária,

e a sua

regulamentação. Entre os princípios colocados na Constituição Federal de 1988 está a
participação e controle social, regulamentada posteriormente por Lei Complementar
( Lei Federal No. 8142 ).

Na década de 80 foram criados no município de Belo Horizonte vários
conselhos e associações populares de caráter diferente, que passaram a reivindicar
melhoria das condições de vida: moradia, transporte, emprego, saúde ( Somarriba,
1991 ). Na área da saúde constituiu-se uma intensa mobilização social em tomo da
proposta de criação de um

Conselho de Saúde, notadamente em 1989. Essa

mobilização resultaria na realização da 11 Conferência Municipal de Saúde no final do
mesmo ano. Com cerca de 700 participantes entre delegados e observadores, até então,
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considerado o maior evento da área da saúde em quase 100 anos de administração
pu'bl·lca 16 .

A

Lei Orgânica do Município já garantia em seu conteúdo a política de

descentralização da administração pública na cidade. Essa legislação previa a criação
de instâncias de participação popular junto à orgãos da administração municipal,
inclusive às regionais.

Partiu do gabinete da relatoria do texto da saúde na Lei Orgânica, uma
convocação das entidades de saúde para discutirem a viabilidade de se criar um órgão
de participação popular em saúde. Até então, não se tinha definido a sua forma,
estrutura e desenho organizacional. Contava-se com

uma vaga referência na

Constituição Federal, que tratava da participação comunitária de forma genérica. O
que havia de concreto era a Lei Orgânica do Município, que havia acabado de ser
aprovada pelo legislativo.

A I Plenária de Entidades ligadas à saúde, incorporou outros segmentos, como
os sindicatos, e deu início ao debate sobre a realização de uma Conferência de Saúde,
autônoma e independente do poder público. Essas entidades entendiam que o espaço
mais adequado e democrático para se discutir sobre a formação do Conselho era a
Conferência de Saúde. Constituiu-se, então, uma instância executiva para organizar o
evento. Com isso, desencadeou-se uma grande mobilização popular e o movimento
ampliou-se para outros setores da sociedade - comunidade, sindicatos do setor
produtivo, empresariado da saúde.

A Câmara Municipal apOIOU consideravelmente esse movimento, inclusive
abrindo espaço físico e cedendo funcionários para organizar uma secretaria da
Conferência na própria instituição. Nessa época a coordenação de organização da
Conferência reivindicou, junto à Secretaria Municipal de Saúde, apoio para as

16 Entrevista
concedida em 22 de julho de 1995 por Tulio Batista Franco, ex-secretário executivo da
primeira gestão do CMSI BH.
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despesas com o evento. Esta encaminhou a solicitação para a Secretaria de Governo da
Prefeitura, onde houve dificuldade de encaminhamento e solução.

Vale assinalar, "que, até então, este movimento acontece sem maIOr
envolvimento da Secretaria Municipal de Saúde,

que

passa a participar já no

momento da realização da Conferência" ( Rabelo, et al., 1944: 5 ).

Essa dificuldade

foi tema de debate no pnmelro dia do encontro. Foi

comunicado aos participantes que a Conferência contou com o apoio isolado da
Secretaria Municipal, mas não da Prefeitura. Apesar desses contratempos houve
cobertura de toda a imprensa, tomando-se um grande evento em Belo Horizonte.

Na

II Conferência Municipal de Saúde, realizada no final de 1989, discutiu-

se, então, a organização do Conselho de Saúde, o seu estatuto, que foi o primeiro
esboço da Lei de sua criação, posteriormente aprimorado. Deliberou-se nesse evento
sobre a composição, competências e a estrutura do Conselho. Enfim, a II Conferência
Municipal criou o Conselho de Saúde anterior à Lei Orgânica da Saúde, editada em
1990. Entretanto, os seus membros não foram eleitos nesse evento.

Houve morosidade na aprovação do Projeto de Lei pela Câmara Municipal,
pois envolvia a negociação com a Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara e o
fmal do ano se aproximava. O Projeto sofreu pequenas alterações no legislativo.

Com a promulgação da Lei Federal No. 8142,

houve modificação na

composição do Conselho, que não obedecia aos critérios estabelecidos por essa lei, que
regulamentava a sua criação. Finalmente o Projeto de Lei que regulamenta o Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte foi aprovada em 1991 ( Lei Municipal 5903 de
03 de junho/ 1991 ), dando a este um caráter permanente e deliberativo.

Quanto à sua criação e formação, o Conselho Municipal de Saúde de Belo
Horizonte foi um dos mais democráticos, sobretudo porque a sua constituição foi
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anterior à legislação federal e não resultou da imposição do Poder Público municipal,
nem da Norma Operacional Básica 01/ 1991.

Em relação à conjuntura jurídico-institucional, uma vez criado o Conselho,
houve grande morosidade na indicação de seus membros pela falta de um formato
jurídico que regulamentasse a eleição dos mesmos, evitando distorções na
representação I 7 . Além disso, contava-se com um reduzido número de pessoas para
alavancarem o processo e as entidades de saúde encontravam-se demobilizadas.

Constava no estatuto que o Presidente do CMS/BH poderia tomar decisões

ad referendum do próprio Conselho. Assim sendo, as entidades de saúde elaboraram
uma norma regulamentadora que foi aprovada pelo então Secretário Municipal de
Saúde na qualidade de Presidente do Conselho. A partir dessa regulamentação é que
foram eleitos os conselheiros da primeira gestão. Estes tomaram posse em cerimônia
oficial realizada em abril de 1992, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Vale lembrar que da aprovação do estatuto do Conselho, na 11 Conferência
Municipal de Saúde, até a eleição e posse dos conselheiros, foram consumidos vários
meses. Segundo o ex-secretário executivo do Conselho, havia dúvidas, na época, por
parte da administração municipal, em aprovar ou não, a criação do Conselho de Saúde.

o

regimento interno foi elaborado baseado na Lei Municipal 5903/ 91 e

aprovado pelos membros do Conselho em 02 de julho de 1992. Durante o período de
1991 a 1992 houve uma desmobilização acentuada das entidades, provavelmente pelo
desgate experimentado na fase anterior. A Secretaria Municipal de Saúde também não
tinha, até então, um papel preponderante no cenário da gestão de políticas públicas.

17

Entrevista já citada concedida por Tulio Batista Franco.
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5.6 - Aspectos Jurídico-Nomativos de Estruturação e Funcionamento

do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte

Para a estruturação e o funcionamento dos Conselhos de Saúde no país,
enquanto instâncias gestoras do setor saúde, conta-se com os preceitos jurídico-legais
estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde - Lei Federal 8080/90 e na Lei 8142/90, que
trata de sua estruturação, resgatando o princípio descentralizador do SUS. Além disso,
somam-se as recomendações sobre a constituição dos Conselhos de Saúde, tratadas nas
Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, particularmente as Resoluções 33 e 36/
93.

No âmbito do município, conta-se com a Lei Orgânica Municipal e a Lei de
criação do Conselho, além do estatuto e do regimento, que dizem respeito às normas
internas de organização e funcionamento do Conselho de Saúde.

Quanto ao município de Belo Horizonte, a pnmeua gestão do Conselho
Municipal, iniciada em abril de 1992,

foi marcada por dificuldades na sua

estruturação e organização, principalmente pela falta de infra-estrutura de apoio 18 .
Houve, também, momentos de descontinuidade das atividades e baixa presença dos
Conselheiros às reuniões.

O grau de desorganização inicial reflete um pouco a inexperiência dos recémeleitos membros do Conselho, como também a falta de compromisso político do
governo municipal em implantar tal órgão, que por força da lei está vinculado ao
poder executivo. Certamente os ciclos eleitorais influenciam de alguma maneira a
estruturação e a dinâmica de atuação do Conselho. É o caso, por exemplo, da segunda
gestão, cujos membros foram eleitos, já na nova administração municipal, que assumiu

18 O Anteprojeto de Lei encaminhado no segundo semestre de 1995 ao executivo municipal, em substituição à
Lei No. 5903/ 91, prevê no Parágrafo único, Art. 120., Capo 11 "Os recursos financeiros necessários à
manutenção das atividades do CMS-BH serão consignados no orçamento do Fundo Municipal de Saúde e
repassado em cotas mensais à Mesa Diretora do Conselho".
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a Prefeitura de Belo Horizonte em JaneIro de 1993. A partir daí, o Conselho se
fortalece, passando a atuar de maneira mais incisiva e dinâmica nas questões relativas
ao setor saúde no município.

A

maioria dos membros do CMS/ BH, da segunda gestão, foi eleita na IV

Conferência Municipal de Saúde (IV CMS ) realizada em maio de 1994, pelos setores
e segmentos sociais ali representados. O regimento interno da IV CMS legitima a
eleição dos membros do Conselho simultaneamente à realização do evento.

Pela Lei NO.5903/ 91 em vigor, o Conselho Municipal de Saúde é composto
por 28 membros, mas algumas alterações foram efetuadas, resultando no anteprojeto
de Lei, encaminhado ao Executivo.

Quadro 21
Composição do CMS/ BH por Setor -Gestão 1994/96
e as modificações do regimento aprovado em 06/95

REPRESENTAÇÃO

SETOR

No. DE REPRESENTANTES
REG.ANTIGO REG.NOVO

Governo, Prestadores,
Profissionais de Saúde

Hospitais Privados
Hospitais Públicos
Hospitais Filantrópicos
Policlínicas e Postos de Saúde
Entidades Sind. Gerais Trab.Saúde
Entidades Sind. Categorias
Órgãos Fonnadores de R. Humanos
Secretaria Municipal de Saúde
Câmara MunicipallBH

01
01
01
01
04

Sub-total

14

16

Movimentos Popul.Org.por Distrito
Entidades Gerais Mov. Popul. Comunit.
Sind.Categ. Prof. Prod.e de Serviços
Portadores def.iciência e doen. crônicas

09
04
01

09
02
04
01

Sub-total

14

16

Total

28

32

Cidadão/usuário

02
03
01

01
01
01
04
02
01
03

Fonte: Regimento Interno do CMSI BH em vigor e o aprovado em 07195.
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o novo regimento interno do CMS/ BH,

aprovado em 22 de junho de 1995,

transformado em anteprojeto de Lei, aguarda a homologação pelo Prefeito. Este prevê
o aumento numérico de seus membros e redefrne o quadro de representação,
respeitando-se, contudo, o princípio da paridade. O Conselho passa a contar com 32
membros efetivos e seus respectivos suplentes. Foram acrescidas duas vagas para a
representação dos usuários ( entidades gerais do movimento popular comunitário ),
além da representação dos hospitais públicos e das entidades sindicais gerais de
trabalhadores da saúde. Houve redução de uma vaga para os órgãos formadores de
recursos humanos da saúde e a supressão da vaga da Câmara Municipal.

A inclusão de um representante do Poder Legislativo municipal, foi ponto
polêmico desde o primeiro esboço do Projeto de Lei de criação do Conselho. Durante
o ano de 1995, o representante da Câmara Municipal não compareceu a nenhuma
reunião. A Câmara não formalizou a substituição de seu representante, nem o
Conselho de Saúde providenciou a sua dispensa, apesar do regimento interno prever
esta medida em caso de falta a 3 reuniões consecutivas, sem motivo justificado, ou 6
intercaladas no período de 1 ano (Art. 70. ).

A alteração da composição do Conselho mostra a necessidade de adequação da
representatividade dos diversos segmentos organizados do município, baseada,
inclusive, nas recomendações feitas pelo Conselho Nacional de Saúde. Quanto aos
usuários, a eleição dos conselheiros da primeira gestão não se deu por distrito
sanitário. A Federação de Associação de Moradores Comunitários de Belo Horizonte
elegeu seus representantes 19 . Já na segunda gestão, os conselheiros foram eleitos por
distrito durante a realização da IV CMS. Está prevista a eleição dos novos membros do
Conselho em abril de 1996, quando da realização da V Conferência Municipal de
Saúde.

19

Entrevista já citada concedida por Tulio Batista Franco.
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É interessante notar que a realização da V Conferência se aproxima e até o
momento, o anteprojeto de lei que altera e substitui o da criação do Conselho,
encaminhado ao Prefeito Municipal há vários meses, não foi homologado. Segundo
informações do Presidente do CMS/BH, o Poder Executivo encaminhou o anteprojeto
de lei ao legislativo municipal para apreciação.

Conforme o Artigo 40. da Lei Municipal No. 5903/ 91 as atribuições e
competências do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, são as seguintes:
"I - atuar na formulação da estratégia e no controle da execução da política municipal
de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;
11 - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em
função das caracteristicas epidemiológicas e de organização dos serviços;
111- aprovar critérios e valores para regulamentação de serviços e os parâmetros de
cobertura assistencial;
IV-propor critérios para definição de padrões e parâmetros assistenciais;
V - acompanhar e controlar a atuação dos setores público e privado na área da saúde,
credenciados mediante contrato ou convênio;
VI- acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e
tecnológica na área de saúde;
VII-convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos nacionais ou estrangeiros,
para colaborarem em estudos ou participarem de comissões institui das no seu âmbito ou sob a
coordenação de um de seus membros",

o anteprojeto de lei em tramitação no excecutivo municipal, prevê a

alteração

desse artigo, ampliando as competências do Conselho, particularmente no que se
refere à fiscalização da gestão do Fundo Municipal de Saúde, à garantia de acesso às
informações de caráter técnico-administrativo, econômico-financeiro, orçamentário e
operacional, bem como da estrutura e funcionamento dos órgãos vinculados ao SUS.
Além disso, prevê a aprovação das normas de organização e funcionamento da
Conferência Municipal e Plenárias da Saúde.
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Observa-se que das proposições generalizadas previstas na Lei de criação do
Conselho e no seu regimento interno, de fonnulação de políticas e diretrizes de saúde e
aprovação do Plano Municipal, as modificações aprovadas reforçam a competência e
atuação do Conselho como órgão fiscalizador e controlador dos processos de gestão,
sobretudo nos aspectos econômicos e frnanceiros. Vale dizer que a gestão dos recursos
frnanceiro-orçamentários nas administrações públicas é considerada por muitos uma
verdadeira "caixa preta" que poucos tem acesso e de dificil entedimento.

Percebe-se, também, a não inclusão e fonnalização de três importantes temas
que deveriam constar como de competência do Conselho Municipal de Saúde de Belo
Horizonte: a) estabelecer mecanismos de coordenação e gestão do SUSIBH
promovendo a articulação com as demais esferas de governo; b) examinar propostas
e denúncias relacionadas às ações e serviços de saúde no âmbito do município;
c) promover a participação dos cidadãos/usuários no controle das ações e serviços do
sistema municipal de saúde, sobretudo dos prestadores vinculados ao SUSIBH.

Quanto ao local de realização das reuniões, "houve uma época em que elas
eram itinerantes, ocorrendo a cada mês em um distrito sanitário, convocando a
comunidade para participar"

20.

Algumas reuniões causaram maior impacto como a

realizada na região do Barreiro, no Hospital Julia Kubitschek, onde a comunidade
local apresentou uma série de reivindicações, entre elas, a municipalização dessa
unidade hospitalar, importante recurso de saúde instalado na região e que pertence ao
nível federal sob administração da FHEMIG.

As negociações continuam em tramitação entre as autoridades estadual e
municipal, sendo constituída uma comissão interna do Conselho para acompanhar o
processo e defrnir os parâmetros do modelo assistencial para esse hospital. Atualmente
as reuniões do CMS/ BH têm sido realizadas no prédio da SMSAI BH, na primeira
quinta-feira do mês, às 14:30hs.

20

Entrevista já citada concedida por Tulio Batista Franco.
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Quanto à organização interna e nonnas de funcionamento, o Conselho
Municipal é presidido pelo Secretário Municipal de Saúde, representante do governo
( Lei Municipal No. 5903/91, Cap.I, Art. 30. e Regimento Interno, Cap.III, Art.5 ). O
mandato do Conselho tem a duração de 2 anos.

Está prevista, também, a realização de reunião mensal ordinária, e
extraordinária quando convocado pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos
membros do Conselho Municipal de Saúde, sendo exigido o quórum mínimo da
metade mais um dos conselheiros. O regimento interno prevê, para efeito de
constituição de quórum das sessões, não só os membros efetivos do Conselho, como,
também, os suplentes que estiverem substituindo os titulares.

Os Conselheiros devem assinar o livro de presença na qualidade de titular ou
suplente. Cada membro tem direito a um voto. "O Presidente terá, além do voto
comum, o de qualidade, assim como a prerrogativa de deliberar "ad referendum" do
Plenário ( Lei 5903, Parágrafo 40., Art.5 ). No impedimento do Presidente do CMS/
BH participar da reunião, o Secretario Geral do Conselho, o substituirá, segundo a
legislação.

O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte orgaruza-se em três
órgãos: a) Plenário; b) Mesa Diretora; c) Secretaria Executiva. Na pova legislação
proposta pelo Conselho, prevê-se a criação fonnal das Câmaras Técnicas. Estas não
estão previstas no Regimento em vigor, mas a sua atuação é consoante com a Lei
5903/ 91. O Plenário é o órgão de deliberação plena, e obedece a uma ordem de
funcionamento que se inicia com a abertura e verificação de quórum até a elaboração
da pauta da reunião subseqüente e assuntos gerais.

A Mesa Diretora é fonnada por 4 membros: Presidente do CMS/ BH,
Secretário Geral, 10. Secretário, 20. Secretário, eleitos anualmente pelo Plenário.
Compete à essa instância, entre outras, a coordenação das reuniões, dar
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encaminhamento às deliberações e recomendações do Plenário e dar conhecimento
público das atividades e deliberações do CMS/ BH.

A Secretaria Executiva presta assessoramento, apolO administrativo e
operacional ao Conselho, sobretudo à

Mesa Diretora. As Câmaras Técnicas são

constituidas por conselheiros titulares e suplentes para otimizar o funcionamento do
Conselho e vêm operando neste sentido. Compete às Câmaras Técnicas, apreciar as
questões relativas a cada tema e apresentar soluções ao Plenário para deliberação.
Estão estruturadas em tomo dos seguintes temas: Recursos Humanos, Financiamento,
Controle e Avaliação, Municipalização e Comunicação.

Quanto aos aspectos jurídico-normativos de composição, mandato, atribuições
e competências, organização interna e normas de funcionamento, o CMS/ BH
apresentou um relativo avanço consubstanciado na proposta de um novo regimento
interno e anteprojeto de lei em substituição aos instrumentos legais em vigor.

o

desenho organizacional

que se apresenta, mostra uma tendência à

burocratização dessa instância gestora, devido ao crescimento do número de
problemas registrados e protocolados, sobretudo devido ao aumento de complexidade
de temas e questões da saúde a serem discutidas e deliberadas.

Sendo o CMS/ BH um órgão do Poder Executivo, este passa a incorporar em
graus variados e flutuantes a ampliação da temática canalizada pela SMSAlBH.
Entretanto, observa-se pelas atas registradas das reuniões do

Plenário, que assuntos

como a descentralização da gestão do SUS ( condição semiplena ), assumida pelo
órgão central da saúde no município, foram pouco debatidos.

A aprovação da Prefeitura Municipal! SMSAlBH nessa condicão gestora,
apesar de ter resultado em relativa autonomia financeira e gerencial do SUS/ BH,
desencadeou uma série de demandas, que foram, inevitavelmente, desembocar no
Conselho ( ex: a apreciação dos Relatórios de Gestão, Lei 8689/93, trimestralmente ).
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Quanto ao perfil de atuação do Conselho Muncipal de Saúde, constata-se,
através das atas registradas ( período julho/92 a julho/95 ) a baixa presença de
Conselheiros da primeira gestão nas reuniões, onde a maioria teve quórum mínimo
( metade mais um ), sendo em número reduzido. Já no ano de 1995 a presença de
conselheiros nas reuniões aumentou consideravelmente, alcançando a média de 78 %
do total.

Os segmentos de maIOr comparecimento foram os representantes dos
movimentos populares organizados, entre efetivos e suplentes. Os mais ausentes foram
os representantes dos órgãos formadores de recursos humanos na área de saúde e o da
Câmara Municipal.

Rabelo et aI. ( 1994 ), realizaram um estudo sobre a dinâmica de atuação do
Conselho Municipal de Saúde entre 1992-93, como subsídio para a IV Conferência
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, realizada em maio/94. Esses autores
apresentaram os seguintes resultados em relação aos temas discutidos no CMSIBH:
37% dos temas foram apresentados pela SMSN BH, que dizem respeito à organização
e funcionamento da rede assistencial e à administração deste órgão; 5% referem-se aos
temas debatidos em tomo do estabelecimento de diretrizes e estratégias da política
municipal de saúde e 9% foram temas relativos ao financiamento.

Cumpre ressaltar que o Conselho não se deteve na discusão sobre o
fmanciamento do Sistema de Saúde, nem no funcionamento do Fundo Municipal de
Saúde e fiscalização de gastos. Chama a atenção o percentual de assuntos e temas
relacionados às reivindicações das comunidades, Conselhos Distritais e Comissões de
Saúde ( 16% ). "( ... ) o que demonstra uma certa incapacidade das administrações
locais e distritais, bem como das Comissões Locais e Conselhos Distritais de darem
resposta e soluções a seus problemas" ( Rabelo, et al., 1994: 22 ).
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É interessante notar o crescimento qualitativo das atas das reuniões do
Conselho a partir de 1994, com maior riqueza de detalhes do que as registradas durante
o período 92-93. O fato das reuniões serem gravadas em fita, facilitou em muito o
trabalho da relatoria. Mesmo assim, cientes das limitações impostas no uso desses
instrumentos formais, optou-se em utilizá-los como fonte de dados para a reflexão
sobre a atuação do Conselho.

As pautas das plenárias são extensas, o que leva ao adiamento de questões a
serem apreciadas pelo Conselho. Isto se deve, por um lado, à dinâmica de
funcionamento do

próprio Conselho em não estabelecer o tempo destinado aos

assuntos que extrapolam a competência desse órgão.

Por outro é importante considerar, o grau de complexidade da gestão do
Sistema de Saúde do porte do muniCÍpio de Belo Horizonte, levando a uma sobrecarga
de temas e assuntos a serem debatidos e deliberados nas plenárias. Este fato não
permite a comparação simplificada da dinâmica de funcionamento de um Conselho de
Saúde de uma cidade do interior de Minas Gerais de 5000 habitantes com a terceira
capital do país, cuja população ultrapassa 2.000.000 de habitantes.

Utilizando a mesma abordagem metodológica apresentada no estudo realizado
por Rabelo et aI. ( 1994), fêz-se uma análise das informações contidas nas atas das
reuniões do Conselho, durante o período de 94-95, por agrupamento de todos os temas
e assuntos tratados nas plenárias ( ordinárias e extraordinárias ).

167

Quadro 22
Percentual de Temas e Assuntos apresentados à apreciação
do CMSI BH por Grupo, 1994-95
GRUPO

%

1- Organização e Funcionamento da rede
assistencial e Administração da SMSAI BH
2- Organização interna e Funcionamento do
CMS/ BH e Conferência Munic. de Saúde
3- Reivindicações das comunidades, Conselhos
Distritais, Comissões Locais de Saúde. e
Profissionais da rede
4- Financiamento, Orçamento e Fundo Municipal
de Saúde
5- Formulação de Diretrizes da Política Municipal
de Saúde
6- Apuração de denúncias e irregularidades de
unidades prestadoras do SUS/ BH
7- Outros ( informes, comunicação de
correspondências, participação em eventos)
Total
Fonte: Atas das Plenárias do CMS/ BH - 1994/95

34
23
12

14
6
5
6

100

Observa-se que o maior percentual da demanda ( temas e assuntos) levado à
apreciação do Conselho continua sendo canalizado pela SMSAlBH, que tem tido ao
nível dos debates, relativa intervenção dos conselheiros. Nesse grupo, os assuntos mais
debatidos foram a municipalização do Hospital Júlia Kubitschek e a discussão sobre o
seu modelo de assistência; a questão de recursos humanos da rede municipalizada e
Plano de Cargos e Carreiras; greve dos servidores da saúde, onde cnou-se uma
Comissão do Conselho para acompanhar as negociações com a Prefeitura; e
priorização de reestruturação da rede de serviços.

Quanto ao tema organização e funcionamento do CMS/BH e Conferência
Municipal de Saúde, enfatizou-se o debate e a operacionalização das Câmaras
Técnicas, a eleição da mesa diretora, a realização da IV CMS e sobretudo a
reformulação do regimento interno do Conselho e com a proposta de substituição da
Lei em vigor.
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A demanda sobre as reivindicações das comunidades, Conselhos Distritais e
Comissões

Locais de Saúde, profissionais da rede, sofreu redução no penodo

estudado, considerando-se este grupo de temas isoladamente. Na impossibilidade de se
fazer afumativas conclusivas sobre esse fato, resta levantar algumas hipóteses: maior
autonomia dos Conselhos Distritais e Comissões Locais de Saúde no gerenciamento do
SUS/ BH pós-1993; as organizações comunitárias passaram a utilizar os Distritos
Sanitários para canalizar as suas reivindicações; desmobilização dos agentes
comunitários; pouca receptividade do Conselho Municipal de Saúde às demandas
sociais. Certo é que tem havido uma maior estruturação e organização dos Distritos
Sanitários, sobretudo quanto aos aspectos técnicos de controle e avaliação de serviços
prestados.

Quanto aos profissionais de saúde, estes constituíram espaço políticoreivindicatório mais amplo, na medida em que deflagaram a greve da saúde. Mesmo
assim, um dos temas mais debatidos nesse grupo foi justamente a greve dos servidores
da rede municipal de saúde.

Em relação ao tema financiamento, orçamento e Fundo Municipal, os assuntos
giraram em tomo da participação de membros do Conselho no Fórum Setorial da
Saúde, para a definição de prioridades

no orçamento participativo. O orçamento

municipal passou a contemplar as reformas de unidades da rede assistencial, inclusive
as municipalizadas. Outro assunto levado à apreciação do Conselho é o da prestação
de contas da SMSA/BH, sendo por ele aprovado.

A esse respeito, há registro do representante da Secretaria de Planejamento
afinnando que, o balancete fisico-fmanceiro, que continha 5000 itens de consumo,
encontrava-se à disposição do Conselho naquele órgão. A SMSAI BH elaborou um
único relatório de gestão do período janeiro/setembro de 1995, encaminhando aos
conselheiros. Entretanto, a legislação em vigor estabelece que os relatórios de gestão
semiplena deverão ser apreciados pelo Conselho, trimestralmente ( Lei Federal 8689/
93 ).
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Os temas e assuntos relativos à formulação de diretrizes da política municipal
de saúde continuam apresentando pouca demanda para a apreciação dos Conselheiros
em relação a outros temas. O último Plano Municipal de Saúde data de 1992, sendo
elaborado por técnicos da SMSAlBH. O Conselho tem aprovado os Planos de Metas,
que são os documentos elaborados pelo nível central da saúde. As diretrizes políticas
de otimização da rede e não de sua efetiva ampliação, resultou de um longo debate
entre os representantes do governo municipal e demais conselheiros, sendo afmal
aprovado por consenso.

Dois assuntos tratados em reunião merecem destaque: a) o Projeto SEMUR do
governo estadual, que envolvia a "privatização" do Hospital João XXIII ( Pronto
Socorro ), vinculado à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais ( FHEMIG ), a
maior unidade em urgência/emergência da capital mineira; b) o movimento antimanicomial com a apresentação do Projeto de Lei de autoria de dois deputados
estaduais, sobre a desospitalização dos pacientes mentais.

Há registros sobre reclamações do atendimento e prestação de sefVlços, e
denúncias de irregularidades de estabelecimentos de saúde, entre elas: o Hospital da
Baleia, a Santa Casa de Misericórdia, a Clínica Serra Verde, unidade especializada em
assistência psiquiátrica (primeira gestão); o Laboratório Osler de Análises Clínicas e o
Hospital MEDICOR (segunda gestão).

Este último será tratado maIS detalhadamente, uma vez que, mobiliza o
Conselho desde julho de 1993. O fato ocorrido desencadeou um processo de discussão
e encaminhamentos político-institucionais bem ilustrativos da dinâmica de atuação do
Conselho.

Os funcionários do MEDICOR encaminharam um abaixo-assinado ao
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde ( SINDEES ),
contendo as denúncias de irregularidades nessa unidade hospitalar. Esse abaixo-
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assinado foi encaminhado ao CMS/ BH, que constituiu uma comissão para, junto com
os técnicos da Vigilância Sanitária da SESI MG, apurar os fatos.

Embora o hospital tenha sido notificado, os representantes do Conselho foram
impedidos de entrar no estabelecimento. Os técnicos da Vigilância Sanitária realizaram
a vistoria e posterionnente, emitiram o relatório. A imprensa esteve no local no
momento da visita do Conselho e da Vigilância, transformando o episódio num
acontecimento jornalístico, onde registrou-se o enfrentamento da segurança do hospital
com os conselheiros de saúde 21

.

Este fato evidencia a precariedade dos instrumentos legais à disposição do
CMS/ BH para o pleno exercício de suas funções e atribuições, sobretudo no que diz
respeito ao controle de ações e serviços de saúde da rede conveniada! contratada pelo
SUS/ BH. Vale lembrar que o Conselho Municipal de Saúde é órgão do Poder
Executivo.

Sendo constatadas as irregularidades, essa unidade hospitalar foi interditada
pela Secretaria Estadual de Saúde e posteriormente, descredenciada do SUS. A
denúncia, também, foi encaminhada ao Ministério Público, sem desdobramentos.

Em reunião realizada em 12/01/95, há registro em ata da polêmica causada
com a intervenção no MEDICO R, suscitando o debate sobre questões éticas. Isto se
deve à avaliação de alguns membros do Conselho, quanto ao papel desempenhado por
um conselheiro. Na condição de sindicalista e representante do SINDESS, e membro
do Conselho, fez prevalecer a primeira condição.

O Caso MEDICOR é ilustrativo no sentido da transparência do conflito
existente dentro do Conselho, que extrapola o campo de interesses interno; da busca de
clareza sobre o grau de abrangência da competência desse órgão colegiado; do papel

21 Entrevista concedida em 07 de março de 1995 por Boaventura Mendes da Cruz, Conselheiro de Saúde do
CMS/BH.
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atribuído ao conselheiro; e dos interesses corporativos de segmentos e setores dentro e
fora do Conselho.

Vale dizer que as dimensões e as atribuições admistrativas e normativooperacionais, estão sendo de certo modo assimiladas pelos conselheiros e fazem parte
da rotina do Conselho enquanto instância decisória. Mas o debate político-ideológico
encontra, ainda, resistência e dificuldade de expressão. Quando acontece, transforma
o Conselho no

palco

de

disputas

político-partidárias,

onde

alguns

conselheiros ( representantes de partidos ou agremiações políticas ), de várias
tendências, se confrontam. Com isso não se quer afirmar que o debate políticopartidário não seja necessário. Importa dizer que o local e o momento, por vezes, se
mostram inadequados.

A manisfestão política positiva promove o crescimento e a conscientização dos
cidadãos, por ser, também, pedagógica. O conflito é basicamente a expressão e a
mediação de interesses, fazendo parte do jogo democrático na disputa do poder. A
experiência do MEDICOR mostra, enfim, a capacidade de intervenção da gestão
estadual e municipal, no caso o CMS/ BH, na defesa dos interesses públicos, através
do controle da assistência no âmbito do município.

5.7- Avaliação da Ética e do Impacto do Processo Participativo do CMS-BH,
sobretudo dos Cidadãos/Usuários, na Formulação e Implementação de
Políticas de Saúde.

O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte foi criado pela Lei
Municipal no. 5903/ 91. Atualmente é constituído por 28 membros efetivos e
respectivos suplentes. Dos 28 membros efetivos do CMS/ BH, 22 responderam ao
formulário utilizado como principal fonte de dados para a avaliação dessa experiência
participativa. ( Anexo 2 ). O instrumento visava, sobretudo, oferecer subsídios à
análise sobre a ética e o impacto da participação dos Conselheiros, particularmente dos
cidadãos/ usuários, na formulação e implementação da política municipal de saúde.
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Observa-se a predominância de homens ( 68% ) em relação ao número de
mulheres ( 32% ) na composição geral

do Conselho. Dos que responderam ao

formulário, 77% exercem a função de conselheiro pela primeira vez, sendo que os
23% restantes estão na sua segunda gestão ( dois representantes do governo municipal,
um dos cidadãos/usuários, profissionais e prestadores de serviços de saúde ). Cumpre
destacar que a totalidade dos conselheiros afirmam que a população em geral não tem
conhecimento da criação e competências do CMS/ BH.
Quanto ao grau de formação profissional, a maioria dos conselheiros ( 57% ) é
de nível superior. O nível elementar apresenta um percentual de 28% do total dos
membros efetivos pesquisados. O grupo etário de 40-50 anos concentra o maior
número de conselheiros ( 36, 4% ). ( Quadro 23 ).

Quadro 23
Composição Percentual do Conselho Municipal de Saúde - BH
por Grupo Etário -1995*
GRUPO ETÁRIO

usuÁRIos

20-30 anos
30-40 anos
40-50 anos
50-60 anos
60 anos e +

01
02
03
03
03
Total

12

DEMAIS SETORES
-

03
05
02

10

%

4,6
22,7
36,4
22,7
13,6
100

Fonte: Formulários de Pequisa Aplicados - 1995
* Dados referentes à amostra ( 22 membros do CMS/ BH )

'h. ,
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A maioria dos membros do CMSI BH ( 59% ) foram eleitos na IV Conferência
Municipal de Saúde, em maio de 1994, em respeito ao seu regimento interno, Capítulo
IX.~

13,6% eleitos nas pré-Conferências e Conferência. Os representantes do governo

municipal foram indicados pelo Poder Executivo, um representante dos profissionais
de saúde de nível superior e um prestador, também, foram indicados pelas entidades
por eles representadas.

É interessante notar que 91 % dos Conselheiros dessa segunda gestão,
obtiveram informação e orientação sobre o SUS e o papel do Conselho na gestão do
Sistema Municipal de Saúde anterior à sua eleição. Os representantes dos usuários
tiveram acesso às informações nas pré-Conferências Distritais e Comissões Locais da
Saúde,

como militante de movimentos populares ( ex. Conselho Comunitário do

Hospital Julia Kubitschek ) e sindicais da saúde, através de Plenárias da Saúde, por
encontros promovidos por parlamentares e noticiários da mídia.

Os demais segmentos representados no Conselho foram informados através
das entidades sindicais, da Conferência Nacional de Saúde, no exercício do cargo ou
profissão ( administrador hospitalar e gerente de Centro de Saúde ), participação no
Curso de Capacitação para Conselheiros de Saúde e Especialização em Saúde Pública,
ou no Conselho Distrital e Comissão Local.

174

A Escola de Saúde de Minas Gerais (ESMIG) em convênio com a Secretaria
Municipal, promoveu dois eventos para as informações e formação dos conselheiros.
Destes, 32% participaram do "Seminário de Informação e Avaliação de Conselheiros
de Saúde". Esse percentual aumentou em relação ao "Curso de Capacitação de
Conselheiros de Saúde", alcançando 50% de participação.

Os conselheiros foram unânimes em afIrmar da necessidade de continuidade
dessas atividade: "O controle social se dá a partir do momento em que o Conselheiro
tiver um bom conhecimento a nível prático e teórico do sistema em curso,,22. Além
disso, há relatos de representantes de usuários da importância de sua participação em
seminários e cursos de capacitação, principalmente para criar oportunidade de terem
maior acesso às informações ou atualizá-Ias, e aprofundar o debate democrático sobre
as questões da saúde. "Capacita os conselheiros para a sua função e principalmente,
porque estimula a exercer a cidadania"23 . "Esta me parece uma maneira importante de
fonnação continuada dos membros do CMS, que muitas vezes não possuem história de
militância em políticas públicas de saúde"24 .

Dos 22 membros do Conselho pesquisados,

66,7%

responderam que

participam de todas as reuniões, sendo que 54,5% disseram que o conselheiro tem
dificuldades em participar das plenárias. A grande maioria indicou como causa
principal, a dificuldade em conciliar as atividades de conselheiro de saúde com as
atividades profissionais. Vale lembrar que as reuniões acontecem pela tarde e muitos
conselheiros precisam ser liberados do trabalho pelas respectivas empresas e
instituições.

No que diz respeito aos preceitos legais e normas de funcionamento do CMS/
BH, aos setores e segmentos sociais ali representados é garantida a igualdade de
condição de participação nas plenárias. Na prática cotidiana, entretanto, observa-se

Conselheiro Robson Itamar da Silva, representante dos Profissionais de Saúde.
Conselheiro Marcos MarçaI dos Santos, representante dos Sindicatos de Categorias Profissionais Produtivas.
24 Conselheiro Roberto Chateaubriand Domingues, representante dos Portadores de Deficiência e Doenças
Crônicas.

22
23
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uma maIor participação e intervenção de usuários, sobretudo de dois deles,
indentificados como "líderes" desse setor.

Apesar do governo municipal ser numericamente menor, há, também, uma
intensa participação deste setor, sobretudo na defesa dos interesses do Poder Público,
através de apresentação de propostas, projetos e estudos relativos à administração da
rede municipal de saúde.

Esse

segmento é o mais bem informado e articulado,

conseguindo uma maior aglutinação de interesses em tomo das propostas ..

Pode-se, concluir, a esse respeito, que o debate é formalmente democrático,
mas que a dinâmica de atuação dos conselheiros revela um sutil descompasso. Por um
lado, devido ao grau de engajamento do conselheiro em relação às questões da saúde e
os interesses em disputa em cada situação específica. Por outro, pela existência ou não
de tradição histórica do conselheiro em participar de movimentos reivindicatários,
sejam eles comunitários ou sindicais. E, por último, a participação relaciona-se ao grau
de conhecimento e informação sobre o assunto em pauta. Vale destacar que as
motivações internas e subjetivas, e o nível de representação social de cada membro do
Conselho, que não foram objeto de estudo desta pesquisa, certamente, devem
influenciar em alguma medida na participação dos Conselheiros.

Percebe-se uma vinculação entre a participação do conselheiro

e o setor

representado por ele no Conselho, na disputa entre os interesses privatistas e públicos
da organização de práticas assistenciais no âmbito do município. São conflitos
político-sub-setoriais, onde, por exemplo, um conselheiro deixou de participar das
plenárias pela rejeição de propostas que defendiam os interesses privados. Na opinião
desse conselheiro, as deliberações do Conselho visam privilegiar, independentemente
de qualidade e do custo operacional, os serviços públicos.
Segundo a pesquisa realizada com os 22 conselheiros, 75% deles responderam
que o CMS/ BH tem deliberado em favor do fortalecimento da esfera pública ( estatal )
de saúde. Este fortalecimento se dá através de manifestações em defesa do sistema

..
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público de saúde, pela oposição à política privatista e defesa da municipalização,
debates pró-SUS e participação do Conselho em ata pró-SUS/ Brasília, ato público
pró-Financiamento da saúde.

A composição do Conselho Municipal de Saúde é paritária, como determina a
legislação, particularmente a Lei Orgânica do Município, que segue os princípios
norte adores da Constituição Federal. Mesmo assim, 52 % dos Conselheiros
responderam que a atual composição é insatisfatória.

Quanto à representatividade dos segmentos sociais no CMS/ BH, 82% dos
membros do Conselho afrrmam que os setores da sociedade que são afetados pela
política de saúde tem representação nesse órgão gestor. Quanto à pergunta: há algum
setor ou segmento social sem representação no CMS/ BH?, a maioria, 72,7%
respondeu

negativamente. Ao contrário, questionam

a representação do Poder

Legislativo Municipal no Conselho. O anteprojeto já encaminhado ao Executivo prevê
a exclusão deste representante, propondo nova composição.

Os segmentos sociais que não têm representatividade no Conselho são: Igreja,
Indústria, Comércio, Serviços e Profissionais de Saúde da Medicina Alternativa, este
último mais diretamente ligado ao setor saúde. A esse respeito, vale registrar, o relato
de um conselheiro, afrrmando que os "desorganizados" são os ausentes do CMS/ BH.

Há relato por parte de usuários sobre a tendência de eleição seletiva de
conselheiros com maior conhecimento técnico na área da saúde. É importante destacar,
ainda, a proposta de um conselheiro ( representante do governo municipal ) de que a
composição

e representação tenha como referência os Distritos Sanitários. Essa

proposição procura responder à uma melhor distribuição eqüitativa dos diversos
segmentos sociais organizados no município.

Observa-se que o Conselho de Saúde busca aprimorar os mecanismos de
participação e representação, reavaliando a sua atual composição, buscando uma
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melhor adequação e legitimidade decisória. Em se tratando de uma sociedade, que
guarda uma longa tradição de práticas autoritárias nas administrações públicas,
instâncias como o Conselho de Saúde, parecem configurar-se em uma das fontes do
exercício democrático.

Sob esse aspecto, 82% dos Conselheiros afinnam que o presidente do
Conselho deve ser eleito democrativamente, entre os seus membros, na Plenária. Pela
legislação em vigor o presidente é o Secretário Municipal de Saúde. A principal
justificativa apresentada pelos conselheiros para a eleição do presidente foi que o
Secretário Municipal é cargo de confiança do Prefeito Municipal. A escolha
democrática daria mais independência e autonomia do Conselho em relação à SMSAI
BH. "A eleição do presidente do CMS contribui para maior democratização e
descentralização do Conselho,,25 e "dá uma característica menos institucional ao
Conselho,,26 .

Entretanto, analisando o anteprojeto de lei encaminhado ao Poder Executivo,
não consta a alteração específica desse dispositivo legal ( Art. 30., Lei 5903/91 ) "O CMS/ BH, presidido pelo Secretário Municipal de Saúde, compõe-se de (... )".
Contudo, o Artigo 120. do anteprojeto, prevê: "A organização e funcionamento do
CMS-BH serão disciplinados em Regimento Interno ( ... )". E o novo Regimento Interno
dispõe no Capítulo VII - Dos Órgãos Integrantes e Suas Atribuições, Da Mesa
Diretora, Art. 260.: "Toda a Mesa Diretora do CMS-BH será eleita anualmente pelo
Plenário, através de voto direto de seus integrantes e por maioria simples".

Constituem integrantes da Mesa Diretora: o Presidente do CMS-BH,
Secretário Geral, 10. Secretário, 20. Secretário, Parágrafo único: "O mandato dos
membros eleitos da Mesa Diretora será de 1 ( um ) ano, podendo ser renovado" . Podese depreender dessas considerações que, o presidente será eleito junto com os demais
integrantes da Mesa Diretora, tendo o mandato por um ano e não de dois como estava
previsto anterionnente.
25
26

Conselheira Fátima Regina Fonseca Lima, representante dos Profissionais de Saúde
Conselheiro Jader Bernardo Campomizzi, representante dos Profissionais de Saúde
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Conselho Municipal de Saúde é democrático?

Das 20 respostas

encontradas, 90% delas consideram o CMS/ BH um órgão democrático. As razões são
diversificadas: é representativo dos diferentes setores da sociedade organizada,
possibilta aos usuários o acompanhamento das ações da saúde com poder de fiscalizar
e deliberar. Segundo a conselheira Dorvina Gomes de Brito representante dos
cidadãos/usuários: "considero democrático sim, mas acho que podemos melhorar".
Como afirma o conselheiro Evaristo Garcia de Mattos, o desenvolvimento do trabalho
permite a correção das deficiências.

Por outro lado, os 10% que afmnam não ser o CMS/ BH um órgão
democrático, justificam as respostas pela predominância no Conselho de uma dada
postura político-ideológica. Estes alegam que a maioria dos membros do Conselho
pertencem a uma mesma ideologia política e seguem orientações pré-definidas. Esse
segmento afirma que as reuniões plenárias parecem um "monólogo coletivo" e que as
deliberações realizadas tendem a legitimar as posições do poder público.

Essas considerações revelam a problemática da atuação do Conselho, quanto à
configuração do campo de forças dos micro-poderes,

na emergência de conflitos

político-ideológicos na disputa pela hegemonia. Trata-se de um processo dialético de
construção da democracia e de espaços legítimos de decisões coletivas na arena de
negociação da política muncipal de saúde.

É importante assinalar que a prática participativa do Conselho Municipal de
Saúde aponta em direção à efetiva atuação dos segmentos organizados da sociedade,
em colocar na agenda do governo as suas demandas. Percebe-se que o Conselho na
sua segunda gestão,

tem tido uma atuação mais dinâmica em relação à primeira

gestão. Mais que isso, parece ser o atual Conselho pouco cooptável pelo governo
municipal, o que lhe confere uma maior autonomia politica. Certamente o Conselho
Municipal hoje, atingiu um grau maior de maturidade pela experiência acumulada.
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A legitimidade dos membros do Conselho é dada na forma regimental, onde a
maioria foi eleita na IV Conferência Municipal de Saúde, devendo ser novamente
eleitos nesse evento ( Regimento Interno da V Conferência ). Cerca de 81 % do
conselheiros afIrmam gozar de legitimidade política para decidir sobre as questões da
saúde no Conselho. Apesar disso, poucos têm conhecimento do ano de elaboração do
último Plano Municipal de Saúde; 45,5% afmnam que este instrumento de gestão foi
elaborado pelos técnicos da SMSA/ BH e o governo municipal, 22,7% pelos técnicos
da SMSA/ BH; 9,1% pelos técnicos, sociedade civil organizada e o CMS/ BH; e 9,1%
pelos técnicos e conselheiros de saúde.

Observa-se que a malOna não tem conhecimento da base e critérios de
formulação do Plano Municipal de Saúde, onde devem constar as diretrizes da política
de saúde no âmbito municipal ( SUS/ BH). Além disso, é de competência do Conselho
apreciar e acompanhar os Planos Municipais, anualmente. Os Planos ( documentos)
de Metas são instrumentos legais de defrnição físico-fInanceira das atividades, projetos
e programas a serem desenvolvidos, tendo como referência os Planos Municipais
anuais. A esse respeito, parece haver uma pequena confusão, entre estes instrumentos.
Questionados sobre se o conselheiro atua no acompanhamento e controle da execucão
dos PMS/ BH, 72% responderam afmnativamente.

A transparência nas administrações públicas pode ser um elemento catalizador
de visibilidade

e permeabilidade de práticas participativas. Dos 22 membros do

Conselho, 82% responderam que consideram o CMS/ BH transparente nas suas ações
e deliberações para com a sociedade. Na prática essa transparência se dá mais
internamente ao Conselho e bem menos em relação à sociedade em geral.

A sua grande maioria (66%) tem como processo de trabalho, encaminhar ao
setor que representa no Conselho, as propostas, projetos e planos na busca de solução
coletiva, que retomam às plenárias. Desses conselheiros, 25% responderam que não
procedem dessa maneira, por terem legitimidade para deliberar sobre as questões da
saúde.
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Observa-se que apesar dos conselheiros afinnarem que o CMS/ BH é um
órgão gestor transparente, parece haver dificuldades quanto à publicidade dos atos/
negócios públicos. Vale destacar que 65% dos membros do Conselho afmnam ter
canal de divulgação das ações e deliberações, mas que estes estão em fase de
desenvolvimento. "É preciso aumentar o grau de comunicação do CMS com a
população,,27. A Câmara Técnica de Comunicação tem analisado e formulado
propostas de ampliação de canais de divulgação do trabalho desenvolvido pelo
Conselho, como o Jornal do Ônibus, informativo da PBH, que circula quinzenalmente
nos coletivos da capital.

Quanto às questões: há canal de receptividade às demandas da população
dentro do Conselho de Saúde? E de receptividade às denúncias da sociedade? Para as
duas perguntas fonnuladas, cerca de 95% dos membros do Conselho responderam
afmnativamente. Estes consideram as plenárias como um espaço aberto e legítimo de
acolhimento às demandas sociais. Muitas delas são debatidas em plenárias, outras
encaminhadas às Câmaras Técnicas e/ou aos Distritos Sanitários ( Conselhos Distritais
e Comissões Locais ), e à outros órgãos competentes para solução.

Em relação às denúncias, todas são formalmente protocoladas e encaminhadas
às Câmaras Técnicas. O Conselho tem tido uma boa atuação neste sentido,
averiguando as denúncias de irregularidades de prestadores do sistema municipal de
saúde. Observa-se, contudo, a necessidade de maior integração entre os órgãos
gestores, e a ampliação dos instrumentos legais para a atuação do Conselho, inclusive
a

formalização

de cooperação do poder judiciário e PROCON ( defesa do

consumidor ).

A autonomia técnico-admistrativa e fmanceiro-orçamentário deve ser objeto de
negociação e articulação do Conselho e a SMSA/ BH, como, também, em relação à
administração municipal. A construção da democracia envolve a atuação de agências

27 Conselheiro Mauricio Moreira Fonseca, representante dos Sindicatos de Categorias
Profissionais Produtivas
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gestoras cada vez mais democráticas e autônomas nos aspectos político-gerenciais, via
distribuição do poder.

No que diz respeito à autonomia técnico-administrativo, 63,6% dos
Conselheiros consideram o CMS/ BH dependente do órgão central. Quanto à
autonomia financeiro-orçamentária, esse percentual aumenta consideravelmente,
alcançando 81,8% dos que consideram o Conselho dependente. O anteprojeto de lei
formulado em 1995, estabelece que no orçamento do Fundo Municipal, deve haver
previsão de recursos para o desenvolvimento das atividades e atribuições do Conselho,
tornando-o menos dependente financeiramente da SMSA/ BH.

A capacidade decisória é fator de determinação do grau de autonomia políticoinstitucional do Conselho Municipal de Saúde. Neste sentido, questionados sobre a
classificação do processo decisório do Conselho em relação à SMSA/ BH na gestão do
sistema municipal de saúde,

50% dos Conselheiros consideram tendendo à

descentralização, seguida de 23% que a consideram tendendo à centralização, 18%
centralizado e 9% descentralizado.

Analisando as respostas por setor representativo do Conselho, os resultados se
alteram, quanto à avaliação do

processo decisório do CMS/ BH em relação à

Secretaria Municipal na atual gestão do sistema de saúde. Do segmento representado
pelos cidadãos/usuários, 66,7% disseram que o processo decisório do Conselho está
tendendo à descentralização, 25% tendendo à centralização e 8,3 descentralizado.

Quanto aos demais setores ( governo municipal, prestadores de servIço,
profissionais de saúde ) há uma distribuição mais equitativa das respostas. Desse
grupo de

conselheiros, 30%) consideram o processo decisório do Conselho

centralizado, 30% tendendo à centralização, 30% tendendo à descentralização e 10%
descentralizado. O segmento representado pelos profissionais da saúde assinalaram
apenas as alternativas: centralizado e tendendo à centralização.
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Há correspondência entre as respostas assinaladas pelos representantes do
governo municipal e prestadores públicos com as dos cidadãos/ usuários. O que parece
refletir um momento distinto da segunda gestão do Conselho, onde o Poder Público
tem desempenhado um papel de mediador de interesses, capitalizando as forças dos
usuários do sistema. O que não significa necessariamente cooptação dos mesmos. O
Conselho tem se mostrado fmne e resoluto em relação às suas proposições,
encaminhamentos e deliberações, mesmo que

ISSO

resulte da pauta da

agenda

apresentada pelo Poder Público.

No âmbito geral os resultados mostram que o CMS/ BH caminha em direção à
construção de sua autonomia decisória, onde 59% dos Conselheiros consideram o
processo decisório, oscilando entre tendendo à descentralização e descentralizado.
Constata-se, também, o crescimento do Conselho nos espaços político-institucionais na
gestão da saúde no município, reforçado recentemente pela presença do Prefeito
Municipal na plenária do dia 14 de março.

Foi um grande acontecimento, envolvendo o Conselho Municipal de Saúde e o
executivo municipal na política de gestão fmanceiro-orçamentária do SUS/ BH. O
governo municipal, que enfrenta uma grave crise na educação com uma greve que
dura mais de um mês, disse recentemente que pensava em utilizar os 40 milhões que o
Fundo Municipal de Saúde

dispunha em caixa ( comprometido ) para efetuar o

pagamento de pessoal da rede de saúde, relativa ao disparo do gatilho do reajuste
salarial.

A discussão se deu a partir dessa proposta, envolvendo a gestão do Fundo
Municipal de Saúde. Os conselheiros se posicionaram contra essa proposta. Após o
debate, o governo, representado pelo Prefeito, se comprometeu, então, a destinar 10%
dos recursos ordinários do Tesouro Municipal para o Fundo de Saúde. Desse modo, o
Conselho Municipal de Saúde saiu bastante fortalecido e legitimado perante o governo
e a sociedade enquanto instância gestora do SUS/ BH.

t. (
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Atualmente a administração municipal é responsável pelo

pagamento do

quadro da saúde e com essa nova definição política de fmanciamento do Setor, o
Fundo passará a gerenciar, também, as despesas com pessoal da rede própria. Isso
implica em maior autonomia administrativa, financeira e política-institucional, tanto da
Secretaria Municipal, quanto do Conselho de Saúde.

A utilização de critérios avaliativos de racionalidade instrumental e substantiva
enfrenta enormes dificuldades teóricas e metodológicas, no entanto, buscou-se analisálos. Observou-se que os processos de formulação e controle da gestão dos serviços de
saúde do sistema municipal, têm características formais e normativas. Desse modo,
atendem aos critérios estabelecidos na legislação, tanto federal como municipal. São
avaliações de cunho quantitativo, que medem o grau de produtividade do sistema,
principalmente porque vinculam-se a produção de serviços de saúde ao financiamento.

Há uma lógica intrínseca do sistema nacional de saúde e respectivas agências
sub-nacionais de formulação, acompanhamento e controle das ações e serviços de
saúde. Com isso fica dificultada a formalização de instrumentos qualitativos de gestão
do SUS. Mesmo assim percebe-se, pelo menos ao nível do discurso, o
desenvolvimento de propostas que levam à conscientização .e sensibilização do
Conselho ( coletivo ). Nesse aspecto, 50% dos conselheiros consideram que o CMS/
BH atua na conscientização de seus membros para a esfera da coletividade. A outra
metade respondeu negativamente a essa questão.

Dos que responderam

afmnativamente

são considerados formas

de

conscientização e sensibilização dos Conselheiros: cursos e orientações realizados pela
ESMIG~

a socialização de informações e discussões públicas, convites para

exposições. E as "reuniões ordinárias onde participam comunidades, esta é a melhor
escola de conscientização,,28 .

28 Conselheiro Evaristo Garcia de Mattos, representante dos Movimentos Comunitários Organizados do
Município! BH - Venda Nova.
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Quando questionados sobre se o Conselho desenvolve ações conjuntas com
outros órgãos e instituições na formulação de políticas de saúde, 50% dos
Conselheiros responderam negativamente à essa questão. Mas a Secretaria de Estado
da Saúde e as Universidades, sobretudo a UFMG foram citados.

São, também, raros os exemplos de parceria para a fiscalização e controle de
ações e serviços de saúde, entre eles estão: a Delegacia Regional do
ESMIG, a Vigilância

Sanitária

do

Trabalho,

a

Estado. É importante registrar que 77% dos

membros do Conselho afirmam que o CMS/ BH não atua junto ao poder legislativo.
Houve uma mobilização em tomo das modificações do Projeto de

Lei da Vigilância

Sanitária do município.

Quanto ao grau de articulação do CMS/ BH com o Conselho Estadual de
Saúde, 72,8% responderam ser deficiente, 13,6% regular e 13,6% boa. Essa
configuração se altera em relação ao grau de articulação do CMS/ BH com os
Conselhos Distritais e Comissões Locais de Saúde. Dos 22 conselheiros pesquisados,
4,5% consideram ser ótima, 45,5% boa, 18,2% regular, 31,8% deficiente. De fato há
uma dificuldade enorme de articulação do CMS/ BH com o CES/ MG por
contingências político-insituticonais. Em relação aos distritos e comissões da saúde,
parece haver uma maior integração desde a realização da IV Conferência Municipal de
Saúde em maio de 1994.

No que diz respeito à previsibilidade, não foi possivel encontrar respostas para
essa questão. O Conselho não tem desenvolvido atividades avaliativas de suas ações e
deliberações, e das consequências destas, para a sociedade a médio e a longo prazo,
sobretudo quanto à formulação de políticas de saúde. Sabe-se, no entanto, que há um
esforço conjunto de fortalecimento da esfera pública de saúde.

Há, também , um aumento considerável de atuação dos setores organizados e
comunitários na constituição de Conselhos Distritais e Comissões Locais de Saúde,
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impulsionados, principalmente, pela realização da IV Conferência Municipal e em
seguida em função da implantação da distritalização da saúde ( territorização), onde a
população participou junto ao corpo técnico da secretaria no mapeamento da área de
abrangência de saúde.

A atuação do Conselho deve revelar o grau de efetividade dessa instância
gestora no atendimento às demandas sociais. Dos 22 conselheiros, 64% responderam
que os usuários

são os maiores beneficiários das deliberações e ações do Conselho.

18 % responderam que as decisões do Conselho procuram atender aos interesses dos
usuários e do governo municipal ( prestadores públicos ).

Quanto à pergunta: as demandas da população são contempladas em planos,
projetos e propostas deliberadas pelo CMS/ BH? Cerca de 68% responderam
afrrmativamente à essa questão. "Há uma contemplação sim na execução de Projetos
como: centrais de marcação, Projeto Vida,,29. "Na municipalização do Hospital Júlia
Kubitschek, Programa de Saúde Mental e Saúde do Trabalhador,,30 .

Os conselheiros foram, também, questionados sobre a sua participação na
defmição dos orçamentos da saúde no município. Das 21 respostas encontradas, 62%
responderam

afirmativamente.

Esse

percentual

aumenta

consideravelmente,

alcançando 95%, quanto à pergunta: Você tem conhecimento das fontes de recursos
que fazem parte do Fundo Municipal de Saúde?

A grande maioria dos membros do Conselho ( 76,2% ) afrrmam atuar no
acompanhamento e controle orçamentário e fmanceiro do Fundo. Vale destacar que
essa atuação a que se referem os conselheiros, não corresponde à prática prevista na
legislação, de apreciação dos Relatórios Trimestrais de Gestão. Vale registrar o
depoimento do conselheiro Robson Itamar da Silva, representante dos Profissionais de

29 Conselheiro Paulo Amaral Santos, representante dos Movimentos Comunitários Organizados
do MunicípiolBH - Barreiro.
30 Conselheiro Jader Bernardo Campomizzi.
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Saúde: "É bom lembrar que orçamento é assunto por demais complexo e que nem
sequer dá prá se entender a numerologia exposta nas propostas orçamentárias".

Sobre a Comissão Intergestora Bipartite Regional ( CIBR ), cerca de 76%
afirmaram ter conhecimento dessa instância deliberativa. Quanto à articulação do
CMS/ BH com a CIBR, das 20 respostas obtidas, 65% dos conselheiros negam a
existência de articulação entre essas duas instâncias decisórias.

Há wna correspondência entre esta resposta e a relativa ao conhecimento pelo
conselheiro sobre as decisões da CIBR, que dizem respeito à gestão do sistema de
Saúde no município de Belo Horizonte. Dos que responderam à essa questão, 600/0
afrrmam desconhecer qualquer deliberação da CIBR que afete a gestão municipal de
saúde.

Os Consórcios intermunicipais de saúde têm sido estimulados pelos governos
municipais para a solução de dificuldades na oferta e prestação de serviços de saúde de
uma micro-região, buscando aumentar o grau de resolubilidade dos sistemas de saúde
locais. Vale lembrar que a criação de Consórcios é de competência exclusiva dos
municípios. Das 20 respostas computadas, 90% dos membros do Conselho não tem
conhecimento da realização de Consórcio do setor saúde em que a Prefeitura
Municipal tenha participação.

Quanto à questão: Quem de direito deve fiscalizar e controlar as ações e
serviços de saúde prestados pelo Consórcio? A grande maioria dos conselheiros não
respondeu à essa questão formulada em aberto. Contudo, registraram-se respostas, tais
como: a Secretaria Municipal de Saúde; Conselho Inter-municipal; a área técnica da
SMSAI BH e os Conselhos de Saúde dos municípios consorciados; e por último, a
colocação - isto é ilegal. Cumpre esclarecer que já existe o Consórcio de Assistência
Farmacêutica com a participação dos municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

187

Resta a pergunta: Em que a criação do Conselho Municpal de Saúde de Belo
Horizonte contribui para a melhoria da gestão pública de saúde? As respostas em seu
conjunto,

constituem-se em verdadeiros tratados do ideal do SUS, com relevância

para os seguintes temas: controle social sobre os serViços de saúde e gastos, defesa da
esfera pública, direito universal à saúde e atendimento às demandas da população.

"Considero a criação do (MS/ BH, como um instrumento para a
evolução e o aperfeiçoamento das entidades e cidadãos ( usuários)
como centro 110 processo de avaliação do sistema, fazendo com que o
Estado deixe de ter o papel de árbrito dos interesses coletivos ,,31.

Conselheira Adélia Maria Silva, representante dos órgãos Formadores de Recursos Humanos para a Área da
Saúde.

31
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Considerações Finais

A inscrição de princípios do Projeto da Refonna Sanitária no arcabouço
jurídico-constitucional do Estado, não garante por si só a sua aplicação na esfera do
real como prática social legitimadora da descentralização política e administrativa dos
sistemas de saúde e de construção da ordem democrática setorial.

Vale lembrar que a descentralização enquanto conceito aplicável, é um
fenômeno multifacetado e plural. Assim sendo, a fonnulação de políticas públicas deve
ser vinculada à idéia de processo como campo aglutinador de interesses múltiplos do
Estado e sociedade. Isso explica, em parte, o avanço do sub-sistema privado/
conservador da prática médica assistencial, mesmo em plena vigência do Sistema
Único de Saúde, sendo garantido o espaço necessário à sua expansão e legitimação
social.

o atual quadro nacional de fonnulação

e implementação de políticas públicas,

sobretudo na área social, tem mostrado um grande descompasso entre os projetos dos
segmentos da sociedade ditos progressistas e os programas de desregulamentação dos
direitos sociais,

impulsionados pelas forças aglutinadoras no campo político

neoliberal. Isso se evidencia através das recentes propostas do atual governo federal de
reestruturação do papel do Estado, via refonnas constitucionais e administrativas,
resultando na fragmentação das demandas sociais.
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o

dilema decorrente da efetividade social do movimento sanitário pauta-se,

principalmente, sobre a dificuldade de construção de uma efetiva base social de apoio
que dê sustentação política e social ao projeto, tornando-o menos fragilizado frente aos
obstáculos político-ideológicos e econômicos de seus opositores.

Com isso, reconhece-se através da

luta corporificada pelo movimento

sanitário, a problemática da relação Estado e sociedade, governo e cidadão/usuário, na
transposiçào do discurso à prática social. A consolidação do modelo assistencial e
gerencial dentro dos princípios da reforma sanitária, demanda uma nova etapa de luta
política e social, onde os Conselhos de Saúde se constituem em importantes canais de
legitimação.

É importante assinalar que o tipo de transição democrática (pactuada)
realizada no Brasil, trouxe para a arena política a fórmula do continuísmo da tradição
liberal! modernizante, sustentado pelos grupos e setores dominantes. Assim sendo, as
dificuldades experimentadas pelos diferentes atores sociais engajados na luta pela
construção democrática, revelam a necessidade de mudanças qualitativas dos aparelhos
institucionais políticos e sociais. A relação entre democracia e justiça social é
decorrente da construção política e institucional (Moisés, 1989 ).

A municipalização da saúde segue na direção de minimizar as tendências
centralizadoras da política nacional de saúde. Contudo, percebe-se, que esse fenômeno
político e social carece de mútua adaptação e adequação entre as diferentes esferas de
governo no sentido de um verdadeiro pacto federativo cooperativo.

Na realidade os avanços concedidos às agências subnacionais na área da
saúde, parecem estar direcionadas às concessões formalistas que, até o momento, se
colocam no âmbito da autonomia técnico-administrativa. Cumpre destacar que a
descentralização envolve, principalmente, o deslocamento de centros decisórios,
multiplicação dos núcleos de poder político, transferência de poderes às autoridades
eleitas localmente.
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A adoção de modalidades de gestão pública participativa na recente história de
implantação do SUS não permite, ainda, afmnar de modo defInitivo o grau de
efetividade social e o impacto político e sanitário dessa proposta. Isto porque, são
inúmeros os fatores políticos, sociais, culturais e econômicos implicados no processo
de construção dessa prática gestora, seja no nível federal, estadual ou municipal.

A participação social na gestão pública de saúde, parece ser um dos
mecanismos complementares à democracia representativa, onde as regras formais de
participação política não são sufIcientes para o funcionamento eqüitativo da
democracia. É a partir dessa corrente de pensamento que deve-se situar os Conselhos
de Saúde, como instâncias decisórias participativas da gestão dos sistemas de saúde.

É importante assinalar que apesar dos Conselhos de Saúde serem atualmente

espaços formais e legítimos de decisões, isto não signifIca, necessariamente, que os
diferentes segmentos sociais ali representados, participam em igualdade de condições e
oportunidades. A institucionalização de agências gestoras dotadas de mecanismos
democráticos, podem favorecer a consolidação de modelos organizativos diferenciados
dos sistemas de saúde e de seus sub-sistemas, sejam públicos ou privados.

A participação social nas administrações públicas deve transcender a sua mera
formalização frente ao aparelho estatal, de legitimação de políticas de governo, para a
abertura de canais de efetiva intervenção nas atividades do poder público constituído.

No quadro geral, a capital mineira apresenta difIculdades próprias dos grandes
centros urbanos: 20,6% da população vive em conjuntos habitacionais sem infraestrutura ou favelas; o sistema de transporte e viário é precário; alto Índice de
acidentes de trânsito por população urbana; grande contingente populacional residindo
em áreas de riscos; problemas de inundações resultantes das fortes chuvas que caem
sobre a região, sobrecarregando os córregos e ribeirões que atravessam a cidade; a
população convive com as doenças da modernidade e as enfermidades relativas às
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condições precárias de vida; problemas de meninos e meninas de rua; e carência de
serviços de urgências e emergências.

Para minimizar estas dificuldades, o governo municipal tem trabalhado no
sentido de maior investimento nas áreas carentes, além de fortalecer as instâncias
democráticas de decisão, como o orçamento participativo e diversos conselhos, entre
eles, o Conselho Municipal de Saúde.

Sob este aspecto, o governo municipal poderia realizar um fórum municipal de
políticas públicas com a participação de todas as instâncias decisórias participativas
que atuam neste setor, com representação paritária, promovendo dessa forma, a
ampliação da base social de apoio aos projetos da área social.

A municipalização da saúde, no primeiro momento, propiciou a autonomia
administrativa e gerencial dos sistemas de saúde, mas deve avançar até se constituir em
estratégia para a construção de um modelo assistencial pautado nos princípios do SUS
e da reforma sanitária. A experiência organizativa do Sistema Municipal de Saúde de
Belo Horizonte está orientada nesta direção, a partir da proposta de hierarquização e
regionalização dos

serviços,

possibilitando maior resolubilidade

às práticas

assistenciais. Além disso, percebe-se pelo estudo realizado, que há uma nítida
tendência do CMSIBH em deliberar em favor do fortalecimento do sub-sistema
público de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde tem implementado vários programas, entre
eles, a descentralização dos serviços de controle e avaliação e a central de leitos, que
resultaram em maior impacto, sobretudo para a racionalização dos gastos com
assistência médico-hospitalar no município,

cuja maior oferta é do

setor

privado/contratado.

Diante do aumento da complexidade dos serviços da SMSAlBH e de sua
responsabilidade administrativa e gerencial, a partir da gestão semiplena, há
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necessidade de ampliação da estrutura organizacional desse órgão através da aprovação
do anteprojeto de lei anterionnente citado, além da necessidade de melhor estruturação
e autonomia dos Distritos Sanitários.

o

problema

da

escassez

de

recurosos

fisico-orçamentários

para

o

gerenciamento do SUS/ BH, foi em parte minimizado com o compromisso do governo
municipal em fixar em 10%, o montante do repasse fmanceiro oriundo do tesouro
municipal para o Fundo Municipal de Saúde, dando autonomia ao CMS/BH para
gerenciá-lo.

Sob este aspecto, o CMS/BH preCIsa ampliar a sua atuação na gestão
econômico-financeira,

através

do

acompanhamento

sistemático

dos relatórios

trimestrais de gestão, apreciação dos planos municipais de saúde, anualmente, onde
estejam explicitados em tennos quantitativos e orçamentários as metas, os programas,
os projetos e as atividades a serem desenvolvidas pela SMSNBH.

As audiências públicas de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde
devem ocorrer trimestralmente, devendo o órgão central e o Conselho promoverem a
realização desse evento de fonna inteligível e de fácil acesso à população em geral.
Observa-se, também, que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte tem aumentado o
investimento no setor saúde, apesar do refluxo da receita ocorrida nos últimos anos.

o

atual Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CMSIBH) tem

apresentado avanços relativos à sua estruturação e funcionamento, e aumentado
consideravelmente a participação

de

seus membros.

Os representantes dos

cidadãos/usuários foram os mais freqüentes nas plenárias. Se por um lado há uma
maior organização interna do Conselho, por outro, percebe-se uma tendência à sua
burocratização devido ao caráter fonnal atribuído à essa instância gestora.

A prática participativa do CMSIBH mostra as diferentes fonnas de atuação e
interação na fonnulação e implementação de políticas de saúde, sendo o espaço
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político dotado de diferenças e divergências. No caso específico do município de Belo
Horizonte, a participação dos cidadãos/usuários é, também, contemplada nas instâncias
distritais e locais, através dos Conselhos Distritais e Comissões Locais de Saúde.

Outro fator positivo na atuação do CMS/BH diz respeito à apuração de
irregularidades e denúncias relacionadas aos serviços prestados, apresentando
resultados satisfatórios de acompanhamento e controle da assistência no município.

Os conselheiros de maneIra geral

têm um bom nível de informação e

conhecimento sobre os assuntos pertinentes à gestão do SUS, necessitando, no entanto,
de aprimoramento e atualização constantes. O Conselho de Saúde deve promover
seminários sobre assuntos específicos para o aprofundamento do debate democrático,
na perspectiva de que a informação é direito de todo cidadão e um importante recurso
de poder decisório.

Deve-se,

evitar,

contudo,

a

"profissionalização"

dos

conselheiros,

particularmente dos representantes dos cidadãos/usuários. Estes têm importantes
contribuições a dar na formulação de políticas de saúde. O saber formal e
institucionalizado deve incorporar o conhecimento e expressão popular, que são as
verdadeiras fontes das demandas sociais, particularmente dos menos favorecidos.

O CMS/BH deve promover maior articulação e integração intra e
interinstitucionais para o aprimoramento da gestão do SUS/BH:

- Com o órgão central ( Secretaria Municipal de Saúde/ BH ) procurando
aprofundar o debate sobre a organização do sistema municipal de saúde, tendo em
vista a identificação de alguns "nós críticos", tais como: o dificil acesso ao serviço de
urgência! emergência,

atendimento médico especializado,

serviços de

diagnóstico e terapia mais complexos e procedimentos de alto custo;

apoio
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- Com a Secretaria Municipal da Fazenda, buscando minimizar os conflitos
decorrentes da cultura e política gerencial do Fundo Municipal de Saúde;
- Com os Distritos Sanitários e as Comissões Locais de Saúde, sobretudo na
elaboração dos Planos Municipais de Saúde de fonna ascendente ( análise sanitária
participativa);
- Com o Conselho e Secretaria Estadual de Saúde para elaboração de propostas
conjuntas de controle da prestação de serviços de saúde no âmbito do município;
- Com os municípios consorciados para a aquisição de medicamentos,
promovendo a ampliação do debate sobre os consórcios na área da saúde;
- Com órgãos e instituições executoras de ações e serviços de saúde, públicas e
privadas, como, também, instituições de ensino e pesquisa para colaborar na atuação
das Câmaras Técnicas Setoriais;
- Com os órgãos da administração municipal para compatibilizar programas e
projetos, principalmente os da área social ( Desenvolvimento Social, Educação,
Habitação );
- Com os órgãos constitutivos do Poder Público para compatibilizar as
prioridades de investimentos no setor saúde com o orçamento participativo;
- Com as instituições que constituem em instâncias jurídico-legais de defesa do
cidadão e da coletividade, como o Ministério Público e o PROCON ( defesa do
consumidor), principalmente pela precariedade dos instrumentos legais à disposição do
CMS/BH para a atuação no controle de ações e serviços de saúde - público ou
privado/contratado;
- Com a imprensa local, falada ou escrita, para a divulgação de matérias
relativas à atuação do CMS/BH, além da produção de vídeos e periódicos trimestrais e
cartilhas infonnativas;
- Com o Poder Legislativo municipal para o encaminhamento e aprovação de
projetos de lei relativos à organização e funcionamento do Conselho, como, também,
de interesse da coletividade ( ex: mobilização em tomo da aprovação do novo Código
Sanitário );
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- Com a Comissão Intergestora Bipartite Regional ( CIBR) para conhecimento
e informação das discussões e deliberações de interesse do sistema municipal de saúde
de Belo Horizonte, ou de municípios vizinhos, que demandam assistência de saúde da
capital mineira~
- Com os Conselhos Municipais de Saúde da Região Metropolitana, através de
seminários e encontros para troca de experiências e busca de soluções.

Na literatura encontram-se alguns pressupostos teóricos de que não há
paridade natural entre o Estado e a Sociedade, mesmo que seja numericamente igual: o
Estado concentra maior poder de barganha, cooptando os setores sociais; os
empresários e donos do capital têm maior força que os
sozinho, utilizando o Conselho como estratégia de

trabalhadores~

convalidação~

o Estado decide

e as agências gestoras

participativas, apenas revelam o interesse do Poder Público de, através de jogadas
políticas de legitimação da participação social, fazer sobrepor e ampliar a sua própria
legitimação.

No caso específico do CMSIBH, em sua segunda gestão, o Poder Público
alinha-se não às frações da classe dominante representadas nesse órgão gestor, mas
toma para seu aliado os representantes dos cidadãos/usuários politizados, na
implementação de políticas e no fortalecimento da esfera publica de saúde.

Nessa experiência, percebe-se com certa clareza a precariedade dos
instrumentos de barganha dos representantes de prestadores da iniciativa privada na
gestão do SUSIBH. De fato, a maioria dos membros do atual CMS tem longa tradição
política de luta pela saúde, além de engajamento em movimentos comunitários ou
sindicais.

Há momentos em que o Poder Público armado de fortes e consistentes
argumentos, busca aprovar os projetos e programas de seu interesse, utilizando o CMS
como estratégia de convalidação. Verifica-se, contudo, que esse órgão gestor é pouco
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cooptável, o que lhe confere relativo poder político decisório. Este fato resulta de um
longo processo de aperfeiçoamento interno e de acumulação de forças políticas.
Certamente, a cada realidade, o cenário se modifica.

Quanto ao aspecto metodológico de avaliação da experiência participativa do
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte - CMS/BH, observou-se que, tanto
em relação à ética quanto ao impacto do processo de formulação e implementação de
políticas de saúde como processo político, esse órgão colegiado tem avançado rumo à
descentralização política e institucional com maior autonomia e capacidade decisória.
Observou-se, também, que o CMS/BH tem-se constituido em instância legítima de
gestão do sistema local de saúde, onde os cidadãos! usuários desempenham um
importante papel condutor dessa prática gestora participativa.

Pelo estudo realizado pode-se concluir que a atual gestão do CMS/BH tem
ampliado o espaço de articulação e negociação dos interesses coletivos. O papel inicial
desempenhado pelo Conselho como campo de luta e de reivindicações comunitárias e
sindicais corporativas, cede lugar, gradativamente, à constituição de um centro político
decisório rumo à construção de uma gestão mais democrática da saúde. Esse novo
arranjo institucional, no caso específico do CMS/BH, parece estar orientado para uma
maior participação dos cidadãos/usuários nas decisões governamentais.

As mudanças dos cenários políticos, econômicos e sociais, particularmente sob
o efeito dos ciclos econômicos e político-eleitorais, não permite afirmar que esta
orientação segue sem maiores obstáculos. A experiência do CMS/BH mostra um
exemplo de atuação promissora de construção da democracia e de valorização do
status público como campo de articulação dos interesse da sociedade.

É tarefa difícil e· um grande desafio, conduzir essa prática social, sem incorrer
no reducionismo dos ideais democráticos, como uma questão de método e de regras de
procedimentos formais, completamente dissociados dos fins, dos valores e dos
interesses da coletividade.
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"O controle social não se dará, apenas por vontade política de quem
quer que seja, mas por um processo de mudança coletiva, ou seja: no
dia que a população entender que o que é público é dela, e não do
governante, aí sim, haverá controle social de fato ".

Conselheiro Robson Itamar da Silva
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Anexo 2
FORMULÁRIO DE PESQUISA
NOME DO CONSELHEIRO: --------~------r~----PROFISSÃO:
IDADE: - - - SEXO LJ MASC LJ .FEM.

SETOR QUE REPRESENTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEI BH:
DPROFISSIONAIS DE SAÚDE
DPRESTADOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE
DCIDADÃOSI USUARIOS

DGO VERNO MUNICIPAL
1 - Voce é membro do Conselho de Saúde pela primeira vez?

D

SIM

DNÃO

2- Como voce foi eleito?

D
D
D
D
[J

Indicado pelo setor que voce representa no Conselho ( exceto governo munic.)
Eleito em assembléia geral pelo setor que voce representa em reuniões de
saúde ou pré-conferências
Indicado pelo poder público ( Governo Municipal)
Eleito na Conferência Municipal de Saúde por entidades representativas
Outros ___________________________________________________

3 - Voce foi informado e orientado sobre o Sistema Único de Saúde ( SUS ) e o papel do
Conselho de Saúde na gestão do Sistema Municipal de Saúde anterior à sua eleição como
membro do Conselho?

D

SIM

D NÃO

Se a resposta for afirmativa, como voce obteve as informações?

4 - Voce participou do " Seminário de Informação e Avaliação de Conselheiros de
Saúde" realizado pela ESMIG para os Conselheiros de Saúde?

D

SIM

O NÃO
1

5 - Voce participou do " Curso de Capacitação de Conselheiros de Saúde" realizado
pela ESMIG?

DSIM

D

NÃO

6 - Na sua opinião esses seminários e cursos devem ter continuidade?

DSIM

D

NÃO

Justifique a sua resposta: ___________________________________

7 - Voce tem participado de todas as reuniões do Conselho de Saúde?

DSIM

D

NÃO

8 - O Conselheiro tem dificuldades para participar das reuniões do Conselho Municipal
de Saúde?

D

SIM

D

NÃO

Se a resposta for afinnativa, assinale pelo menos uma dificuldade:

D
D
D
D

D
D
D
D

Falta de recursos financeiros para deslocamento ( ex: transporte)
Localização inadequada das reuniões
Horário inadequado para as reuniões
Dificuldade em conciliar as atividades de Conselheiro de Saúde com as minhas
atividades profissionais
Desmotivação pela participação, já que a atividade não é remunerada
Desmotivação pela participação devido aos assuntos tratados nas reuniões que
não dizem respeito diretamente aos interesses do grupo que represento no
Conselho de Saúde
Falta de infonnação prévia sobre os assuntos e propostas técnicas que são
discutidos e deliberados nas reuniões do Conselho
Outras

-------------------------------------------------
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9 - Na sua opinião a população em geral tem conhecimento da criação, competências e
funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte?

D

SIM

DNÃO

10- Como voce classifica a comunicação interna do Conselho? ( Entre a Secretaria
Executiva e os Conselheiros)

D Ótima

D

Boa

DRegular

D

Deficiente

11 - Os setores da sociedade que são afetados pelas políticas de saúde adotadas no
município tem representatividade no Conselho de Saúde?
DSIM DNÃO Justifique a sua resposta:

12 - Há algum segmento social específico que não tem representatividade no Conselho de
Saúde?

D

SIM

DNÃO

Se a resposta for afirmativa, cite qual é o segmento social que não tem participação no
Conselho

13- A atual composição do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte é
satisfatória?
DSIM

DNÃO

Se a resposta for negativa, justifique

14- Qual é o atributo que melhor qualifica o Conselho de Saúde, órgão colegiado e
institucionalizado, quanto à sua atuação no âmbito técnico-administrativo e financeiroorçamentário em relação ao Executivo Municipal?
No âmbito técnico-administrativo
No âmbito financeiro-orçamentário

D autônomo
D autônomo

D dependente
D dependente

3
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15 - Você enquanto membro efetivo do Conselho de Saúde tem legitimidade política
para decidir sobre a formulação de políticas, planos e projetos de saúde?

D

SIM

DNÃO

16- O Plano Municipal de Saúde em vigor foi elaborado em

D
D
D
D
D
D

por:

Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde através do Contrato de Consultoria Externa
Técnicos da SMSA e setores da sociedade civil
Têcnicos da SMSA e gestor municipal
Técnicos da SMSA e membros do CMS/ BH
Técnicos da SMSA , segmentos organizados da sociedade civil e CMS/ BH

17- Os Planos Municipais de Saúde traduzem as diretrizes políticas a serem adotadas no
Sistema Municipal de Saúde, voce tem conhecimento das bases de sua elaboração?

DSIM

DNÃO

18- O Conselho de Saúde tem acompanhado a execução das políticas e diretrizes de
saúde aprovadas no Plano Municipal de Saúde?

D

SIM

DNÃo

19- Que tipo de encaminhamento é dado aos planos, projetos, propostas da Secretaria
Municipal de Saúde de interesse do setor que voce representa no CMS/ BH?

D

D
D
D

Voce enquanto membro do Conselho de Saúde tem legitimidade para decidir
sobre o assunto sem precisar consultar a entidade ou segmento que representa
Voce encaminha o projeto ou plano à sua base social de apoio ou entidade
representativa para conhecimento e busca de solução coletiva a ser
apresentada ao Conselho de Saúde
Voce geralmente acata as decisões da Secretaria de Saúde
Outros

20 - Os Conselheiros de Saúde tem participação na definição dos orçamentos da saúde
no âmbito municipal?

O

SIM

D NÃO
4
i :. ~ ..

21 - Voce tem conhecimento das fontes de recursos que fazem parte do Fundo Municipal
de Saúde?
DSIM

DNÃO

22 - O Conselho de Saúde tem atuado no acompanhamento e controle orçamentário e
financeiro do Fundo Municipal de Saúde?
D

SIM

DNÃO

23 - O Conselho de Saúde utiliza algum canal de comunicação com a sociedade para a
divulgação de informações e ações de interesse da coletividade?
D

SIM

DNÃO

24 - O Conselho Municipal de Saúde divulga as deliberações realizadas sobre os planos e
projetos que afetam diretamente a saúde da população?
D

SIM

DNÃO

25 - Na sua opinião o Conselho de Saúde de Belo Horizonte é transparente nas suas
ações e deliberações para com a população?
DSIM

DNÃO

26 - Há canal de receptividade às demandas da população dentro do Conselho de
Saúde?
DSIM

DNÃO

Se a resposta for afirmativa, descreva como esse canal funciona

27 - Há canal de receptividade às denúncias da população dentro do Conselho de Saúde?
D

SIM

O NÃO

Se a resposta for afirmativa, descreva como esse canal funciona
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28 - O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte desenvolve ações conjuntas com
outros órgãos ( públicos/ privados ) para a formulação de diretrizes da política
municipal de saúde?

D

SIM

D

NÃO

Se a resposta for afirmativa, cite os órgãos públicos e privados que desenvolvem atividades
conjuntas com o Conselho na formulação de políticas de saúde:

29 - O Conselho de Saúde desenvolve parcerias com outros órgãos públicos para a
fiscalização e controle de ações de saúde no âmbito do município?

D

SIM

D NÃO

Quais são esses órgãos? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

30 - O Conselho Municipal de Saúde atua junto ao Poder Legislativo?

D

SIM

D NÃO

Se a resposta for afirmativa, exemplifique: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

31 - Qual é o grau de articulação e integração do Conselho Municipal de Saúde de
Belo Horizonte e o Conselho Estadual de Saúde?

D

D

Ótima

Boa

D

Regular

D

Deficiente

32 - Qual é o grau de articulação e integração do CMS/ BH e os Conselhos Distritais e
Locais de Saúde?

D

D

Ótima

Boa

D

Regular

D Deficiente

33 - Uma das instituições de deliberação política! técnica sobre o sistema de saúde em
nível regional é a Comissão Intergestora Bipartite ( CmR ). Voce tem conhecimento da
existência dessa comissão?

D

SIM

D NÃO

34 - Há articulação político-administrativa e técnica do CMS/ BH com a Bipartite
regional?

D

SIM

D NÃO
6

35 - O Conselheiro tem conhecimento das propostas discutidas e deliberadas pela
Bipartite regional que dizem respeito à gestão do sistema municipal de saúde de Belo
Horizonte?

D

SIM

D

NÃO

36 - Voce considera o Conselho de Saúde um órgão democrático, da forma como está
estruturado?

D

SIM

D NÃO

Porque?

37 - Na sua opinião, a maioria das ações deliberadas pelo Conselho de Saúde, até o
momento, procuram atender os interesses de que setor?

D Poder Público ( Prestador do Governo municipal )
D Os Prestadores privados, contratados e conveniados

da rede municipal de

saúde

D Os Usuários do Sistema Municipal
D Os Profissionais de saúde

de Saúde

38 - Na sua opinião como voce classifica o processo decisório da atual ge,stão do Sistema
Municipal de Saúde de Belo Horizonte quanto a atuação do Conselho de Saúde e a
Secretaria Municipal de Saúde?

D Centralizado
D Tendendo à centralização
D Tendendo à descentralização
D Descentralizado

,

7

DEFINIÇÃO:
CENTRALIZADO - Concentração do poder decisório técnico-administrativo, financeiro e
político na Secretaria Municipal de Saúde
TENDENDO À CENTRALIZAÇÃO - Concentração do poder decisório financeiro e
político na Secretaria Municipal de Saúde com tendência à relativa autonomia decisória no
âmbito técnico-~dministrativo para o CMS! BH
TENDENDO A DESCENTRALIZAÇAO - Relativa autonomia técnico-administrativa e
financeira do CMS/ BH no processo decisório com concentração do poder político na esfera
do governo municipal
DESCENTRALIZADO - Autonomia política, técnico-administrativa e financeira do CMS/
BH no processo decisório
39 - Na sua opinião o Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte
deve ser:

D

O Secretário Municipal de Saúde

D

Eleito entre os membros do CMS/ BH

Justifique a sua resposta:

40 - Como voce classifica a participação dos cidadãos/ usuários no processo decisório na
defesa de interesses coletivos dentro do Conselho?

D

D Boa

Ótima

D

Regular

D

Deficiente

41 - As demandas da população são comtempladas na formulação e implementação de
políticas, planos e projetos de saúde?
DSIM

D

NÃO

Se a resposta for afirmativa, cite as necessidades manifestadas pela população e que foram
incorporadas na formulação e execução de políticas, planos e projetos de saúde no âmbito do
município:

42 - Na atual gestão do CMS ,voce tem conhecimento de atividades de controle social
sobre as ações e os serviços de saúde no município de Belo Horizonte?
DSIM

D

NÃO

Se a resposta for afirmativa, exemplifique:

8

43 - Há resistências por parte do corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde quanto
a criação de mecanismos de controle sobre as ações e serviços de saúde por parte do
Conselho Municipal de Saúde?
DSIM

DNÃO

44 - Se a resposta da pergunta anterior for negativa, a que voce atribue a falta de
controle social sobre as ações e serviços de saúde?

45 - Na sua opinião em qual ( quais) situação ( situações) os cidadãos/ usuários do
Sistema Municipal de saúde tem tido maior participação na defesa de seus interesses?
D

Participando das Conferências Municipais de Saúde

D

Participando de Plenárias da Saúde nas diversas instâncias

D

Participando dos Conselhos Distritais e Locais de Saúde

D

Participando através de sua representação paritária no Conselho Municipal de
Saúde

D

Participando de movimentos sociais organizados pela defesa das condições de
saúde da população

D

Participando nas entidades e segmentos sociais representativos: associações
de moradores, sindicatos, organizações não governamentais e outros

D

Outros

46 - Na sua opinião em que a criação do CMS/ BH contribui para a melhoria da gestão
do Sistema Municipal de Saúde?

9

47 - Os Consórcios municipais tem sido estimulados pelo poder público para a solução
de dificuldades na oferta e prestação de serviços de saúde de uma região, sobretudo para
os serviços de maior complexidade e/ou resolubilidade, cuja a definição da demanda e
orçamento, resulta de negociação e acordos entre os municípios consorciados. Enfim,
busca aumentar a capacidade técnica e gerencial dos sistemas municipais de saúde de
uma micro-região. Voce tem conhecimento da realização de Consórcio do setor saúde em
que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte tenha participação?
DSIM

D

NÃO

Se a resposta for afinnativa, cite qual é ele e quais os municípios que tomam parte:

48 - Quem de direito deve fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde prestados
pelo Consórcio?

49 - Há no Conselho Municipal de Saúde/ BH mecanismos de conscientização e
sensibilização dos membros do Conselho quanto ao senso de coletividade?

D

SIM
NÃO
D
Se a resposta for afinnativa, cite qual ( ais ):

50 - Voce tem conhecimento de ações e deliberações do CMS/ BH quanto ao
fortalecimento da esfera pública de saúde?

D

SIM

D NÃO

Cite qual ( ais ):

Obs: O público aqui deve ser entendido como público estatal
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