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RESUMO

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o maior programa social do Brasil, executado por
políticas públicas que, quando bem planejadas e implementadas, alcançam resultados
positivos e resolvem os problemas públicos. A função de gestão do SUS é atribuída
aos secretários e dirigentes de saúde, que têm a incumbência de instituir, implantar e
implementar as políticas governamentais no setor Saúde, a partir do Pacto Federativo.
Mais do que meros agentes administrativos, é essencial que a pessoa responsável
por este cargo público esteja apta a tomar decisões capazes de implantar políticas
eficazes, com a finalidade última de promover saúde integral à população que vive no
território sob sua responsabilidade. O objetivo central deste estudo é refletir como o
conhecimento dos gestores municipais de saúde acerca da prática da gestão pública
de saúde influencia a efetivação das políticas públicas, em âmbito regional. Para tanto,
procedeu-se a uma investigação de campo, de natureza descritiva com abordagem
qualitativa, na qual foram entrevistados os gestores municipais de saúde de nove
municípios que compõem uma determinada região de saúde. O conteúdo das
entrevistas semiestruturadas, de natureza exploratória e aplicada, realizadas entre
março e abril de 2020 foi analisado segundo a Análise de Discurso de Michael
Pêcheux, a partir do referencial de um gestor de saúde que tenha capacidade legalinstitucional, seja tecnicamente eficiente, capaz de reconhecer os fenômenos políticoadministrativos, de utilizar as ferramentas de gestão em saúde, de diagnosticar as
demandas e necessidades sociais e os instrumentos necessários para atendê-las, em
uma rede regional de saúde. Michael Howllet forneceu o referencial teórico para
compreender o discurso, a partir do ciclo de políticas públicas estadistas. Dos nove
gestores entrevistados, todos têm formação universitária, sendo cinco na área da
saúde e quatro na área de administração. O tempo de experiência na gestão pública
variou de 2 a 15 anos, com média de 7,8 anos. A proximidade com o período eleitoral
municipal influenciou o processo de significação demonstrado no discurso. O discurso
apontou que os gestores de saúde apresentam uma dificuldade de compreensão
sobre políticas públicas; têm pouco conhecimento teórico-operacional na
implementação de políticas de saúde, sobretudo no desconhecimento dos atores
envolvidos; e desconhecem a política de atenção básica e a gestão participativa.
Assim, o estudo revelou gestores com conhecimento raso sobre os processos de
gestão em saúde contemporânea, liderando ações de planejamento pautadas em
demandas imediatas e evidenciou a falta de reconhecer-se como “eu gestor”, pessoa
que deve tomar decisões no jogo de políticas. Concluímos que a superficialidade do
conhecimento dos gestores de saúde entrevistados prejudica diretamente a condução
de todo ciclo de políticas públicas, sobretudo na implementação, fazendo com que
políticas públicas de saúde, como a de Atenção Básica, fiquem fragilizadas, o que
pode ser a causa das disparidades dos condicionantes sociais e desenvolvimento
entre diferentes regiões de saúde. O conhecimento dos gestores tem, portanto,
profundas implicações sobre a implementação de políticas públicas em seu território
de atuação.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Saúde Pública. Gestão em saúde. Políticas
Públicas de Saúde. Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT

“Sistema Único de Saúde” (SUS), or unified health system, is the largest social
program in Brazil, implemented by public policies that, when well planned and
implemented, achieve positive results and solve public problems. The management
function of the SUS is attributed to health secretaries and leaders, who have the task
of instituting, implementing and deploying government policies in the Health sector,
based on the Federative Pact. More than mere administrative agents, it is essential
that the person responsible for this public office is able to make decisions that allow
effective policies implementation, with the main goal of promoting integral health to the
population living in the territory under their responsibility. The central objective of this
study is to reflect how the knowledge of municipal health managers about the practice
of public health management influences the implementation of public policies at the
regional level. For this, a field investigation of descriptive nature with a qualitative
approach was carried out, in which the municipal health managers of nine
municipalities that compose a given health region were interviewed. The content of the
semi-structured interviews, exploratory and applied in nature, conducted between
March and April 2020, was analyzed according to Michael Pêcheux's Discourse
Analysis, based on the framework of a health manager who has a legal-institutional
capacity, is technically efficient and capable of recognizing political-administrative
phenomena, using health management tools, diagnosing social demands and needs
and the necessary tools to meet them, in a regional health network. Michael Howllet
provided the theoretical framework for understanding discourse, from the cycle of
statesmen's public policies. Of the nine managers interviewed, all have a university
degree, five in the health area and four in the administration area. The time of
experience in public management ranged from 2 to 15 years, with an average of 7.8
years. The proximity to the municipal electoral period influenced the process of
significance demonstrated in the discourse. The discourse pointed out that health
managers present difficulty in understanding public policies; have little theoreticaloperational knowledge in the implementation of health policies, especially in ignoring
the actors involved; and are unaware of primary care policy and participatory
management. Thus, the study revealed managers with shallow knowledge about the
management processes in contemporary health, leading planning actions based on
immediate demands and evidenced the lack of recognition of themselves as a
manager, a person who must make decisions in the policy game. We conclude that
the superficiality of the knowledge of the health managers interviewed directly impairs
the conduct of the entire cycle of public policies, especially in their implementation,
causing public health policies, such as primary care, to become weakened, which may
be the cause of disparities in social constraints and development between different
health regions. The knowledge of managers has, therefore, profound implications on
the implementation of public policies in their territory of operation

Keywords: Public Policies. Public Health. Health management. Public Health Policies.
Unified Health System.
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APRESENTAÇÃO

No último ano de graduação de Farmácia e Biomedicina, prestei o
concurso público na cidade de Pedregulho, interior de São Paulo, para o cargo de
farmacêutico. Ingressei como funcionário público no ano de 2007 como membro da
equipe técnica da secretaria da saúde, foi a primeira vez que tive um encontro com a
gestão pública de saúde.
Assumi, além da assistência farmacêutica, a função de prestação de
contas e planejamento de projetos de recursos oriundos da União e do Estado de São
Paulo. Com objetivo de acumular conhecimento realizei uma especialização Latusenso em saúde pública onde percebi a dimensão grandiosa do sistema de saúde que
estava envolvido. Desde então minha participação na gestão em saúde foi ganhando
espaço e ampliando a dimensão.
Assumi a presidência do Conselho Municipal de Saúde em 2008, com
ele pude compreender os espaços de participação popular e necessidade de trazer
uma gestão mais profissional deste espaço social fazendo com que o gestor de saúde
da época compreendesse a coparticipação e a gestão compartilhada do serviço de
saúde.
Sendo membro da equipe técnica, foi possível participar da implantação
dos colegiados de gestão nos Departamentos Regionais de Saúde e efetuamos as
negociações na Programação Pactuada Integrada- PPI. Em 2013 tive minha primeira
experiência como gestor em um projeto audacioso do Estado de São Paulo e
posteriormente da União que criou a primeira Unidade de Cuidados Continuados do
Brasil, instituindo assim como uma Política Pública de Saúde de reabilitação de
pacientes convalescentes, ocupando um vazio assistencial para esta modalidade.
Em 2016 participei de uma especialização Latu senso em Micropolítica
da Gestão e Trabalho em Saúde que despertou ainda mais o interesse pela gestão
em saúde principalmente no que tange a implementação de políticas públicas.
Durante todo este período os espaços de negociação em Câmaras Técnicas e nos
Colegiados Regionais de Gestão me propiciaram o contado com diversos gestores do
Sistema Único de Saúde, em âmbito Municipal e Estadual, ofertando a possibilidade
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de uma análise crítica do papel fundamental do gestor de saúde para a execução de
Políticas Públicas.
Em 2017, assumo a gestão de saúde do município de Pedregulho, em
estado de calamidade pública, onde o manejo teórico e operacional, tanto da
assistência à saúde, quanto a condução da equipe e recursos humanos e ainda do
setor financeiro eram necessários para requalificarmos a gestão pública.
O planejamento em saúde com uma equipe intersdisciplinar foi essencial
para diagnóstico de redes e adesão de qual política seria importante para
implementação e fortalecimento.
Em 2018, em reconhecimento ao trabalho executado, onde elencamos
a atenção básica como porta preferencial para o serviço de saúde, ordenadora da
rede e coordenadora do cuidado, e recebemos do Estado de São Paulo o
reconhecimento como município de maior expressão na atenção básica do nordeste
paulista.
Mas, diante das ações dos gestores de saúde com quem convivi durante
todo este período, ainda havia um incomodo quanto às implicações do conhecimento
dos gestores do SUS sobre a implementação implementação e execução de políticas
públicas de saúde, objeto desta dissertação.
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1 INTRODUÇÃO
Na República Federativa do Brasil, após a promulgação da Constituição
Federal de 1988, os estados e municípios assumiram o protagonismo e a eles foi
direcionada a autonomia de gestão, o que significa que, naquele momento, os
governos estaduais interessados em transferir atribuições de gestão de Políticas
Públicas deveriam implementar estratégias bem sucedidas de indução, com o intuito
de obter a adesão dos governos municipais (ARRETCHE, 1998). Outrossim, as
Políticas Públicas assumem múltiplas definições, variando desde a esfera de gestão
na qual foram formuladas, até o tipo de problema público que ela se propõe a atender.
Nesta dissertação define-se “Política Pública” como a resposta governamental a uma
demanda da população (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013).
As demandas da sociedade devem ser apresentadas aos dirigentes
públicos por meio de grupos organizados, a denominada “Sociedade Civil
Organizada”, que inclui os sindicatos, entidades de representação empresarial,
associação de moradores, associações patronais, organizações não governamentais,
conselhos e conferências. Em outras palavras, as políticas públicas são o resultado
da competição entre os diversos grupos ou segmentos da sociedade que buscam
assegurar respostas a problemas públicos (SEBRAE/MG, 2008). Ademais, formular,
implementar e gerenciar políticas públicas requer um conhecimento teóricooperacional do chamado “Ciclo das Políticas Públicas”, o qual, após a análise da
demanda social, busca alternativas para sanar as problemáticas levantadas
(SEBRAE/MG, 2008).
No setor de saúde, a fim de assegurar direitos aos cidadãos, através da
Lei n° 8.080, de 1990, criou-se o Sistema Único de Saúde (SUS). É um sistema de
alta complexidade, pois considera desde as questões biológicas, até as sociais. Dessa
forma, apresenta-se como um dos mais importantes movimentos sociais em prol da
democracia no Brasil. Configura-se como a principal política pública de saúde, porque
busca atender todas as demandas de saúde da população, assegurando seu direito
constitucional de acesso à saúde. Para tanto, utiliza-se de ações amplas, como o
saneamento básico, e específicas, como consultas médicas rotineiras, as quais
requerem desde menor densidade tecnológica, até cirurgias e internações em
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que reivindicam maior densidade tecnológica.
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Este programa social apresenta-se como uma política social contra-hegemônica, que
resiste àqueles que preferem tratar a saúde como mercadoria (ALMEIDA, 2002). Além
disso, para compreender a Saúde Pública como política governamental, a ótica central
deve ser a dimensão assistencial, sem desconsiderar a tecnologia e a gestão
(ARRETCHE, 1998).
Na dimensão assistencial, pode-se compreender as questões referentes
à produção do cuidado. Com a criação do modelo de atenção à saúde de redes
assistenciais, organizou-se a produção dos serviços e a sua concretização,
finalmente, ganhou status governamental. Portanto, a organização do sistema de
saúde em redes é uma “política governamental”. Para concretização das ações, é
necessário um modelo de gestão responsável pela formulação de projetos, cujo
objetivo é planejar e materializar as ações assistenciais, necessárias à população.
Entendemos que a implementação de Políticas Públicas de Saúde necessita de
valorização da assistência ao sujeito de forma singular, holística, empática, com uma
proposta de gestão participativa em que não é somente o acúmulo de capital que
determina as ações. Portanto, em tal abordagem é fundamental que o gestor
compreenda o que se constitui como âmbito público, privado, ações “hospitalares” e
“ambulatoriais”, as quais podem ser coletivas ou individuais, dadas através de ações
hierarquizadas, de acordo com a atenção em saúde que se pretende e que o indivíduo
necessita. Para compreender a Saúde Pública e dá-la a proporcionalidade de “política
social”, faz-se necessário olhar cada vez mais para espaços menores e compreender
o conjunto de relações sociais que ali são construídas, a fim de produzir uma ideia da
saúde coletiva, a partir de suas forças sociais que, nas suas lutas pelos direitos, dão
forma às opções políticas (ALMEIDA, 2002).
Salienta-se, para esta compreensão, que alguns atores são de extrema
importância, pois margeiam as ações e tornam-se formuladores específicos do setor:
fazem a ligação do modelo assistencial com a gestão econômica e tranformam as
ações de saúde em padrões de gastos públicos, de organizações institucionais. São
eles, os gestores.
Na Saúde Pública existe um interlaçar de saberes e conhecimentos, o
que torna-a transdisciplinar no campo do conhecimento. Enquanto projeto social, a
saúde pública caracteriza-se pela interação entre valores sociais, éticos e cognitivos
(HARTZ; FERRINHO, 2011). Sendo assim, fica evidente que a Saúde Pública é um
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campo de políticas, de conhecimentos científicos e um projeto de sociedade que
levanta questões antropológicas, éticas e epistemológicas.
Muito se fala em direcionar as ações em saúde, o que se refere a
articular, de forma legal e coesa, os recursos que se dispõe na saúde pública. Dessa
forma, ressalta-se a figura do gestor, um ator especialmente capacitado para o
desempenho de tal manobra. A ele é incumbido conduzir as ações do Sistema Único
de Saúde (SUS) e é por meio dele que as abordagens sobre a gestão pública
assumem uma natureza diversa. Ora complexa, ora polivalente (BRASIL, 2006).
Cabe ao gestor da saúde promover atenção integral. De maneira que o
cuidado passe a ser amplo, a eles também é incumbida a responsabilidade
compartilhada, não somente entre seus pares. A gestão pública é responsabilidade
de todos e os mais diversos atores sociais podem e devem exercer, além do controle
público, a gestão participativa (LECHOPIER, 2015).
As práticas de gestão pública no SUS atribuem aos secretários e
dirigentes de saúde, em qualquer esfera de gestão, a responsabilidade de instituir,
implantar e implementar as políticas governamentais a partir do Pacto Federativo.
É essencial para gestão que o dirigente seja apto a produzir decisões
capazes de implantar políticas, porém há muita subjetividade nas ações de gestão e
forma de ações. Os gestores públicos de saúde não podem ser tomados como meros
agentes administrativos. Se assim fosse, sua atribuição seria a de condução somente
dos sistemas de saúde e serviços, o que o tornaria um agente de recursos humanos
e administrativos. Portanto este estudo se justifica porque lança um olhar aprofundado
para os gestores de saúde de uma região, propiciando fomentar a discussão sobre
quais características são necessárias à gestão responsável dos sistemas municipais
de saúde e, portanto, à apropriada efetivação de políticas de saúde que contribuam
com o desenvolvimento regional.
Salienta-se que para discutir a qualidade na gestão em saúde, implicase o tratamento da qualidade de atuação do gestor (além das decisões políticas dos
gestores governamentais), em termos de direcionalidade, comando, condução e
difusão de uma política pública. Por isso, os gestores de saúde devem ser
formuladores e produtores de políticas e estratégias institucionais, dirigentes,
comandantes e condutores dos sistemas institucionalizados (CONASEMS, 2019).
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Este estudo tem como tema a gestão em saúde, explorada a partir do
foco no Gestor Municipal de Saúde. Para tanto, nos balisaremos em alguns requisitos
essenciais para o êxito da implementação de políticas públicas de saúde.
A formulação do problema busca desvendar quais as características,
tanto teóricas, quanto operacionais, os gestores de saúde do colegiado de gestão
regional Três Colinas do Departamento Regional de Saude de Franca- Estado de São
Paulo tem e comparar com o que se espera de um gestor de saúde, verificando: Há
implicações na implementação de Políticas Públicas de Saúde quando mudam as
características de gestores?
Nesse sentido, o objetivo central deste estudo é refletir como o
conhecimento dos Gestores Municipais de Saúde acerca da prática da gestão pública
de saúde influencia a efetivação das Políticas Públicas, em âmbito regional.
Como objetivos específicos espera-se caracterizar os gestores de saúde
na microrregião Três Colinas, do DRS VIII – Franca/Estado de São Paulo; Investigar
as representações sociais sobre a Política Pública de Saúde e quais são os desafios
para efetivá-las. Identificar o conhecimento dos gestores sobre os aspectos envolvidos
no modelo vigente tanto teóricos quanto operacionais e identificar o olhar dos gestores
de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) para as políticas sociais e seus
desdobramentos. Pensar em gestão é, essencialmente, pensar nos gestores, em suas
ações, seus cálculos, suas práticas, suas relações de poder, interações, mediações,
desacordos e acordos. Portanto, este trabalho deve ser interpretado sob a ótica da
gestão.
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2 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E AS POLÍTICAS
PÚBLICAS

Assim como todas as demais manifestações humanas, os Estados
também são dotados de história. A conceituação, a caracterização, a organização e
as manifestações de tais entes políticos, bem como as maneiras pelas quais se
relacionam com os indivíduos que abrigam e com os outros Estados, estão
diretamente

relacionadas

com

os

direitos

considerados

fundamentais

(BONAVIDES,1996).
O estado de direito surge na Europa, com a finalidade de restringir o
poder do rei. Portanto, o Estado passa a ser orientado por leis e surgem as
“constituições”. Para elaboração de tais mecanismos democráticos, faz-se necessário
o levantamento das necessidades da população.
Thomas Marshall, no século XVIII, faz inferências aos processos de luta
dos direitos civis, relacionados às liberdades individuais. Direitos estes exigidos,
principalmente, pelos liberais, os direitos relacionados à vida, à liberdade e à
propriedade privada. Esta é a primeira geração dos direitos, aqueles conquistados
pela burguesia. Posteriormente, identificou-se uma demanda por direitos políticos,
ainda no período do Liberalismo do século XVIII, motivado pela desigualdade social,
a qual gerava miséria. Desse modo, demandava dignidade e bem-estar social e
culminou no surgimento dos Direitos Sociais (BONAVIDES,1996), os quais estão
relacionados à dignidade mínima: ao bem-estar, direito à educação, à saúde, à
seguridade social, ao transporte e à alimentação (BONAVIDES, 1996).
No Brasil do Século XX, com o advento da Constituição Federal, foram
asseguradas as liberdades individuais, civis e sociais. Ainda neste sentido, deve-se
considerar os direitos políticos, como o sufrágio universal, no qual o direito ao voto é
de todos, sem distinções étnicas, de gênero ou sociais.
O Artigo 1° da Constituição Federal do Brasil diz que a República
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel entre os estados, municípios e
Distrito Federal, constitui-se num Estado democrático de direito, o que significa que
todas as decisões no Brasil deverão ser tomadas com a participação de todos e pela
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vontade da maioria. Assim, na democracia, a opinião de todos têm o mesmo valor e
prevalece a vontade da maioria (BONAVIDES,1996).
Desse modo, a configuração da República Federativa do Brasil, como
um Estado democrático de direito, resulta dos anseios internos e influxos externos –
os quais escancararam a necessidade do Estado adotar um posicionamento de maior
envolvimento com as necessidades da população habitante de seu território e com a
efetivação de seus direitos constitucionais.
O Estado democrático de direito tem sua origem e finalidade na
conformidade com o direito, manifestado livremente pelo próprio povo. De tal forma,
os olhares são voltados ao problema público, assim como às políticas públicas.
Todavia, encontra-se dificuldade em definir o que é uma “política pública”. Para países
de língua oficial derivada do Latim, como o Brasil, encontram-se dificuldades na
distinção de diversos termos importantes para as Ciências Sociais. Na Língua
Portuguesa, a palavra “política” pode assumir até três conotações principais, enquanto
na língua inglesa é feita uma distinção com a utilização dos termos policy, politics e
polity (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013).
Polity é o sistema, método ou forma de governo; a estrutura das
instituições políticas, determinada pela sociedade. Politics é a atividade humana
ligada à manutenção e obtenção dos recursos necessários para o exercício do poder
sobre as pessoas; pode ser entendido como o exercício de governar. Policy é a
dimensão mais concreta da palavra “politica”, tem relação com a orientação política,
programa de ação ou diretriz tomada para ação (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013).
No Brasil, o termo “política pública” está diretamente ligado ao terceiro
significado apresentado de política, policy. As políticas públicas tratam do conteúdo
concreto e simbólico da decisão política; do processo de criação e atuação dessas
decisões (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). Outrossim, Política Pública pode ser,
genericamente, definida como uma diretriz elaborada, visando enfrentar um problema
público. O motivo para o estabelecimento de uma política pública é a resolução ou o
tratamento de um problema entendido como relevante para o coletivo, o qual pode ser
definido como um conjunto de indivíduos que compõem determinado grupo social.
Ademais, segundo Secchi (2013), Política Pública possui dois elementos
fundamentais: a intencionalidade pública e a resposta a um problema público.
Compreende-se por “políticas públicas” um conjunto de ações e
decisões do Governo, voltadas para a solução de problemas da sociedade,
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apresentadas sob formas de metas e planos, organizados em cada esfera
administrativa, com o intuito de alcançar o bem-estar social, o qual deve ser de
interesse público (ARRETCHE,1998).
Para Howlett; Ramesh; Perl (2013), os governos produzem políticas
públicas de modo que as decisões individuais somam-se e funcionam juntas, em
regimes políticos e arranjos mistos, os quais resultam em padrões reconhecíveis de
produção, denominados policy-making. Em tradução literal: “fazendo política”, no
sentido contínuo de elaborar resoluções aplicadas a problemas públicos. Os autores
fundamentam que os objetivos da Política Pública são alcançados por meio de
deliberações e discursos, os quais servem como instrumentos políticos. Tal processo
assume duas dimensões: a técnica, em que busca-se um equilíbrio entre os objetivos
e os instrumentos adequados para lidar com o problema e a dimensão política, porque
nem todos atores estão de acordo com o problema que constitui o problema político.
A Política Pública surgiu como um subcampo significativo dentro da
disciplina de Ciência Política, entre os anos 1960 e 1970, afirma Souza (2006), que
complementa, informando que Daniel Lerner e Harold Lasswell, são apontados por
estudiosos como pioneiros em trabalhos sobre o assunto. Rua (2009) considera que
a área da Política Pública contou com quatro grandes “pais” fundadores, além de
Laswell: Simon, Lindblom e Easton.
No contexto atual, muitas são as definições de Política Pública.
Compreende-se Política Pública como um conjunto de decisões e não uma decisão
isolada. Considera-se, ainda, que sempre implicará em decisão política. No entanto,
nem toda decisão política, constitui uma política pública. É necessário, portanto,
conhecer alguns dos diferentes enfoques dados ao significado de Política Pública.
Discute-se, principalmente, duas linhas teóricas: a multicêntrica e a estadista, a qual
aponta o processo de elaboração, se as escolhas devem ser construídas,
exclusivamente, por atores estatais ou não. O que se discute é a nomenclatura (RUA,
2009).
Segundo Secchi, “Alguns atores e pesquisadores defendem a
abordagem estatista ou estadocêntrica, enquanto outros defendem abordagens
multicêntricas ou policêntricas, no que se refere ao protagonismo no estabelecimento
de políticas públicas” (SECCHI, 2013, p.36). A abordagem estadista considera as
políticas públicas, analiticamente, como monopólio de atores estatais. Segundo esta
concepção, o que determina se uma política é “pública”, consiste na personalidade
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jurídica do formulador. Em outras palavras, é Política Pública somente quando há a
demanda por um ator estatal, ou tudo que o governo decide fazer ou deixar de fazer
(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013).
Sinteticamente, a abordagem estadista considera a criação e atuação
das políticas públicas como monopólio estatal. A política é desenvolvida ou decidida
por autoridades formais, legalmente constituídas no âmbito de sua competência, e é
coletivamente vinculante. Essa visão é a base da fundamentação de dois principais
argumentos. O primeiro, de caráter mais objetivo, alega que o Estado, por deter o
monopólio das leis, é o único capaz de elaborar e controlar políticas públicas que
realmente possam ser seguidas por determinada população. Já o segundo
argumento, baseado em valores, diz que o Estado encontra-se superior,
hierarquicamente, às outras instituições burocráticas da socidade. Por este motivo,
administra os problemas públicos com maior efetividade.
Essa linha de pensamento admite que atores não estatais tenham
alguma influência no processo de efetivação das políticas públicas. Porém, não
reconhece que estes possam assumir papel de protagonismo neste tipo de ação,
ficando o Estado, sempre encarregado, exclusivamente, da tarefa. Outrossim, é
costume de autores estadistas definir as políticas públicas como a própria atividade
do Estado. Para Harold Dwight Lasswell, políticas públicas são tudo aquilo que o
governo pode ou não fazer. Já para Robert Dahl, o Estado é o sistema político formado
pelos residentes de determinada área territorial, somado ao governo desta área.
Todavia, o que não podemos confundir, é a concepção de Estado e governo.
Enquanto um engloba, de forma mais geral, todo o sistema político de um local, o
outro é formado pelo grupo de pessoas colocadas à frente dos órgãos fundamentais
do Estado.
No que tange a abordagem multicêntrica, o importante não é quem
formula a política – nesta concepção, qualquer um pode fazê-lo –, mas a origem do
problema enfrentado. Esta é a sua caracterização fundamental. Assim, uma política
recebe o adjetivo de “pública” se o problema que tenta enfrentar é de interesse da
maioria democrática. A abordagem multicêntrica, segundo Secchi, considera como
protagonistas no estabelecimento das políticas públicas as organizações privadas,
organizações não-governamentais, organismos multilaterais, redes de políticas
públicas (policy networks) e os atores estatais. Ademais, considera que tanto atores
não estatais (organizações não-governamentais e o setor privado) quanto o próprio
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Estado podem assumir papéis de protagonismo na elaboração e controle de políticas
públicas. A teoria multicêntrica envolve a existência de múltiplos centros de tomada
de decisão dentro de um conjunto de regras aceitas. Para o autor, a essência
conceitual de políticas públicas é o problema público. Assim, uma política pública
recebe este adjetivo se tem a intenção de responder a um problema público.
Existe uma série de fatores que influenciam a centralidade estatal na
criação e manutenção de políticas públicas, dentre os mais comuns, está a elaboração
de políticas públicas, a qual é uma das razões centrais para o surgimento e
manutenção do Estado Moderno, assegurado pela figura do “ator político”. Outro fator
importante, o Estado detém o monopólio do uso legitimo da força. Portanto, possui
superioridade objetiva frente às instituições não estatais. Conclui-se que o Estado
Moderno administra maior parte dos recursos nacionais. Por isso, elabora políticas
públicas mais robustas, temporais, em um espaço determinado.
A Política Pública é, portanto, uma diretriz elaborada para enfrentar
determinado problema de enfoque público, pois deve ter a intenção e a resposta a um
problema considerado relevante para a sociedade geral. Por isso, toma forma através
de programas públicos, projetos, leis, campanhas, subsídios governamentais,
contratos formais e informais; entre outros. Estas políticas são caracterizadas pela
definição de planos e metas e estão presentes nos três entes federativos – União,
Estado e Município – de modo a convergir em medidas que visam o bem-estar da
população.

2.1 – FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Dentre as formas de estudar as políticas públicas, encontra-se a “análise
política”, a qual visa descobrir os métodos que possibilitam ao governo identificar e
resolver problemas. Além disso, subsidia o desenvolvimento de políticas baseadas
em conhecimentos científicos – estudos e pesquisas – para que se possa prever e
controlar as ações e intervenções políticas (RUA, 2009).
O ciclo de políticas públicas é um modelo de formulação e de análise
das políticas. Existem muitas abordagens para a formulação e análise das mesmas.
Este ciclo serve para melhor desenvolver e implantar uma política pública. Não apenas
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para desenvolvê-las e implementá-las, mas serve também para compreender e
descobrir mais sobre a questão (RUA, 2009). A intenção deste processo é fazer com
que as decisões sejam tomadas de maneira a reduzir os riscos despendidos em uma
política cujos resultados sejam insatisfatórios ou quando o problema não é de fato
relevante. De tal modo, busca-se conhecer as demandas da sociedade e quais são
os processos políticos mais adequados para formular e executar políticas públicas
bem-sucedidas. A formulação de uma política pública é um processo contínuo, de
identificação de problemas, formulação de respostas e políticas governamentais.
Assim, a organização de mecanismos administrativos para executar as políticas e
avaliar o grau de consecução dos objetivos da política é fundamental (RUA, 2009).
Para que a formulação das políticas públicas possa ser bem executada,
alguns autores utilizam a explicação de um ciclo de políticas. Um destes autores é
Howlett; Ramesh; Perl (2013), quem levanta um problema específico e extingue o
problema causador do ciclo. Isto ocorre devido ao alto grau de complexidade existente
durante o processo de resolução de uma problemática. As políticas, muitas vezes
precisam ser refeitas para que possam alcançar os objetivos almejados, pois a não
extinção de um problema pode levar ao surgimento de outro. Formula-se, portanto,
um ciclo de problemáticas. Tal ciclo pode ser desenhado de diversas formas. Neste
estudo, descrevemos a partir de cinco pontos de tensão: a identificação do problema,
a formação da agenda, a formulação de alternativas, a tomada de decisão, a
implementação e a avaliação.

a)

Identificação do problema

A política começa a partir da percepção da existência de um problema
público. Seja de caráter social ou econômico, desde que possa ser resolvido através
de esforços governamentais.
Um problema só existe quando seu status quo é considerado aquém de
uma situação ideal. Além disso, somente será público se for relevante para a
coletividade e quando os atores políticos envolvidos considerarem-no um problema –
situação atual inadequada – e público – relevante para o coletivo. Segundo Howlett;
Ramesh; Perl (2013), para a identificação de um problema o primeiro passo é perceber
a existência deste problema – o que dá-se através da percepção de múltiplos atores.
Em seguida, o problema deve ser delimitado e definido, o que resultará no
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entendimento de sua essência e efeitos causais. Ademais, as consequências,
obstáculos também são variáveis importatíssimas para a resolução do problema
político. Por fim, delineia-se a existência de uma potencial solução. Segundo o autor:
"[...] um problema sem solução não é um problema" (HOWLETT; RAMESH; PERL,
2013, p. 08).
Portanto, é a partir da definição do problema que os diferentes interesses
envolvidos são organizados, porque apresentam as demandas e propostas de
resolução para essas necessidades específicas, as quais são divididas em quatro
categorias: necessidade normativa, sentida, expressada e comparativa.

b)

Formação de agenda

A agenda política se forma através de um processo no qual o problema
identificado é transformado no interesse de algum dos atores governamentais ou da
sociedade civil. Neste ponto, delimita-se um conjunto de questões e problemas a
serem priorizados.
Segundo Howlett; Ramesh; Perl (2013), para que um assunto possa ser
inserido na agenda, deve possuir: atenção do público, preocupação compartilhada
para que uma medida seja tomada, percepção se o problema é competência de algum
dos entes federativos – ou se está dentro de alguma fronteita de autoridade – e
possuir apoio de lideranças políticas. Nesse ponto do ciclo, a formulação de políticas
públicas evidencia as assimetrias entre o poder político e a agenda política a ser
seguida.
Neste momento também são elaborados os planos, os programas e os
projetos que visam responder aos problemas postos em pauta. De acordo com a
definição das alternativas, é o instrumento supremo de poder, pois a definição de
alternativas é a escolha dos conflitos, e a escolha dos conflitos aloca poder.
Para que tal formulação possa ocorrer de forma consistente, são
realizados estudos que demonstram quais os custos, os riscos e os benefícios da
implementação de tal alternativa. Para tanto, utiliza-se de avaliações anteriores à
implementação do projeto em si denominadas ex ante, ou seja, antes que o fato
ocorra, com mecanismos tais como, projeções, predições e conjecturas.

c)

Tomada de decisão
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“A tomada de decisão representa o momento em que os interesses dos
atores são equalizados e as intenções de enfrentamento de um problema público são
explicitadas." (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 51). Para isso, o autor propõe
três modos de entendimento para tal dinâmica de decisão: a) a perspectiva de que há
um problema, para o qual os tomadores de decisão buscam uma solução; b) os
tomadores de decisão ajustam os problemas às soluções já existentes ou c) os
tomadores de decisão têm soluções e buscam problemas que se encaixem a elas. A
"melhor" opção a ser tomada para enfrentar o problema público depende,
principalmente, das forças existentes dentro da arena política.
Lindblom, em 1959, propôs um modelo de tomada de decisão aplicado
às políticas públicas inspirado no modelo incremental, no qual os problemas e
soluções são definidos e redefinidos, diversas vezes dentro do processo, pois
dependem dos interesses dos atores envolvidos na elaboração da política, como de
outras decisões tomadas no passado. Este modelo acredita em situações de alta
complexidade – como são as situações que acontecem na rotina de uma elaboração
das políticas públicas –, em que o elemento político é mais relevante que o elemento
técnico.

d)

Implementação

Esta é a etapa mais longa da formulação da política, pois é neste
processo que se coloca em prática todo o estudo e o planejamento realizado na
formulação de alternativas. Desse modo, combina-se os diferentes recursos
disponíveis (financeiros, pessoais, de espaço físico; dentre outros) para transformar
as intenções iniciais em resultados efetivos (RUA, 2009).

e)

Avaliação

Embora seja considerada como última etapa do processo de gestão de
uma política pública, a avaliação pode ocorrer durante todo o processo, pois verifica
em que medida e com que qualidade as ações da implementação estão produzindo
os resultados e impactos esperados. Isto é, detecta as dificuldades e os obstáculos
que ocorrem e pode sugerir melhorias.
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Durante a elaboração de uma política, ocorre uma avaliação de
processos, focados no desenvolvimento do programa. Essa avaliação visa detectar
fatores que, ao longo da implementação, podem facilitar ou impedir que os resultados
da política sejam alcançados efetivamente. Ao fim da política, ocorre, geralmente, uma
avaliação dos resultados – os quais focam no desempenho do programa. Portanto, as
metas propostas são percebidas com o intuito de avaliar se a formulação de
alternativas foi atingida. Outrossim, verifica-se se os objetivos foram, de fato,
alcançados e quais foram os efeitos produzidos pela política, depois de aplicada
(PEREIRA, 2010).
2.2 – ATORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Segundo Howlett; Ramesh; Perl (2013) a execução de uma Política
Pública, além do problema público a ser trabalhado, com auxÍlio das ferramentas
próprias do gestor de políticas, como o ciclo de políticas, e ainda os indicadores sociais
que identificam o nó crítico e objeto de ação, faz-se necessário conhecer e identificar
quais são os indivíduos envolvidos no processo de formulação e tomada de decisão.
É preciso, ainda, verificar se tais atores pertencem ou assumem um papel cujas ideias
estejam voltadas para a solução dos problemas de caráter público. Além disso,
quando observa-se política sob o ponto de vista da ciência, os atores públicos são
todos os indivíduos, grupos e organizações que desempenham algum papel na polity.
Tais atores impactam de forma direta (ou não) os conteúdos e resultados da política
pública, através de seu comportamento frente ao problema determinado.
Segue definição de cada grupo:

a)

Atores

Individuais:

políticos,

burocratas,

magistrados

e

formadores de opinião.
b)

Atores coletivos: partidos políticos, burocratas, grupo de

interesse, organizações da sociedade e movimentos sociais.
c)

Atores governamentais: políticos, designados politicamente;

burocratas e juízes.
d)

Atores não governamentais: grupos de interesse, partidos

políticos, meios de comunicação, destinatários da política, organizações do terceiro
setor e outros parceiros.
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Esta categorização tem como finalidade agregar os atores às suas
características comuns. Em primeira instância, divide-se em atores individuais e
coletivos. Os atores individuais são pessoas que agem de forma intencional, dentro
de uma arena política. Já os atores coletivos, são grupos que agem também de forma
intencional, dentro de uma arena da política. A segunda divisão, dá-se de acordo com
sua atuação direta dentro do governo.
Como objeto deste estudo, faz-se necessário compreender a
importância de dois atores. Principalmente, os políticos e os designados politicamente.
Estes influem, de forma direta, nas ações, pois são fundamentais no processo de
políticas públicas. Tais atores estão investidos de cargos executivos, ou em cargos
legislativos, que conferem a eles legitimidade para propor e aplicar as políticas
públicas e impactam, sobretudo, as demandas econômicas e sociais.
Na presente investigação, compreende-se que os requisitos que o gestor
deve reunir devem ser habilidades e competências, tais como serem capazes de
assumir uma visão estratégica, dentro do jogo de políticas públicas, o que permite
desenvolver as competências e as habilidades necessárias ao “negócio” da instituição
pública (REIS e MATOS, 2012).
Trata-se, portanto, da competência necessária para efetivar as ações.
Infere os conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo, as quais, em conjunto,
promovem o desempenho capaz de agregar os comportamentos, traduzidos nas
realizações individuais, em busca de resultados. Este é o conjunto que traz o valor
econômico e social na relação dos sujeitos (REIS e MATOS, 2012).
No setor da saúde, espara-se que o gestor reúna conhecimentos que
estejam diretamente ligadoS aos modelos de atenção e gestão à saúde. Pois,
representam a forma de organização do sistema de saúde e suas práticas em resposta
às necessidades da população. Os modelos são expressos em políticas, programas
e serviços de saúde que estejam em harmonia com os princípios e diretrizes que
estruturam o Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011).
As políticas públicas de saúde são conceituadas como as ações do
Estado perante às demandas de saúde da população. O gestor de saúde e sua equipe
devem implantar e aperfeiçoar as estratégias de cuidado e o desenvolvimento das
ações dos serviços de saúde. Além disso, necessitam de conhecimento técnicocientífico sobre a gestão em saúde e sobre as fases do ciclo das políticas públicas –
que na prática se interligam de forma que sejam capazes de facilitar a compreensão
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do processo. Para que um município tenha aptidão para criar e gerenciar políticas
públicas de qualidade, é necessário, além dos recursos financeiros, o planejamento a
longo prazo. Ou seja, é importante que os atores políticos definam um objetivo e o
melhor caminho para alcançá-lo. Isso facilitará a elaboração e execução das políticas,
bem como permitirá uma integração entre elas, evitando ações contraditórias por parte
da administração (BRASIL, 2011).
O Sistema Único de Saúde (SUS) é sem dúvida o maior movimento
social e democrático brasileiro na luta pelo direito à saúde. Ele se apresenta como
uma política social contra-hegemônica, que resiste àqueles que preferem tratar a
doença como mercadoria. Dessa forma, em meio a tantas instabilidades do Estado, a
política de saúde espera, através de seus gestores que a saúde seja interpretada
como direito de cidadania. Portanto, buscar-se-á implementar os princípios e diretrizes
das políticas públicas (BRASIL, 2011).
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E REDES DE ATENÇÃO À
SAÚDE

As políticas públicas de saúde fazem parte do campo de ação social do
Estado, o qual é orientado para a melhoria das condições sanitárias da população e
do ambiente (natural, social e de trabalho). Sua tarefa específica é organizar as
funções públicas governamentais no setor da Saúde. Portanto, promove a proteção e
a recuperação da saúde dos indivíduos e da população. Além disso, contribui,
efetivamente, para um sistema de proteção social. Estes elementos são o que diferem
as políticas públicas de saúde das demais políticas públicas (FLEURY; OUVERNEY,
2008) .
O Sistema Único de Saúde (SUS), implementado a partir da Constituição
Federal de 1988, basea-se na diretriz de universalidade e insere-se numa lógica
abrangente de seguridade social, conceito que representou uma inflexão importante
na trajetória histórica da proteção social de saúde no país. Pois assegura, sobretudo,
em seu artigo 198, a participação da comunidade (MENDES, 2015). Quanto a seu
funcionamento burocrático-econômico, o Estado desempenha papel central, tanto na
administração, quanto nas finanças; destina recursos importantes do orçamento
público para a manutenção desta política (MENDES, 2015).
Apesar dos avanços concretos, em termos políticos, institucionais e de
expansão ao acesso à saúde, o Sistema Único de Saúde apresenta problemas
incoerentes ao preceito de “seguridade”, previsto na Constituição. Ademais, no
modelo econômico de ganho de capital em um sistema “neoliberal”, as riquezas
distribuiem-se de maneira desigual, o que agrava a falta de acesso a direitos sociais
sobretudo o direito à saúde – ocasionado pela defasagem do SUS (MENDES, 2015).
Outrossim, mesmo que não houvesse consenso entre os grupos
progressistas a respeito do modelo organizacional mais adequado para a manutenção
da seguridade social, quando o sistema foi elaborado conformou-se uma política
nacional de saúde única e articulada, pois estes eram aspectos importantes na
agenda da reforma sanitária brasileira (FLEURY; OUVERNEY, 2008).
A construção da política de saúde como política social envolve diversos
aspectos: sociais, econômicos, institucionais, estratégicos, ideológicos, teóricos,
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técnicos e culturais. Assim, torna-se muito difícil isolar a participação de cada um, em
momento definido. Como atividade de proteção social, a política de saúde coloca-se
na fronteira de diversas formas de relação social: entre gestores e atores políticos,
unidades governamentais e empresas, indivíduos e grupos sociais (famílias, grupos
ocupacionais, religiosos, entre outros), cidadãos e poderes públicos, consumidores e
provedores de bens e serviços; dentre outros. A ação da política de saúde sobre essas
formas de relação é diferente em cada caso. Dessa forma, envolve estratégias,
planos, instrumentos e processos, mediados por instituições e significados culturais
distintos. Portanto, a política de saúde encontra-se na interface entre o Estado, a
sociedade e o mercado (MENDES, 2015).
Além disso, o conceito mais difundido de política em saúde pública,
internacionalmente adotado, enfatiza o caráter de estratégia oficial organizada,
através de ações setoriais, as quais são desempenhadas por normas legalmente
construídas, cuja missão é a qualidade de vida da população. Esta forma de
entendimento sobre a natureza da política de saúde está presente na definição da
Organização Mundial de Saúde (OMS).
O estabelecimento de objetivos, orientados por valores maiores – os
quais são referenciais – consiste em um dos principais componentes da construção
de uma política pública. Uma vez que consiste na busca pelos objetivos que
determinarão a forma de alocação de recursos e o tipo de estratégia adotada. Em
adição, as definições mais difundidas da política de saúde podem ser caracterizadas
pela ênfase no dever ou pelas finalidades que a política de saúde deve cumprir.
A referida política fundamenta-se pelos princípios de “universalidade” e
“equidade” no acesso às ações e serviços, através das diretrizes de descentralização
da gestão, integralidade do atendimento e participação da comunidade. Para tanto,
organiza-se em um sistema único de saúde no território nacional que, ao adotar o
modelo de seguridade social – o qual assegura os direitos relativos à previdência,
saúde e assistência social – , determina que a saúde é direito de todos e dever do
Estado (MENDONÇA, 2009).
Desde a implementação do SUS, houve mudanças organizacionais
importantes na condução da política, expressas em dois movimentos simultâneos: a
unificação horizontal do comando sobre a política nacional, com vistas à configuração
de uma autoridade sanitária federal única e a descentralização político/administrativa,
com redistribuição vertical de poder e fortalecimento de milhares de autoridades
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sanitárias no país, representadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.
Tais movimentos foram influenciados tanto pela Agenda da Reforma Sanitária, que
previa a universalidade do direito à saúde, oficializada com a Constituição Federal de
1988, e consequente criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, quanto por
outra agenda de reforma do Estado, de inspiração liberal, hegemônica na década de
1990 e dissonante da política de saúde recém sancionada (MENDES, 2015).
Com as mudanças introduzidas a partir do texto constitucional e das Leis
8.080 (Lei Orgânica de Saúde) e 8.142, de 1990, as decisões, em matéria de saúde
pública, passaram a envolver novos e múltiplos atores. Por isso, impuseram
mudanças significativas no desenho e formulação da política de saúde, através de
importantes inovações institucionais, as quais abrangiam a estrutura e a dinâmica do
processo decisório. Tais mudanças foram enfatizadas e remodeladas a partir do
Decreto 7.508, de 2011, que após 21 anos finalmente regulamentou a Lei 8.080/90,
considerando todos os avanços e experiência conquistados em duas décadas de
implantação.
A concepção de um sistema de saúde descentralizado e administrado,
democraticamente, com a participação da sociedade organizada, afetou as relações
de poder político e a distribuição de responsabilidades entre o Estado, a sociedade e
os distintos níveis de governo – nacional, estadual e municipal - nos quais os gestores
da saúde assumem papel fundamental na concretização dos princípios e diretrizes da
reforma sanitária brasileira (MENDONÇA, 2009).
Como consequencia da agenda liberal dos anos 90, com reflexos desde
então no que tange ao financiamento do SUS, ganhos em termos de estabilidade
financeira no país não significaram um aumento substantivo no aporte de recursos
para o setor saúde. Tampouco, a superação das imensas distorções do financiamento
setorial, que se relacionam às questões mais gerais do federalismo fiscal e à
persistência de desigualdades nos gastos de cunho financeiro, registrados entre os
âmbitos público e privado, em diferentes regiões do país (MENDONÇA, 2009).
Mais recentemente, já em 2017, a Portaria GM/MS 3992 promoveu uma
das mudanças que mais influenciaram nos critérios de rateio entre os blocos de
financiamento, trazendo flexibilidade na aplicação financeira e permitindo ao gestor
gerenciar e aplicar os recursos que antes eram disponibilizados em blocos rígidos de
financiamento (BRASIL, 2017).
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Em relação ao modelo de atenção à saúde, conduzido pelas políticas
públicas vigentes, observa-se que a proteção social de saúde não rompeu com a
dualidade vigente desde a Primeira República. Mais que mudanças institucionais, os
modelos de saúde ocasionaram na ruptura de paradigmas, compreendidos como o
resultado de uma específica integração entre a forma de organização dos serviços de
saúde e o complexo produtivo em saúde. Além disso, foi assegurado acesso aos
serviços de saúde, por entidades públicas e privadas, fornecedoras de bens e insumos
para a realização das atividades de promoção, prevenção e assistência (MENDES,
2015).
Com a finalidade de ganhar espaços ainda mais democráticos, desde
sua instituição, os conselhos de saúde, presentes em cada esfera de governo, e a
articulação interfederativa com os gestores, a Comissão Intergestores Tripartite na
direção nacional do Sistema Único de Saúde e as Comissões Bipartites na direção
estadual e as Comissões Regionais de Saúde. Fomentam, além do fortalecimento dos
órgãos em colegiados nacionais de representação política dos gestores, ações e
serviços com espaços protegidos à população, que também possam ser exercidos
nas decisões financeiras do Estado (FLEURY; OUVERNEY, 2008).
Portanto, os gestores públicos e a sociedade estabelecem uma relação
de mutualismo, primeiro nos conselhos onde o espaço de fala e escuta da população
é assegurada, expandindo para as comissões intergestoras, representandas por
gestores locais sobre as questões antes discutidas no Conselho, dando
direcionalidade na rede de saúde. Estes canais para o estabelecimento de um novo
pacto social, cujo intuito é a melhoria da saúde da população brasileira, no contexto
das novas relações intergovernamentais e da recomposição do Pacto Federativo, foi
inaugurado pela Constituição de 1988.
Neste campo de políticas públicas, observa-se, ao redor do globo, a
busca pela integração na atenção em saúde. No entanto, sua execução é difícil,
principalmente, por seu caráter multifatorial, envolvido na dinâmica de funcionamento
deste complexo sistema (MENDONÇA, 2009).
Para a gestão, a complexidade ocorre no fato de ter fontes diversificadas
de financiamento; profissionais de diversas formações e especialidades; disparidade
estrutural e de recursos tecnológicos; além da variedade do público usuário desse
sistema, o que dificulta a continuidade do cuidado.
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Os sistemas de atenção à saúde são respostas sociais deliberadas às
necessidades das populações que se expressam nas suas situações de
saúde. Por consequência, deve haver uma fina sintonia entre essas
necessidades e a forma como o sistema de saúde se organiza para respondêlas socialmente (OPAS, 2011).

A evolução do processo da gestão no SUS traz a ideia de rede para sua
efetiva consolidação. Desse modo, as Redes de Atenção à Saúde (RAS) foram
descritas pelo Ministério da Saúde como estratégia de reestruturação, especialmente,
no que se refere à superação do modo fragmentado de operar a assistência e a gestão
em saúde. Portanto, têm a finalidade de assegurar aos usuários o acesso integral,
com o maior número e qualidade das ações e serviços, fundamentados em áreas
delimitadas e seus condicionantes, de forma efetiva e eficiente (SCHRAMM et al.,
2004).
No decorrer dos anos noventa, pelos próprios rumos do processo de
descentralização, a instituição de redes deixou de ser o eixo central em torno do qual
se construía a organização de serviços, voltando ao centro do debate apenas a partir
da publicação da Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS), em 2000.
Especialmente, com o Pacto pela Saúde, em 2006. Em seu retorno, a proposta de
organização de redes tem assumido diferentes significados, e sido utilizada de forma
distinta, por diferentes atores. Assim, centra-se no “campo do cuidado integrado”
(SCHRAMM et al., 2004).
A situação de saúde no Brasil está fortemente influenciada por uma
transição demográfica acelerada e por uma situação epidemiológica de tripla carga de
doenças. Como consequência, apresenta um rápido envelhecimento populacional,
com predomínio das condições crônicas (SCHRAMM et al., 2004).
Porém, em outros países, tal concepção de comunicação em rede, entre
diversos pontos de prestação de serviço e linhas de cuidado, já se apresentava como
uma realidade. A primeira descrição completa de uma rede regionalizada foi
apresentada no Relatório Dawson, publicado em 1920, solicitação realizada pelo
governo inglês, a qual emergiu como fruto do debate de mudanças no sistema de
proteção social, após a Primeira Guerra Mundial. Sua missão principal era organizar
a provisão de serviços de saúde para a população de determinada região (SCHRAMM
et al., 2004).
Pode-se dizer que o Relatório Dawson tornou-se um documento de
referência na organização de um sistema de saúde e fomentou tal prática em todo o
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mundo. O conceito apresenta que para a integralidade e a equidade serem
alcançadas, necessita-se de uma nova organização e ampliação do sistema de saúde,
distribuído em função das necessidades da comunidade. Este método era apontado
pelo relatório como efetivo para a organização de fluxos assistenciais e indispensável
para racionalização de custos. Assim, culminaria em benefício para a população.
Nesse período, o autor alerta que a medicina preventiva e a curativa não podem ser
separadas, em virtude de nenhum princípio sólido. Quaisquer planos de serviços
médicos, devem coordenar-se estreitamente (KUSCHNIR; CHORNY, 2010).
Dawson descreveu, em seu relatório, as responsabilidades dos pontos
de atenção e suas coordenações por meio dos centros de saúde primários. Ele
esboçou uma rede. Para tanto, definiu a localização dos serviços “de acordo com a
distribuição da população e dos meios públicos de transporte” (KUSCHNIR; CHORNY,
2010, p. 5) e “as correntes naturais de fluxos comerciais e de tráfego” (KUSCHNIR;
CHORNY, 2010, p. 6), as quais variam em tamanho, complexidade e adaptam-se às
circunstâncias (KUSCHNIR; CHORNY, 2010; OLIVEIRA, 2005).
Resumidamente, os centros primários, localizados em vilas, estariam
ligados a centros de saúde secundários, localizados nas cidades. Assim, haveria
oferta de serviços especializados, cuja localização dar-se-ia de acordo com: a
distribuição da população, os meios de transporte e os fluxos estabelecidos. No
entanto, variar-se-ia em tamanho e complexidade. Os casos que não pudessem ser
resolvidos em tal nível, seriam encaminhados a um hospital de referência, vinculado
aos centros.
Dawson introduziu a territorialização, ausente até então nos sistemas de
seguro social. Apontou a necessidade de articulação entre a saúde pública,
necessariamente nas mãos do Estado, e a atenção individual (KUSCHNIR; CHORNY,
2010).
Do ponto de vista da organização de serviços, formulou-se os conceitos
de níveis de atenção, porta de entrada, vínculo, referência e coordenação pela
atenção primária. Além disso, foram consideramos os mecanismos de integração,
como sistemas de informação e de transportes.
No Brasil, a implementação de redes integradas de atenção no SUS,
apesar de estar concebida constitucionalmente, pouco avançou. Tal implementação
fora destacada na Norma Operacional de Assistência de 2001. Posteriormente,
enfatizada com a publicação do Pacto pela Saúde. Especificamente, pelo Pacto de
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Gestão, que sublinha a cooperação solidária entre os municípios de uma determinada
região (SILVA, 2011).
Entende-se por Redes de Atenção à Saúde (RAS), organizações
poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculadas entre si por uma missão
única. Possuem, além disso, objetivos comuns e ação cooperativa-interdependente,
que permite ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população
(MENDES, 2011).
O desafio de implementar sistemas regionais de saúde articulados em
redes foi lançado oficialmente pelo Ministério da Saúde, através da Portaria nº 4.279,
de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede
de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2010).
A estrutura operacional das RAS possui quatro componentes: um
modelo de governança, que alinha as atividades dos pontos de cuidados primários
com os pontos de outros níveis de atenção; os sistemas de apoio (sistema de apoio
de diagnóstico e terapêutico, de assistência farmacêutica e sistemas de informação
em saúde); os sistemas logísticos (cartão de identificação dos usuários, prontuário
clínico, sistemas de acesso regulado aos cuidados e sistemas de transportes em
saúde) e um centro de comunicação, que coordena os fluxos e contrafluxos do sistema
de atenção, idealmente localizado a nível da equipe de Atenção Primária a Saúde
(APS) (MENDES, 2011).
As RAS são, então, descritas como sistemas integrados de prestação de
serviços, com foco nas necessidades de saúde da população. Possuem coordenação
e integração do cuidado, sistemas de informação que interligam os consumidores,
prestadores e pagadores de serviços, por meio contínuo. Além disso, contam com
informações sobre custos dos serviços, qualidade do atendimento e satisfação dos
usuários. Usufurem, ainda, de incentivos financeiros e estruturas organizacionais para
alinhar governança, gestores e profissionais de saúde. Assim, pretendem alcançar
seus objetivos de contínua melhoria nos serviços prestados (MENDES, 2011).
O Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, destaca,
novamente, a discussão do aprimoramento das redes de atenção nas regiões de
saúde e coloca o desafio da construção das redes para além da perspectiva da
organização dos serviços. Pode-se definir, a partir daí, as Redes de Atenção à Saúde,
no SUS, como uma malha que interliga, integralmente, estabelecimentos e serviços
de saúde, os quais se organizam de forma a contemplar os diferentes níveis e
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densidades tecnológicas em um determinado território e visam ao atendimento
integral dos usuários (MENDES , 2012).
Contudo, uma rede só consegue se concretizar se houver atores de
políticas públicas comprometidos com sua efetividade (usuários, trabalhadores da
saúde, gestores e toda a sociedade), para a saúde este ator deve estar atento a
gestão de custos garantindo a qualidade dos serviços prestados, reunindo
conhecimentos e informações conciliando interesses das partes envolvidas nos
processos de mudança constante consequentes transformações nas organizações.
No contexto da saúde, as competências do gestor ampliam-se na medida em que
precisam também considerar a relação profissionais da saúde e pacientes. Ao gestor
público em saúde, destaca- se a necessidade de priorização do cumprimento,
formulação e reestruturação de políticas de saúde respeitados os papéis cabíveis às
esferas municipal, estadual e federal. Para isso, faz-se necessária a criação de um
sistema de governança adequado, em que a articulação e a cooperação dos atores
sociais e políticos, harmonizem-se, de forma que novos arranjos institucionais possam
ocorrer (MENDES, 2011).
Pode-se afirmar que a coordenação destas redes constitui um atributo
importante para mudanças no processo de produção em saúde, além de serem
cruciais para a cooperação e para sua integração. Isso quando considera-se a
natureza interprofissional da atenção prestada aos usuários – a qual deve envolver a
cooperação dos diversos trabalhadores e serviços de saúde. Ademais, a coordenação
do cuidado ocorre preferencialmente pelos profissionais de saúde que atuam na APS
expandindo a todos os pontos de atenção, constituem uma RAS. Dessa forma, os
gestores devem oferecer aporte necessário para a condução integral e longitudinal,
haja vista que este princípio é estruturante no processo desde o acolhimento e durante
a condução do cuidado, o que é fundamental para que o ato de coordenar não se
torne uma medida meramente administrativa (MENDONÇA, 2009). Sabe-se que sem
uma coordenação efetiva, a longitudinalidade perde seu potencial, a integralidade é
dificultada e o primeiro contato torna-se um ato meramente administrativo
(MENDONÇA, 2009).
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4 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA

A Atenção Básica ou Atenção Primária em Saúde é conhecida como a
porta preferencial de entrada dos usuários nos sistemas de saúde, ou seja, o
atendimento inicial, o qual delimita o primeiro contato do paciente com o sistema de
saúde. Conhecida por

orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar seus

possíveis casos de agravos e direcionar os assistidos, quando necessário, ao
atendimento de maior densidade tecnológica. A Atenção Básica funciona, portanto,
como um filtro, capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais
simples, aos mais complexos (MENDES, 2015).
Durante o período que abrange o início dos anos vinte e o final dos anos
setenta, ocorreram vários movimentos, que direta ou indiretamente, levaram à
Atenção Primária em Saúde. Dentre tais, evidencia-se a criação do Serviço Nacional
de Saúde do Reino Unido, em 1948. Além da adoção do médico generalista, berço da
medicina da família (MENDES, 2015). Porém, muitos movimentos ocorriam,
concomitantemente, em aspectos políticos e culturais, os quais impulsionaram a
Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em AlmaAta, na República do Cazaquistão, no ano 1978, sob coordenação da Organização
Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
A conferência de Alma-Ata definiu “APS” como: “Cuidados essenciais
baseados em métodos de trabalho e tecnologias de natureza prática, cientificamente
críveis e socialmente aceitáveis, universalmente acessíveis na comunidade aos
indivíduos e às famílias, com a sua total participação e a um custo suportável para as
comunidades e para os países, à medida que se desenvolvem num espírito de
autonomia e autodeterminação.” (ARRETCHE, 1998, 23).
No Brasil, na década de 70, sob influência do movimento de reforma
sanitária e com o apoio das Universidades, marcou-se o início da participação dos
municípios no desenvolvimento da APS. Foram experiências diversas, inicialmente
sob responsabilidade de alguns municípios brasileiros, dentre eles: Campinas, Niterói,
Londrina, Montes Claros, Teresina, São Luís, Cotia, Sete Lagoas, Pelotas e Joinvile,
os quais aos poucos foram expandindo-se. A APS tem uma história singular no Brasil,
que pode ser registrada por ciclos de desenvolvimento (MENDES, 2012).
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Esse ciclo começou a se desenvolver na forma de programas de
extensão de cobertura, referidos, claramente, pela decodificação da APS como
programa de atenção primária seletiva, com objetivo de extender sua cobertura.
Iniciados como experiências-piloto em Universidades, confluíram para o Programa de
Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, que começou no Nordeste, em
1976 e alcançou abrangência nacional em 1979.
Já no início da década de 1980, com o processo de redemocratização
no país, foram propostas as Ações Integradas de Saúde (AIS), seguidas pelo Sistema
Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS). Em 1986, acontece a 8ª Conferência
Nacional de Saúde, com ampla participação popular. Portanto, torna-se um marco na
luta pela saúde digna e de qualidade. Ademais, a 8ª Conferência Nacional de Saúde
consagrou uma concepção ampliada do conceito “saúde”, o qual passou a ser
considerado direito universal e dever do Estado (ARRETCHE, 1998).
No ano de 1988, foi instituído um sistema de saúde que prestigiasse a
sociedade, até mesmo quem estivesse a margem dela. Por fim, em 1990, é criado o
Sistema Único de Saúde (SUS), modelado pela Constituição Federal. Nesse período,
observou-se a permanência de várias iniciativas de estados e municípios em relação
à APS. No entanto, tais resoluções não configuraram-se sob um modelo nacional.
Somente com a municipalização do SUS, no início da década de 1990, foi realizada
uma estruturação uniforme da APS, atribuindo responsabilidade aos municípios
brasileiros, incentivados pelo Ministério da Saúde, através do que chamamos de
normatizações e financiamento.
Em 1994, com uma avaliação positiva do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS), foi proposto, pelo Ministério da Saúde, o Programa
de Saúde da Família (PSF), o qual passou a ser entendido como uma estratégia de
reorientação do modelo assistencial (BRASIL, 1998).
Com a instituição do SUS, concretizou-se a municipalização das
unidades de APS, dos estados que passaram à gestão dos municípios, o que gerou
uma enorme expansão dos cuidados primários. A implantação do Programa de Saúde
da Família significou um importante passo no desenvolvimento da APS na saúde
pública brasileira, que se denomina Atenção Básica à Saúde, vigorada atualmente.
Pela primeira vez, agregava-se à dimensão quantitativa da expansão da APS, uma
dimensão qualitativa. Não se tratava, simplesmente, de fazer mais do mesmo, mas de
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fazer mais e com qualidade, diferentemente do modelo de atenção primária seletiva
vigente ou dos modelos de medicina familiar.
Seguindo os princípios da OMS, os sistemas de atenção de saúde
deveriam ser dirigidos por valores de dignidade humana: equidade, solidariedade e
ética profissional. Por sua vez, seriam direcionados à proteção e promoção da saúde,
centrar-se-iam nas pessoas e permitiriam que os cidadãos influenciassem na
qualidade os serviços de saúde – assumiriam, portanto, grau significativo de
responsabilidade, frentes às decisões tomadas por tais mecanismos burocráticos.
Focariam na qualidade, incluindo a relação custo-efetividade. Basear-se-iam em
financiamento sustentável, para permitir a cobertura universal e o acesso equitativo,
direcionado à Atenção Primária.
Como modo de buscar efetivar e fortalecer todas estas concepções,
presentes nos princípios e diretrizes norteadores do SUS, em 28 de março de 2006 é
aprovada a primeira Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) no Brasil (Portaria
nº 648/GM) (BRASIL, 2006), a qual estabelece a revisão de diretrizes e normas para
a organização da Atenção Básica, do Programa Saúde da Família (PSF) e Programa
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL,
2006, p. 10), a Atenção Básica é definida, na Portaria, como um conjunto de ações de
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a
manutenção da saúde.
Como fundamentos importantes da Atenção Básica, no Brasil, definido
pela Portaria nº 648 de 2006 estão: o acesso universal, equânime e contínuo a
serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada
preferencial do sistema de saúde; a integralidade em seus vários aspectos, articulação
das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde,
tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe;
desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a
população adscrita; valorização dos profissionais de saúde, por meio do estímulo e do
acompanhamento constante de sua formação e capacitação; avaliação e
acompanhamento sistemático dos resultados alcançados e a participação popular e o
controle social (BRASIL, 2006).
Em sua primeira atualização, dada pela Portaria 2488/2011, a PNAB
estabelece que a Atenção Básica no Brasil é desenvolvida com o mais alto grau de
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descentralização e capilaridade. Portanto, ocorre no local mais próximo à vida das
pessoas. Ela caracteriza-se pelo contato preferencial dos usuários, como a principal
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde.
Orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade,
cuidado, integralidade, atenção, responsabilização, humanização, equidade e
participação social (BRASIL, 2010, p. 9).
Para tanto, segundo determina a legislação, são características
essenciais do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: a definição do
território de atuação das unidades básica de saúde (UBS); a programação e
implementação de suas atividades, as quais devem priorizar a solução dos problemas
de saúde mais frequentes; o desenvolvimento de ações educativas, que possam
interferir no processo de saúde-doença da população; a promoção de ações
focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco, com a finalidade de prevenir
o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis; a assistência básica
integral e contínua; o acolhimento; a realização de primeiro atendimento às urgências
médicas e odontológicas; a participação das equipes no planejamento e na avaliação
das ações; o progresso das ações intersetoriais, que sejam capazes de integrar
projetos sociais a setores afins, voltados para a promoção da saúde; e apoio às
estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.
Portanto, a PNAB, outra vez revisada pela Portaria 2436/2017, atribui
responsabilidades para cada esfera de governo, a infraestrutura e recursos
necessários, a caracterização dos processos de trabalho, as atribuições dos
profissionais e consolidação das regras de financiamento. A Atenção Básica foi
gradualmente fortalecendo-se e constituiu-se como porta de entrada preferencial do
Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, é o ponto de partida para a estruturação
dos sistemas locais de saúde, consolida e qualifica a Estratégia Saúde da Família
(ESF), como modelo e centro ordenador das redes de atenção à saúde. Assim, cabe
aos gestores municipais a delimitação do problema a ser abordado e quais práticas
de execução deverão ser adotadas (BRASIL, 2017).
Com a crise financeira mundial, em 2017, a nova revisão no ciclo PNAB
cerceou alguns direitos sociais em função das ações adequarem-se economicamente
ao orçamento. Em 2018, na cidade de Astana, no Cazaquistão, quarenta anos depois
de Alma-Ata, discutiu-se os cuidados em saúde na Atenção Primária, em consonância
com a Agenda 2030, que indica as ações para o desenvolvimento sustentável. Nessa
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Conferência, evidenciou-se que a cobertura universal de Atenção Básica aponta como
principal condutora da rede de saúde e coordenadora do cuidado (BARATA, 2018).
Em Astana, a comunidade internacional de alto nível reunida ressalta a
necessidade de acesso de todos os cidadãos aos cuidados de promoção da saúde,
prevenção, curativos, de reabilitação e paliativos. A pobreza extrema, causada por
despesas suplementares com a saúde tem de ser combatida. Indica-se, ainda, que a
promoção da saúde e prevenção da doenças devem constituir prioridades. Portanto,
a fragmentação dos cuidados deve ser combatida. Tais como: a falta de profissionais
de saúde e a sua distribuição desigual nos territórios. O custo com os cuidados e o
desperdício de recursos devem ser, igualmente, objeto de atenção.
Por fim, na Conferência de Astana, recomendou-se as áreas em que
devemos concentrar os nossos esforços como prestação integrada de serviços,
acesso a medicamentos, formação de recursos humanos para a APS, saúde mental,
cuidados paliativos, doenças não transmissíveis etc., considerando uma construção
de múltiplos atores com a participação de representantes governamentais, de
agências internacionais, da sociedade civil, do setor privado e da academia,
recomenda ainda que deve envolver os determinantes sociais, econômicos,
comerciais e ambientais da saúde. Ainda nesta conferência, foram abordados alguns
aspectos que devem ser considerados, detre eles o acesso a serviços de saúde de
qualidade, pesquisa, desenvolvimento e inovação para disponibilizar novas
tecnologias para a saúde com orientação do complexo econômico-industrial da saúde
para responder às necessidades da população e enfrentar os enormes desafios de
um padrão mais equânime do desenvolvimento e da saúde global, financiamento
adequado e sustentável, recursos humanos bem capacitados organizados em equipes
multidisciplinares com trabalho decente e valorizado, atenção integrada para todas as
pessoas, de promoção, prevenção, cura, reabilitação e cuidados paliativos e com
sistema de referência para outros níveis, enfrentando a fragmentação. Além disso a
abordagem da APS foi determinada como fundamental para alcançar nossos objetivos
globais, compartilhados, estruturados na Cobertura Universal de Saúde (UHC) e nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ambos relacionados à saúde
(BARATA, 2018).
Ademais, com a Declaração de Astana, renovou-se o compromisso
político de governos, organizações não-governamentais (ONGs), organizações
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profissionais, organizações acadêmicas e organizações globais de saúde e
desenvolvimento com a atenção primária à saúde.
Neste sentido, o gestor de saúde, deve reunir conhecimentos sobre os
objetivos a serem alcançados,evidencia-se a necessidade de regulamentar e
monitorar práticas heterogêneas da gestão municipal de saúde, evidentes na
regulação da relação público-privada na gestão de contratos e garantir a autonomia
do gestor "na ponta", assegurando as práticas de governança, com efetivo controle
social e transparência dos procedimentos usuais de gestão inclusive em sua
formação. Somente assim, o sistema de saúde público evoluirá. Caso os gestores não
adequem-se às evoluções, passar-se-á, progressivamente, à obsolescência.
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5 MÉTODO

A presente investigação é do tipo descritiva, de caráter qualitativo. Dada
a natureza do objeto, optamos por desenvolver o metódo de entrevista, exploratória e
aplicada. Realizamos, inicialmente, uma revisão de literatura, que permitiu a análise
de vários estudos já publicados, pautados nos achados apresentados pelas
pesquisas, resultando em uma síntese ampliada, segundo diferentes perspectivas
bibliográficas e históricas; e na visualização das lacunas existentes (MARCONI;
LAKATOS, 1996).
No enfoque qualitativo deste trabalho, o pesquisador é o instrumentochave, o ambiente é a fonte direta dos dados, não requer o uso de técnicas e métodos
estatísticos, têm caráter descritivo e o foco da abordagem não é o resultado, mas sim
e processo e seu significado.
Por isso, o principal objetivo é a interpretação do fenômeno do objeto de
estudo (CHIZZOTTI, 2011).
Caracteriza-se como um estudo fenomenológico, uma vez que dialoga
com o evento, aqui manifestado como prática de gestão, considerando as diversas
facetas, baseadas na experiência vivida (BICUDO, 2011). Com enfoque holístico,
examina-se a natureza global da gestão em saúde, em que as práticas de gestão
envolvidas requerem conhecimento teórico-operacional para implementação de
políticas públicas e compreenção da Atenção Básica como foco preferencial para
entrada nos demais serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
Esse estudo segue a Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012
(BRASIL, 2012). Desse modo, foi aprovado pelo Comitê de Ética do Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca, CAAE: 28809120.6.0000.5384 (Anexo 1).
Para a composição das entrevistas, convidamos os gestores municipais de saúde,
individualmente, momento em que explicamos o formato de realização da pesquisa e
os aspectos éticos relacionados (participação voluntária, ausência de danos previstos,
benefícios esperados, garantia de anonimato, possibilidade para desistência em
qualquer etapa do estudo, dentre outros cuidados éticos previstos na Resolução).
Aqueles que aceitaram participar das entrevistas, após esclarecimento sobre o Termo
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de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), assinaram os documentos e
receberam uma cópia fornecida pelo pesquisador.
Esta pesquisa teve como cenário o Departamento Regional de Saúde de
Franca que compõe a Rede Regional de Atenção à Saúde - RRAS13, composta por
quatro Departamentos Regionais de Saúde (DRS), o DRS III - Araraquara, DRS V Barretos, DRS XIII - Ribeirão Preto e DRS VIII - Franca. Os gestores que foram
entrevistados compõem o DRS VIII - Franca, com população estimada, segundo o
IBGE-2010, em 718.176 habitantes. Este Departamento tem uma área de abrangência
de vinte e dois municípios, divididos em três Colegiados de Gestão Regional (CGR):
o Três Colinas, o Alta Anhaguera e o Alta Mogiana. Recortou-se dez municípios que
compõem CGR - Três Colinas.
Figura1- Mapa da Rede de Atenção à Saúde- RAS XIII

Fonte: Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo 1

Integram o CGR - Três Colinas, os Municípios de Franca, Pedregulho,
Itirapuã, Cristais Paulista, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Restinga, Ribeirão Corrente,
Rifaina e São José da Bela Vista. Para que não haja conflitos éticos, optou-se por não
analisar o município de Pedregulho, uma vez que o pesquisador tem vínculos com a

1

Disponivel em: https://www.saude.sp.gov.br/mapa/ras/13/Rd1283; Acesso em dez.2020.
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gestão deste município, ficando como cenário, nove municípios. Assim, nove gestores
de saúde do CGR - Três Colinas constituíram os sujeitos de pesquisa.
Para alcançar o objetivo proposto, realizamos entrevistas com gestores
de saúde (secretários de saúde, coordenadores de saúde ou qualquer outra
nomenclatura para este cargo) envolvidos no contexto da Política de Saúde, o que
viabilizou um olhar aprofundado acerca do fenômeno a ser estudado.
Para Minayo (1994), a entrevista privilegia a obtenção de informações
através da fala individual, a qual revela condições estruturais, sistemas de valores,
normas e símbolos, além de ser porta-voz na representação de determinados grupos.
Optamos pela entrevista semiestruturada (Apêndice B), que constitui um
processo de interação social no qual o entrevistador tem a finalidade de obter
informações do entrevistado, através de um roteiro contendo tópicos em torno do
problema central e o informante tem a possibilidade de transmitir suas experiências a
partir do foco principal do pesquisador. Nesta investigação, as questões elaboradas
para a entrevista levaram em conta o embasamento teórico da investigação e o
conhecimento prévio do pesquisador sobre o problema (MARCONI; LAKATOS, 1996).
A pesquisa de campo, onde realizamos as entrevistas, ocorreram entre
os meses de março a abril do ano de 2020. Estas entrevistas foram agendadas por
telefone com os gestores de saúde de acordo com a disponibilidade e sua realização
se deu pessoalmente em seu municipio.
Para a análise dos resultados esperamos que os gestores de saúde
sejam capazes de reconhecer os fenômenos politico-administrativos, sejam
tecnicamente eficientes e capazes de utilizar as ferramentas de gestão em saúde.
Esperamos também que tenham capacidade legal-institucional, capazes de
diagnosticar as demandas e necessidades sociais e os instrumentos necessários para
atende-las em uma rede regional de saúde (CONASEMS, 2019).
Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa,
iniciamos o trabalho de campo, através da coleta de dados, a qual foi realizada por
meio de gravação presencial (entrevista semiestruturada). Ao fim de cada entrevista,
transcreveu-se, integralmente, a fala dos entrevistados, identificando cada um deles
pela letra G, de Gestor, seguida de um número.
Durante o processo de imersão com os entrevistados, optamos por
realizar o registro de um diário de campo, já que para se interpretar um discurso, é
necessário explicitar os sujeitos discursivos (autores) e os lugares que estes ocupam
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na enunciação. Para tanto, contextualiza-os em uma cena enunciativa, na qual o
discurso toma forças e formas. Em outras palavras, o discurso é formado por alguém
que fala de um lugar e tempo específicos (MINAYO, 1994).
Para análise do material das entrevistas, utilizamos o método “Análise
do Discurso”, da escola europeia, cujo pai é Michel Pêcheux. Além disso, a escola de
origem americana têm extrema relevância, iniciada por Harris, em 1952, com a obra
“Discourse Analysis” – o método caberia não mais para embasar os estudos
linguísticos no nível da frase, ou da sentença isolada, mas sim no nível do discurso
ou do texto.
Este estudo considerou, principalmente, as características da análise de
“Assujeitamento Ideológico”, a qual consiste em fazer com que os indivíduos,
inconscientemente, sejam levados a ocupar seu lugar na sociedade. Por conseguinte,
identificam-se com grupos ou classes sociais. As “condições de produção”,
apresentam-se como instância verbal da produção do discurso e são determinadas
pelo contexto sócio-histórico-ideológico. No caso dos interlocutores, o lugar de fala
exerce grande influência na imagem que fazem de si e dos outros referentes; a
“formação social” expressa o lugar em que são estabelecidas as relações entre as
classes sociais – hisitoricamente definidas –, portanto, mantém entre si as relações
de aliança, antagonismo ou dominação. Ademais, para realizar-se, aqui, a
interlocução, utilizou-se o processo de interação entre os indivíduos, os quais podem
usar tanto a linguagem verbal, quanto a não-verbal. Isto é, o conceito de “forma
sujeito”, criado por Pêcheux, com o objetivo de indicar que o sujeito é afetado pela
ideologia (PÊCHEUX,1995).
Com o material levantado, iniciamos uma leitura intensiva do corpus
linguístico das nove entrevistas, a qual proporcionou uma visão global da conversa,
além da capacidade de identificar temáticas abordadas durante este processo, como
a percepção dos gestores entrevistados sobre as Políticas Públicas e a Política de
Atenção Básica, permitindo ao pesquisador aproximar-se do nível de conhecimento
dos entrevistados sobre tais temáticas. Nessa etapa, buscamos apenas retomar o
contato com as entrevistas e com o modo de condução da conversa, sem ter o intuito
de realizar qualquer categorização ou sistematização. Com essa aproximação do
material, iniciamos uma etapa de observação dos momentos que se destacaram,
inserindo comentários acerca da temática. Após a impressão do material transcrito,
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lido e comentado, procedemos a recortes dos momentos da conversa e delimitações
temáticas.
Após esta etapa, empreendeu-se a edição propriamente dita, agrupando
evidências que correspondiam aos objetivos propostos. Conhecimento de políticas
públicas; práticas de implementação de políticas públicas; conhecimento teóricooperacional da Política de Atenção Básica; reconhecimento dos atores, na política de
saúde. Tudo isso com o intuito de reconhecer no discurso a presença ou ausência dos
requisitos necessários para a prática de gestão, confrontando com os conceitos
teóricos antes levantados. Seguiu-se, enfim, à interpretação dos dados.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para compreensão do material obtido a partir das entrevistas realizadas
com os gestores que integravam o Colegiado de Gestão Regional Três Colinas, do
Departamento Regional de Saúde (DRS VIII), de Franca/SP, utilizou-se o dispositivo
teórico-analítico da Análise de Discurso. Os procedimentos de análise obedeceram
aos mecanismos de constituição de sentidos e dos sujeitos, com as seguintes etapas:
1-

Definição do corpus: a entrevista utilizada para análise.

2-

Análise superficial do material: passagem do texto ao discurso.

3-

Elaboração de recortes discursivos como a compreensão da

formação discursiva e a compreensão da formação ideológica.
Estas etapas tornam possível a passagem do texto ao discurso.
Esclarecemos que a seguir apresentam-se as compreensões da análise do material
referido. Ressaltamos que a escrita da análise, dentro da teoria com a qual estamos
trabalhando, é um momento ao mesmo tempo fundamental e delicado, pois exige a
materialização por meio da escrita de processos complexos e contraditórios
envolvidos na análise (ORLANDI, 2008).
A linha central do corpus de análise são as entrevistas com os gestores
municipais da saúde. Para tanto, o texto está compreendido através da observação
dos processos e mecanismos de constituição de sentidos e sujeitos em seus
interiores.
O Quadro 1 apresenta a descrição demográfica da amostra. Reflete uma
proporção, no escopo estudado, majoritariamente masculina, onde 3 dos gestores são
de sexo feminino, com idade variada de 35 a 59 anos e 6 são do sexo masculino com
idade variada entre 37 a 61 anos. A Idade média é de 45 anos. Em relação ao tempo
de gestão identifica-se uma variação de 2 a 15 anos, com tempo médio de 7,8 anos
que cada gestor está inserido no cenário da gestão pública.
Quando observamos a formação profissional dos gestores identifica-se
que 5 têm formação na área de saúde e 4 tem formação em áreas administrativas,
todos de ensino superior. Quanto à pretensão política, no momento de précandidatura municipal em que a pesquisa foi realizada, 4 dos 9 gestores
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apresentavam intenção de se candidatar ao cargo Executivo do Município de atuação,
sendo um deles com candidatura contrária à gestão em que estava inserido época.
QUADRO 1 – Caracterização da amostra de gestores quanto a sexo, idade, formação, tempo
de gestão e intenção política para 2021, no período de março e abril de 2020.
SEXO

IDADE

FORMAÇÃO

TEMPO DE

INTENSÃO POLÍTICA

GESTÃO
FEMININO

50

ADMINISTRADORA

15 ANOS

NÃO

FEMININO

35

ENFERMEIRA

12 ANOS

NÃO

MASCULINO

48

GESTOR DE

11 ANOS

SIM

11 ANOS

NÃO

PRODUÇÃO
MASCULINO

39

MÉDICO
VETERINÁRIO

MASCULINO

41

FARMACÊUTICO

7 ANOS

SIM

FEMININO

59

ADMINISTRADORA

6 ANOS

SIM

MASCULINO

61

DIREITO

4 ANOS

SIM

MASCULINO

37

FARMACÊUTICO

3 ANOS

NÃO

MASCULINO

37

MÉDICO

2 ANOS

NÃO

As entrevistas foram realizadas entre os meses de março e abril do ano
de 2020, período caracterizado pelo surgimento da pandemia do SARS-CoV-2 no
interior de São Paulo – o que demandava uma transposição do planejamento
estratégico de 2020 para um planejamento de emergência - e pela iminência de
eleições municipais, no 2º semestre do ano, o que instaura certa instabilidade política
e administrativa, pelo rearranjo de forças políticas e possibilidade de troca de
secretários, caso se candidatem a algum cargo eletivo no município.
Agendamos com cada gestor de saúde por telefone e observamos
facilidade de acesso na abordagem a quase todos; somente um gestor municipal
reagendou cinco vezes e indagou acerca das questões que poderiam ser abordadas.
Ao contactarmos os gestores, solicitamos que o espaço do nosso
encontro fosse seu cenário de prática, mas que pudesse ser um local onde as
interferências externas fossem minimizadas.
Uma vez em campo, observamos que em alguns locais o gestor
desviava a atenção da entrevista pra falar ao telefone; dois gestores preferiram falar
na presença de seus assessores técnicos e em alguns momentos confirmavam seu
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discurso ou solicitavam a interferência dos mesmos, evidenciando a incerteza das
afirmativas.
O momento eleitoral, refletido na instabilidade politica e também na
instabilidade dos cargos indicados pelo prefeito, interferiu diretamente nas colocações
dos gestores, que revelaram a satisfação ou insatisfação com seus cargos, alguns
gestores manifestaram o interesse na candidatura à prefeitura. Um gestor
confidenciou o descontentamento com o gestor municipal, pois vislumbrava
candidatar-se ao cargo de prefeito e não teve apoio do gestor municipal da época. É
importante salientar que alguns prefeitos estavam em seu ultimo mandato sem se
canditatar à reeleição, refletindo no discurso uma menor preocupação em “agradar” o
eleitorado.
Também observamos vários momentos de pausa na entrevista para
elaboração da resposta, em alguns momentos os gestores solicitavam refazer o
discurso, observamos que os gestores estavam tensos em suas colocações por
“medo” de não saberem como responder às perguntas, alguns verbalizaram esta
preocupação.
Nas etapas 1 e 2, observamos algumas regularidades em torno de um
processo de significação que indica o momento de pré-candidaturas políticas em que
foram realizadas as entrevistas:
G1- “Conheço, mas acho que as vezes não dá certo nem é por conta da
gestão pública, mas por conta da população e em cidade pequena tem muita
“politica” envolvida, misturam muito a questão política e de repente no
PSF, fica difícil de fazer o paciente entender que o paciente tem que ser
acompanhado, o médico não faz o que ele quer.”
G3- “Sim, principalmente pela questão política, este prefeito não foi
muito participativo e minhas ideias não batiam muito com a dele o que
me colocou em uma situação muito difícil, não consegui fazer
planejamento com minha equipe e às vezes as questões “políticas”
estavam acima das questões técnicas.”
G8- “Tenho, interferência, principalmente de vereadores, que acham que
temos que resolver as coisas, que não tem superior e que não tem que
obedecer limites na saúde. Porque na saúde nós não fazemos o que a
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gente quer, nós temos que obedecer regras né? Eles acham que nós
temos que resolver e fazer da nossa cabeça.”

Nos recortes de G1 “...tem muita política envolvida...” e de G3
“...principalmente

pela

questão

política...”

observa-se

uma

dificuldade

de

compreensão do que é política pública, o que deixa evidente a influência dos atores
políticos, tidos como eleitos e indicados pelos eleitos (HOWLETT; RAMESH; PERL,
2013). Neste sentido como os gestores exercem um cargo político indicado pelo
prefeito e o momento era eleitoral, nota-se uma instabilidade no discurso, sobretudo
na prática de ceder à pressão do “fazer política” aqui vista como um exercício de
poder.
Considerando o que diz G8 “... tenho interferência, principalmente de
vereadores, que acham que temos que resolver as coisas... e que não tem que
obedecer limites na saúde.”, observa-se a interferência na decisão de políticas
públicas e também do momento eleitoral de outro segmento dos atores políticos
eleitos, os representantes do Legislativo, confundindo suas funções no processo
político, que é garantir que os governos prestem contas ao público do que
desenvolvem ou como implementam políticas públicas.
Além disso, pode-se verificar a dificuldade na definição do conceito de
políticas públicas, identificadas nos trechos:
G1- “Acho que Política Pública é um comprometimento com a população,
é estar à frente dos interesses da população, é buscar, mesmo se tratando
de política, buscar caminho sem pensar em si próprio, mas para a população,
pensando no bem-estar. No caso da saúde, não ver a si próprio, não ver
a sua vontade, ver a vontade da maioria, que favoreça a população.”
G7- “Políticas Públicas nada mais é que mecanismos e estratégias que
traçam a gestão para desenvolvimento das atividades com a questão da
população, no nosso caso as questões de saúde.”

G2-“ Pra mim Política Pública é quando o gestor do município, na área
que ele exerce sua função, educação, saúde ou outra pasta, propõe uma
ação para resolver uma demanda da população, por exemplo ações e
projetos para serem implantados nas unidades de saúde...”
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No recorte de G1 “...comprometimento com a população... No caso da
saúde, não ver a si próprio, não ver a sua vontade, ver a vontade da maioria, que
favoreça a população.”, observa-se uma visão deturpada entre o problema público e
o fazer para a população, quase que uma soberania do querer popular, definição
equivocada uma vez que o objeto de análise de política pública é o problema público,
representado por carências da população que podem ser demonstradas através de
estudos e informações que, diagnosticados através de rigorosos métodos de
investigação social, mostram que na sociedade, ou em uma comunidade específica,
existe uma situação que afeta negativamente o bem-estar, as possibilidades de
desenvolvimento ou progresso, a convivência social (SOUZA, 2006), que independe
do querer da população, mas é uma condição que aquele grupo está vivendo.
O discurso de G1 sugere que a representação social que ele fazia de
política é “fazer a própria vontade do governante”. Ao se transformar em gestor
descobriu que não é assim – só no caso da saúde – e tem que repetir para si mesmo
pra ver se acredita. Em sua experiência como gestor, ele começou a elaborar que
política não é para si, mas parece que ainda não elaborou o que tem que colocar no
lugar dessa definição, que já descobriu ser equivocada. Num outro extremo, podemos
supor que ele aprendeu que política pública é a soberania popular, trocando um
conceito equivocado por outro.
Ainda neste sentido, a definição de política pública ultrapassa os limites
de compreensão da terminologia; considera também processos de trabalho e seus
significados. Na presente investigação, os gestores entrevistados mostraram uma
incompreensão deste termo, quando não percebem sua possibilidade de autonomia e
esperam pelas decisões da DRS ou outros órgão colegiados, revelando sua
incapacidade de decisão e perfil contrário ao de um gestor autônomo, crítico e
reflexivo e não um “indivíduo-massa” (AKERMAN, 2014, p.38).
Para G7, o conceito de políticas públicas aproxima-se de uma
ferramenta de gestão; na definição “...mecanismos e estratégias que traçam a gestão
para desenvolvimento das atividades...” observamos que G7 reconhece parte do
conceito de política pública, quando diz ser uma estratégia de planejamento, que
“traça a gestão”, mas tem uma visão estreita do mesmo, ainda não compreende a
relação entre política pública e desenvolvimento, ou seja, não compreendeu que
governar por políticas, e não somente por leis, viabiliza o desenvolvimento local. Neste
caso, as políticas públicas para a efetivação do desenvolvimento devem ser vistas em

51

conjunto, de forma sistêmica e integrada, uma vez que as políticas públicas têm
objetos setoriais e o conjunto destes é que leva ao desenvolvimento. Deste modo as
políticas públicas que visam o desenvolvimento devem ser enxergadas dentro de um
planejamento, principalmente. O desenvolvimento, neste viés, deve ser visto como a
principal política pública, aquela que conformará as demais. Assim, o planejamento
das políticas é necessário, uma vez que incidirá nos resultados esperados pelas
mesmas. A fala de G7 representa a ausência da percepção, por parte dos gestores
entrevistados, de que o desenvolvimento está relacionado com a saúde e pode ser
um sub-produto das ações setoriais de um processo de mudança social em que o
maior número de necessidades humanas são atendidas (FURTADO, 1964).
Segundo Akerman (2014, p. 40), para se estimular o desenvolvimento,
deve-se superar o modelo tradicional de políticas públicas, implementando políticas
menos centralizadoras, menos burocráticas, abrindo novas alianças de negociações,
menos assistencialistas, que levem em conta os ativos humanos e sociais existentes,
preocupando-se mais com monitoramento e avaliação.
É possível verificar na fala de G2 “... Pra mim Política Pública é quando
o gestor do município, na área que ele exerce sua função...propõe uma ação para
resolver uma demanda da população...”, uma visão de política pública de abordagem
estadista, onde o governo atende um determinado problema público verificado na
população (SOUZA, 2006).
No setor saúde as ações e serviços são gerenciadas em redes de
atenção à saúde, compreendidas como arranjos organizativos de ações e serviços de
saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas
de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado
(BRASIL, 2010). Para sua operacionalização, espera-se que o gestor municipal do
sistema de saúde atue no espaço regional reunindo saberes e práticas em saúde para,
assim, cumprir suas funções e atribuições fazendo com que os usuários da saúde
caminhem pelos pontos da rede através de linhas de cuidado. É importante que o
gestor apresente um conjunto de habilidades, conhecimentos e experiências na
administração pública. Além disso, governança, planejamento e cuidados em saúde
são indispensáveis para atender adequadamente as políticas de atenção à saúde
pública.
Quando buscamos compreender as representações políticas que os
gestores fazem do ciclo da política pública, verificamos uma influência direta do grupo
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chamado de “políticos eleitos” representada no discurso (HOWLETT; RAMESH;
PERL, 2013):
G2- “...os comissionados são bem melhores, claro que tem exceção (se
refere aos concursados), mas geralmente é sim.”
G4- “...os de carreira é a grande maioria, foi preciso a gente criar um grupo,
por exemplo aqui na secretaria eu tenho cinco pessoas que trabalham e
todos são contratos. Porque eu não consegui em uma gama de setenta
profissionais seis que abraçassem a gestão.”
G5- “Eu acho que trabalha no mesmo nível e desta forma conseguimos
o êxito que estamos tendo.”

Observamos neste trecho a incompreensão do papel que cada agente
representa dentro do jogo político. Para Howlett; Ramesh; Perl (2013, p.69), os
gestores de saúde enquadram-se na gama de agentes “indicados dos políticos eleitos”
que, junto com os “políticos eleitos”, no município o chefe do Executivo, exercem a
função de coordenação do jogo de políticas, exercem o poder sobre os recursos
fiscais, as informações, o poder sobre a comunicação, dentre outros. No jogo de
políticas os comissionados são designados como “a burocracia”, que são agentes à
disposição dos eleitos para assessorá-los e conseguir realizar suas preferências; são
apontados como chave no processo político pela sua capacidade de influência na
tomada de decisão. Por fim os “agentes públicos”, ou cargos de carreira, não tem
papel decisivo na implementação de políticas públicas, cabendo a ele sua execução.
Não é um papel menor, somente se enquadra em outro ponto do ciclo.
Os gestores apontam que os cargos comissionados são melhores que
os de carreira, como G2- “...os comissionados são bem melhores...” e G4- “...aqui na
secretaria eu tenho cinco pessoas que trabalham e todos são contratados. Porque eu
não consegui em uma gama de setenta profissionais, seis que abraçassem a gestão.”.
Não se trata de ser melhor ou pior, trata-se de serem pessoas que exercem funções
diferentes. Os comissionados estão mais próximos do gestor, influenciam na tomada
de decisão, e por isso podem parecer melhores que os de carreira. Já G5- “Eu acho
que trabalha no mesmo nível e desta forma conseguimos o êxito que estamos tendo.”
tem uma visão diferente, mas também equivocada, uma vez que no jogo de políticas
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temos as diferentes funções, que devem ser conhecidas e assumidas pelos atores
específicos da pasta.
Sobre a compreensão de redes de atenção verificou-se:
G3- “Tenho uma ESF, uma unidade de saúde que faz tudo, um centro
odontológico e fisioterapêutico”.
G9- “Nós temos hoje uma unidade que é o centro de saúde, cinco unidades
de ESFs que cobre 99,9%, sendo 4 urbanas e uma rural, temos um centro de
especialidade, que funcionava no centro e nós demos um up nela e ela
acabou ficando mais movimentada com mais especialidades, obstetrícia,
ginecologia, endócrino, a gente trabalha com dermatologista, psiquiatria,
neurologista, pediatria, então a gente tem um fluxo grande na rede mesmo
não sendo atenção básica, mas nós temos também a atenção refenciada
como aqui nós não temos pronto atendimento porta aberta 24 horas temos
uma parceria com a Santa Casa onde ele injeta recurso de 280.000,00.”

Observa-se nos recortes de G3 e G9 uma coincidência identificada em
todos entrevistados, uma falha no conceito de redes de atenção à saúde, uma vez
que identificam estruturas dentro do próprio município e não um arranjo sistematizado
para responder a condições específicas de saúde, por meio de ciclos completos de
atendimentos, considerando a continuidade e a integralidade da atenção à saúde nos
diversos pontos de atenção e densidades tecnológicas. Quando citam os
equipamentos de saúde dentro do município não consideram uma ação poliárquica
em que os equipamentos de apoio à governança intersetorial, como o serviço social,
escolas, os usuários, dentre outros, componham a rede de atenção à saúde (BRASIL,
2010).
Os achados neste estudo se repetem sobretudo na superficialidade das
ações e serviços dos gestores em saúde, evidenciando uma incoerência do
conhecimento técnico sobre saúde pública e também de administração pública.
As políticas públicas são determinadas por quais demandas sociais
requerem maior atenção e quais são identificadas como problema público (SOUZA,
2006). No campo da saúde o gestor municipal da pasta determina quais políticas
devem ser implementadas em cada município. No recorte sobre a implementação de
políticas públicas nota-se uma superficialidade de concepção teórica como nos
trechos:
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G1- “Geralmente a gente segue o fluxo e as instruções do DRS e as
pactuações que eles oferecem pra gente.”
G5- “Acho que a federação e o estado tinha que olhar mais para os
municípios porque ficamos muito sobrecarregados.”

A fala de G1 “Geralmente a gente segue o fluxo e as instruções do
DRS...”, atribui ao Departamento Regional de Saúde a escolha e a implementação de
políticas públicas, todavia a escolha depende de um estudo epidemiológico detalhado
e compreende uma das fases do ciclo de políticas públicas. Para Akerman (2014,
p.16), abordagens de saúde devem ser menos padronizadas.
Na Constituição da República Federativa do Brasil, na seção II- Da
Saúde, o artigo 198 dispõe que os serviços públicos de saúde constituem uma rede
regionalizada e hierarquizada de saúde, mas nem sempre estas diretrizes têm efeito
favorável. A regionalização acaba defrontando-se com a questão do financiamento,
tornando muitas vezes os estados e municípios mais como uma rede competitiva do
que colaborativa; outro ponto nevrálgico a se considerar são as politicas públicas
verticalizadas e ainda centralizadas, relegando aos municípios somente a execução
das prioridades deixadas pelo estado (CAMPOS et all, 2017). É possível notar a
superficialidade do discurso pois o gestor não considera os condicionantes locais, nem
a autonomia de gestão e decisão de quais políticas adotar, ressaltando sua
incapacidade de tomar decisões e elaborar políticas fundamentadas em seu território.
Em G5, no trecho “Acho que a federação e o estado tinha que olhar mais
para os municípios porque ficamos muito sobrecarregados”, observa-se uma
demanda paternalista, com confusão de papeis que são atribuídos a cada instância
de gestão no jogo de políticas públicas, sobretudo as atribuições dos Departamentos
Regionais de Saúde (DRS), que representam divisões territoriais de natureza políticoadministrativa do Estado de São Paulo, e incompreensão ou rejeição das diretrizes
constitucionais de descentralização e hierarquização, que comprometem os
municípios a adotarem as políticas de saúde que irão implementar e operacionalizar,
uma vez que estas consistem no desafio de transformar intenções gerais em ações e
resultados (MENDES, 2015).
No recorte sobre a compreensão da formação discursiva e a
compreensão da formação ideológica foram investigados habilidades e competências
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para o exercício da gestão em saúde. Neste sentido, entende-se habilidades como a
capacidade de realizar uma tarefa ou um conjunto de tarefas em conformidade com
determinados padrões exigidos por uma determinada organização (PICARELLI;
WOOD, 1997). Competência aqui é definido como um componente profundo e
duradouro da personalidade; a competência seria a capacidade para realizar algo útil,
ou seja, de gerar benefícios para uma pessoa ou organização. Nesse sentido, ela
seria a característica que nasce da combinação adequada de conhecimento,
habilidade, julgamento e atitude (PICARELLI; WOOD, 1997).
Foram considerados neste recorte, a habilidade que é o saber fazer,
enquanto a competência que é a coordenação desse saber fazer com conhecimento,
atitude e julgamento para produzir benefícios concretos. Em relação às práticas de
saúde fundamentadas teoricamente, evidenciou-se:
G3- “Olha, vou ser muito sincero não conheço não, aliás conheço, mas não o
suficiente pra poder opinar.”
G8- “Não no seu contexto total.”

Os trechos de G3 e G8 evidenciam o despreparo teórico da gestão
considerando que a pesquisa fora realizada no quarto ano de gestão, uma vez que
espera-se deste ator de políticas públicas a capacidade analítica refinada para
entender fenômenos político-administrativos, criatividade para encontrar soluções dos
problemas públicos que sejam tecnicamente eficientes e politicamente viáveis,
conhecimento legal-institucional, e habilidades de previsão e de antecipação, para
vislumbrar possíveis efeitos das políticas públicas sobre comportamentos individuais
e coletivos.
Quando se fala em competências do gestor de saúde na prática de
gestão pública de saúde espera-se que ele saiba diagnosticar demandas e
necessidades sociais; planejar por meios, instrumentos e recursos adequados, no
sentido de atender aos fins almejados (RODRIGUES, 2011, p. 23); analisar o contexto
social, político e econômico em que a organização pública sob sua gestão deve atuar;
definir estratégias adequadas para ações nesse contexto; e que tenha capacidade de
negociação dentro da burocracia de governo e com a comunidade, articulando apoios.
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Para suporte no desenvolvimento de tais competências, o gestor dispõe
de um rol de ferramentas de gestão que o auxiliarão em seu trabalho e que são o
mínimo a ser utilizado para desenvolvimento das políticas públicas, sendo inclusive
requisitos para manutenção e incremento do aporte financeiro necessário (ou
possível) para a plena implementação de Políticas. Ao ser perguntado sobre quais
ferramentas de gestão ele utiliza para implementar e gerenciar políticas públicas, seus
discursos apontaram:
G1- “Hoje pra gente fazer esta busca, usamos muito o sistema (se refere
ao sistema de informação), o trabalho das agentes acho muito importante
pra saúde pública pra manter o cadastro atualizado pra quando eu soltar um
projeto... fazermos a busca ativa destes pacientes... por exemplo em casos
de localidades que tem população flutuante o que fica muito difícil...”
G3- “Vixe, eu gostaria de ter feito melhor o planejamento em saúde mas
eu não conto com uma equipe técnica que eu possa desenvolver este
trabalho, tento ficar de olho nos indicadores e vou meio que apagando fogo.”
G5- “Minha ferramenta principal são os funcionários da saúde.”

Quando nos referimos a ferramentas de gestão esperamos que o gestor
reconheça os indicadores de gestão, o Plano Municipal de Saúde, o Relatório de
Gestão, as plataformas digitais de gestão como o e-SUS e o e-Gestor, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, dentre outras, como ferramentas de gestão (CONASEMS,
2019), mas as referências a tais ferramentas não se sobrassaíram em seus discursos.
A ausência, por sua vez, reflete um despreparo da gestão. Observamos que tais
instrumentos, obrigatórios no exercício de gestão, não têm sentido para estes
gestores, uma vez que elaboram estas ferramentas, as entregam, cumprindo o prazo
mas não as operacionalizam, portanto tornam-se um monte de papeis e números sem
sentido.
A fala de G1 “... usamos muito o sistema...”, aponta um sistema de
agendamento de consultas fundamentado em produção, G3- “Vixe eu gostaria de ter
feito melhor o planejamento...” mostra que o gestor não está atento ao planejamento,
uma ferramenta obrigatória na gestão pública de saúde. G5- “Minha ferramenta
principal são os funcionários da saúde” atribui a gestão a uma prática amadora, sem
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considerar os condicionantes de saúde de seu território. Todavia, em menor parte
observou-se a prática de gestão fundamentada em ferramentas de gestão.
G2- “Uso as que o Ministério da Saúde disponibiliza como o e-SUS, uso
também as ferramentas de gestão, aquela que é planejar, fazer, verificar e
ajustar, junto com minha equipe, além do plano municipal, as pactuações
anuais e do relatório de gestão, tudo isso com a equipe que eu tenho aqui
e sempre junto com o que o prefeito chefe do executivo espera”.

O relato acima coincide com o que fora evidenciado por Rodrigues
(2011, p. 22-23), que defende que o bom gestor de saúde, para uma maior eficiência
das políticas públicas, deve reunir competências multidisciplinares, que o habilitem a
refletir sobre o papel do Estado, das complexas relações entre o público e o privado e
das exigências do desenvolvimento comprometido com o bem-estar da sociedade,
fundamentando suas práticas com conhecimento específico em áreas prioritárias de
interesse coletivo imediato.
Segundo Cohn (2017, p. 244), configura-se como política de saúde os
processos complexos de jogos de interesses múltiplos existentes na sociedade.
Quando pensamos essencialmente na Atenção Básica, sob a ótica da gestão,
esperamos que o gestor esteja atento a uma rede complexa onde devem ser
consideradas as questões gerenciais, administrativas e assistenciais, ressaltando-se
sua eficácia. Neste sentido, o gestor deve estar atento ao problema público,
considerando a população como “termômetro” das ações elaboradas. Quando
questionados sobre as dificuldades na implementação das Políticas de Saúde, as
entrevistas revelaram:
G2- “Sempre tem (risos), muito por parte da população, eles querem
muito fazer do jeito deles, algumas vezes ficamos até frustrados porquê
sabemos da importância de algumas ações, mas o povo quer só saber de
consulta ou de encaminhamento. Tem também a parte dos profissionais,
muitas vezes eles não ajudam, aquela coisa de funcionário público
concursado”.
G6- “A gente às vezes tem uma resistência de implantação da própria
população, eles preferem ir em um pronto socorro do que em consulta
médica na atenção básica.”
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Os discursos acima G2- “...muito por parte da população, eles querem
muito fazer do jeito deles...” e G6- “... resistência de implantação da própria
população...”, tendem a serem interpretados em senso comum como sendo
responsabilidade da população compreender o sistema e o serviço de saúde, atribuem
o fracasso das ações assistenciais ao paciente, na tentativa de isentarem a sua
responsabilidade.
Campos; Campos (2017, p.732) salientam a debilidade do sistema de
cogestão e de avaliação de eficácia porque gera outro tipo de problema, ao centrar
toda “culpa” sobre a competência ou incompetência nos usuários em vez de
analisarem a própria responsabilidade sobre a situação. Como se os usuários, e por
vezes trabalhadores,

fossem condenados a “engolir” as mudanças e diretrizes

formuladas. O que ressalta ainda mais a afirmativa das discussões transcederem o
campo técnico-teórico por brigas de opiniões.
Ainda sobre as dificuldades na implementação de Políticas de Saúde,
alguns discursos coincidiram a respeito do financiamento, conforme descrito abaixo:
G2- “eu tento adequar a política à nossa realidade, mas nem sempre isso é
possível, tem a questão do financiamento, aliás o subfinanciamento
concorda? O valor que o ministério repassa é pequeno e o estado é
menor ainda, chega a ser vergonhoso.”
G3- “Minha grande dificuldade é a questão do financiamento mesmo o
que torna meio inviável porque as ações são muito grandes para o
pouco de recurso que temos.”

G5-“ Sim, olha, na teoria (risos), é uma lei em um país de maravilhas mas
gerenciadas por bruxos.... Os repasses são pequenos não custeiam 40 %.
Bom posso destacar o Mais Médico, que para mim foi essencial.”
G6- “... uma fragilidade é o financiamento, ele é muito pouco perante ao
que conseguimos fazer, nós investimos mais que 30% o ano passado,
investimos 32%...”.

Os trechos acima coincidem que a dificuldade de implementação de
políticas públicas de saúde está no subfinanciamento. Mendes; Marques (2017,
p.251), nos trazem à luz o debate da crise econômica e a limitação dos orçamentos,
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centrando a aplicação de recursos nas prioridades de saúde. Os gestores constatam
um evento real, onde o grande problema do financiamento é que mesmo com a
vigência da Emenda Constitucional 29 ainda há o descumprimento de aplicação dos
recursos por parte da União e de grande parte dos estados.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao objetivo deste estudo, que é o de refletir como o conhecimento
dos Gestores Municipais de Saúde acerca da prática da gestão pública de saúde
influencia a efetivação das Políticas Públicas, em âmbito regional, e diante aos
resultados encontrados, pode-se gerar as seguintes hipóteses e conclusões:
De acordo com os atores sociais entrevistados e o diálogo construído
com outros autores de políticas públicas de saúde, compreendemos neste estudo o
papel do gestor de saúde na gestão municipal e suas contribuições para os
condicionantes de saúde de uma região. Os gestores entrevistados são jovens para
gestão, em média 45 anos de idade e, à despeito de todos terem formação
universitária nas áreas da saúde ou administrativa, não revelaram-se autônomos,
críticos e reflexivos, aproximando-se mais de um indivíduo-massa que do perfil
requerido para o cargo.
Espera-se que o gestor municipal de saúde seja capaz de reconhecer o
problema público e quais ferramentas de gestão podem ser utilizadas para
implementação de políticas públicas. Todavia observamos que estes atores, desta
região, reúnem um conhecimento raso sobre os processos de gestão em saúde
contemporânea e que as ações de planejamento estão pautadas em demandas
imediatas.
Quanto ao conhecimento de políticas públicas, suas definições e o ciclo
de políticas, estes são equivocados, o que leva a dificuldade de atender as demandas
sociais da microrregião de saúde, inclusive de seus condicionantes, não atendendo o
problema público.
As entrevistas revelaram a interferência do fator político local no
desenvolvimento de ações uma vez que o período antecedia a pré-candidatura às
eleições municipais, inclusive há dificuldade na dissociação do termo, quando se
refere ao processo político eleitoral ou quando se refere ao fazer político, centrado em
resolução de problemas públicos e implementação de políticas públicas.
Outro ponto a ser considerado é o pouco conhecimento sobre a política
de saúde, sobretudo a de Atenção Básica, considerando que as entrevistas foram
realizadas no último ano de mandato da gestão. Esperava-se que o gestor tivesse
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domínio do que seria a Atenção Básica e conseguisse analisar criticamente os pontos
a serem melhorados para o êxito das ações, mas percebemos que os gestores
atribuem aos funcionários e à população o fracasso da implementação.
Como medida de correção destes fracassos de gestão entendemos
como necessário a capacitação técnica destes gestores e o apoio a praticas de
integração de ensino/serviço.
Na percepção teórico-operacional dos gestores sobre a rede de atenção
à saúde observamos que apresentam falhas conceituais, não sabendo identificar
pontos de atenção das redes de saúde e sua condução através das linhas de cuidado.
Quando analisamos a implementação das redes de atenção verificamos uma
abordagem padronizada e a falta do reconhecimento do “eu gestor”, pessoa que deve
tomar decisões no jogo de políticas.
Outro aspecto importante é o reconhecimento do subfinanciamento para
as ações de serviços de saúde, o que inviabiliza um planejamento mais elaborado.
Esta pesquisa não teve a intenção de esgotar a temática, mas contribuir
para análise crítica do desenvolvimento sob a perspectiva administrativa por políticas
públicas e a implementação das mesmas. Esta investigação abre espaço para
estudos futuros tanto para ampliação do escopo estudado em outros cenários quanto
a formulação de instrumentos para contratação de gestores e implementação de
politicas públicas.
Por fim, concluímos que a superficialidade do conhecimento dos
gestores de saúde do CGR Três Colinas, do DRS VIII, de Franca/SP, prejudica
diretamente a condução de todo ciclo de políticas públicas, sobretudo na
implementação, fazendo com que as políticas públicas de saúde, como a de Atenção
Básica, fiquem fragilizadas ou em alguns casos nem saiam do papel, o que pode ser
a causa das disparidades dos condicionantes sociais que levam ao desenvolvimento
entre diferentes regiões de saúde. O conhecimento dos gestores tem, portanto,
profundas implicações sobre a implementação de políticas públicas em seu território
de atuação.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES
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APÊNDICE C - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS
GRUPO- “G” (Gestores de Saúde)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: G1
ENTREVISTA
1)

Em sua opinião o que é Política Pública?

“ Acho que Política Pública é um comprometimento com a população, é estar à frente
dos interesses da população, é buscar, mesmo se tratando de política, buscar
caminho sem pensar em si próprio, mas para a população, pensando no bem-estar.
No caso da saúde, não ver a si próprio, não ver a sua vontade, ver a vontade da
maioria, que favoreça a população. ”

2)

Sendo parte do cotidiano da gestão em saúde, quais políticas públicas são mais

relevantes na sua opinião?
“Eu acho que política pública no Brasil hoje, a gente trata muito errado, assim, política
tinha que ser preventiva e não como é hoje curativa, nós tínhamos que ter mais
medidas, trabalhar mais firme em cima de ações pra prevenir doenças, ações com
idosos de colocar pra fazer exercício, tipo hiperdia, grupos de hipertensão e diabetes,
pra prevenir doenças e instruir a população. Porque muita gente hoje não sabe que
tem uma doença ou nem sabe se teve, colocar na vida dela pra ter uma maior
qualidade de vida, pra viver com uma doença e saber lhe dar, com uma alimentação
e com exercício quando é possível.”

3)

Quais políticas públicas você executa no município?

“Aqui no Município a gente trabalha com grupo do hiperdia, trabalha muito com a
“melhor idade”, a prefeitura não só na saúde mas com esporte e lazer faz caminhada
com a terceira idade, tem projetos de hidroginástica, grupo de gestante e hiperdia, o
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que ajuda muito na prevenção, como se diz, acompanhar o paciente tanto na unidade
quanto em casa. ”

4)

Há dificuldades na implementação das políticas de saúde? Quais?

“ Tenho, a gente sempre tem... acho que mais da população em si do que da gente
mesmo, porque de repente a gente tem vontade... Nos grupos mesmo começa com
umas 100 logo tem 20 tem 30... pra voltar sempre sorteamos alguma coisa, sempre
fazemos uma troca pra população estar participando senão eles não participam não.
”

5)

Quais ferramentas de gestão você dispõe para implementar e gerenciar

políticas e ações de saúde?
“ Hoje pra gente fazer esta busca, usamos muito o sistema (se refere ao sistema de
informação), o trabalho das agentes acho muito importante pra saúde pública pra
manter o cadastro atualizado pra quando eu soltar um projeto... fazermos a buscativa
destes pacientes... por exemplo em casos de localidades que tem população flutuante
o que fica muito difícil...”

6)

Como está estruturado a atenção em saúde no Município?

“ Acho que tem muita coisa defasada que pode melhorar, alguns laços podem ser
melhor alinhados, o trabalho de rede pode ser mais alinhado, como o AME, a Santa
Casa... um trabalho de rede mesmo... o trabalho não pode ser um favor tem que ser
pactuado...”

7)

Como você prioriza as ações a serem executadas no Município?

“A prioridade hoje é de acordo com a demanda, por exemplo hoje é grande de
oncológico então ponho como prioridade, se o médico te liga e te pede prioridade eu
coloco na frente como maior demanda. ”
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8)

Você conhece a política nacional de atenção básica? Quais são as

potencialidades e fragilidades desta política?
“ Conheço, mas acho que as vezes não dá certo nem é por conta da gestão pública,
mas por conta da população e em cidade pequena tem muita “politica” envolvida,
misturam muito a questão política e de repente no PSF, fica difícil de fazer o paciente
entender que o paciente tem que ser acompanhado, o médico não faz o que ele quer.
”

9)

Quais dificuldades na condução da atenção básica? Quais dispositivos contem

em seu Município?
“ Hoje eu tenho o ESF, o Centro de Odontologia, Centro Clinico, a Fisioterapia e o
Pronto Socorro. ”

10)

Como você determina quais politicas adotar e como as implanta?

“ Geralmente a gente segue o fluxo e as instruções do DRS e as pactuações que eles
oferecem pra gente.”

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: G2
ENTREVISTA
1)

Em sua opinião que é Política Pública?

“ Pra mim Política Pública é quando o gestor do município, na área que ele exerce sua
função, educação, saúde ou outra pasta, propõe uma ação para resolver uma
demanda da população, por exemplo ações e projetos para serem implantados nas
unidades de saúde... ”

2)

Sendo parte do cotidiano da gestão em saúde, quais políticas públicas são mais

relevantes na sua opinião?
“Sem dúvida a de atenção básica, porque ela é porta de entrada para o paciente
sabe... o paciente sempre encontra em todo lugar esta política que por isso ela merece
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muita atenção. E nela está inserido a promoção de saúde e prevenção das doenças,
claro que como gestora tenho que ter minha visão voltada a todas as outras políticas,
até para aquelas que nem são da saúde, sabe, temos que estar atento a tudo e cada
uma tem a sua importância, mas ainda considero a de atenção básica a mais
importante. ”

3)

Quais políticas públicas você executa no município?

“Aqui no Município eu trabalho com a de atenção básica e todas as outras que estão
ao redor dela, a de humanização, a de educação permanente, a da saúde da mulher
da criança e do idoso, além disso nós temos aqui muito forte a política de regulação e
o trabalho em rede, porque hoje, você sabe o paciente está nas linhas de cuidado, por
isso é importante ter políticas fortalecidas mas tentar ter um pouquinho de cada pra
promover o tratamento integral. ”

4)

Há dificuldades na implementação das políticas de saúde? Quais?

“ Sempre tem (risos), muito por parte da população, eles querem muito fazer do jeito
deles, algumas vezes ficamos até frustradas porquê sabemos da importância de
algumas ações, mas o povo quer só saber de consulta ou de encaminhamento. Tem
também a parte dos profissionais, muitas vezes eles não ajudam, aquela coisa de
funcionário público concursado.
Você tem muitos profissionais comissionados aqui no município?
Não aqui nós temos só cinco, o resto são todos concursados.
Você acha que o rendimento dos profissionais concursados é muito diferente dos
comissionados?
Sem dúvida, os comissionados são bem melhores, claro que tem exceção (se refere
aos concursados), mas geralmente é sim. ”

5)

Quais ferramentas de gestão você dispõe para implementar e gerenciar

políticas e ações de saúde?
“ Uso as que o Ministério da Saúde disponibiliza como o e-sus, uso também as
ferramentas de gestão, aquela que é planejar, fazer, verificar e ajustar, junto com
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minha equipe, além do plano municipal, as pactuações anuais e do relatório de gestão,
tudo isso com a equipe que eu tenho aqui e sempre junto com o que o prefeito chefe
do executivo espera. ”

6)

Como está estruturado a atenção em saúde no Município?

“Por ser um Município pequeno nós temos uma boa estrutura de atenção básica,
temos uma unidade de saúde família e um nasf, temos uma unidade clínica de
atendimento geral, com Ginecologista e pediatra, onde nós damos atendimento na
sala de estabilização, neste prédio temos também uma vigilância sanitária,
epidemiológica, farmácia e departamento de saúde, além de termos a fisioterapia e
consultório de odontologia. ”

7)

Como você prioriza as ações a serem executadas no Município?

“ Aqui no município, tento organizar as ações de acordo com os indicadores de saúde
que tenho, com o financiamento que eu tenho disponível, que nunca dá né? E com o
que eu pactuei, além disso o ministério da saúde e o estado (refere-se à Secretaria
de Saúde do Estado de São Paulo), lançam programas e ações a serem executadas,
nem sempre tudo “cabe” no município, mas também tento seguir. ”

8)

Você conhece a política nacional de atenção básica? Quais são as

potencialidades e fragilidades desta política?
“ Conheço, e compreendo que é a ação mais importante porque se ela vai bem tudo
anda bem, mas ela é muito ampla e as vezes o que lançado em políticas assim não
se aplicam a municípios de pequeno porte como o meu, eu tento adequar a política à
nossa realidade, mas nem sempre isso é possível, tem a questão do financiamento,
aliás o subfanciamento concorda? O valor que o ministério repassa é pequeno e o
estado é menor ainda, chega a ser vergonhoso. Mas a parte boa é a integralidade do
cuidado e a forma que cada funcionário assume o protagonismo da sua ação, o que
eu quero dizer é que por ser uma política muito bem estruturada os papeis de cada
um estão muito bem estabelecidos, desta forma funciona o serviço anda. ”
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9)

Quais dificuldades na condução da atenção básica? Quais dispositivos contem

em seu Município?
“ Tenho uma grande dificuldade na adesão da população, eles estão muito malacostumados, por exemplo se agendamos um curativo domiciliar o paciente não fica
satisfeito ele quer porque quer ir no posto de saúde, aqui o paciente ficou muito cheio
de querer, o que as vezes acaba travando a condução da atenção básica como ela
deve ser feita. Outra coisa é a participação política que é muito difícil nem sempre
quem não é da área compreende a forma de ser trabalhada as ações na saúde. ”

10)

Como você determina quais politicas adotar e como as implanta?

“ Estou sempre alerta às políticas que são lançadas pelo ministério e pelo estado, vejo
as que cabem aqui no município e se tem auxílio financeiro e implanto. ”
Você tem mais alguma consideração que eu não abordei que você gostaria de falar?
“Sim, acho importante todos saberem que ser gestor é uma tarefa muito difícil, que
requer muita disponibilidade e conhecimento técnico e que nem sempre somos
valorizados, é muito difícil agradar todo mundo, e o não pra nós é muito ruim também
de ser dado, isso é de uma carga emocional muito intensa, nestes dias que as coisas
andam tão incertas é mais difícil ainda. Mas quando você vê o trabalho que você
realizou com sua equipe vale cada segundo. Vai ser bom ter pesquisas assim pra
saber se estamos no caminho certo, porque ninguém ensina como é ser gestor o que
torna mais difícil. ”

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: G3
ENTREVISTA
1)

Em sua opinião que é Política Pública?

“ Política pública é quando existe alguma ação dos governantes que a população
levantou, pode ser em qualquer área. ”

2)

Sendo parte do cotidiano da gestão em saúde, quais políticas públicas são mais

relevantes na sua opinião?
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“Nós aqui vemos que a mais importante é a de idosos, gestantes, adolescentes e
crianças. Também tenho visto que a saúde não anda sozinha tem que estar junto com
o social, com o esporte, com a educação e com as outras secretarias. ”

3)

Quais políticas públicas você executa no município?

“A gente aqui faz o básico mesmo, implantamos a de pacientes crônicos implantamos
a de idosos, e as outras que já falei na pergunta anterior. ”

4)

Há dificuldades na implementação das políticas de saúde? Quais?

“ Sim, principalmente pela questão política, este prefeito não foi muito participativo e
minhas ideias não batiam muito com a dele o que me colocou em uma situação muito
difícil, não consegui fazer planejamento com minha equipe e as vezes as questões
“politicas” estavam acima das questões técnicas.”

Você tem muitos profissionais comissionados aqui no município?
Não, na saúde tenho poucos mas valem mais que os que são concursados, com toda
certeza.
Você acha que o rendimento dos profissionais concursados é muito diferente dos
comissionados?
Aqui, quem toca são os comissionados, parece que os concursados já entregaram, e
quando você solicita algo eles fingem que acatam e não fazem o que você combinou.

5)

Quais ferramentas de gestão você dispõe para implementar e gerenciar

políticas e ações de saúde?
“ Vixe, eu gostaria de ter feito melhor o planejamento em saúde mas eu não conto
com uma equipe técnica que eu possa desenvolver este trabalho, tento ficar de olho
nos indicadores e vou meio que apagando fogo. ”

6)

Como está estruturado a atenção em saúde no Município?
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“Tenho uma ESF, uma unidade de saúde que faz tudo, um centro odontológico e
fisioterapêutico. ”

7)

Como você prioriza as ações a serem executadas no Município?

“ Nós aqui vamos pela maior demanda conforme elas vão aparecendo vamos nos
organizando. ”

8)

Você conhece a política nacional de atenção básica? Quais são as

potencialidades e fragilidades desta política?
“ Olha Daniel, vou ser muito sincero não conheço não, aliás conheço mas não o
suficiente pra poder opinar. ”

9)

Quais dificuldades na condução da atenção básica? Quais dispositivos contem

em seu Município?
“ Minha grande dificuldade é a questão do financiamento mesmo o que torna meio
inviável porque as ações são muito grandes para o pouco de recurso que temos. ”

10)

Como você determina quais politicas adotar e como as implanta?

“ De acordo com a demanda e tento estar atento às propostas do Estado (se refere
ao Departamento Regional de Saúde), que deveria nos dar apoio. ”

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: G4
ENTREVISTA
1)

Em sua opinião que é Política Pública?

“ Na minha opinião, política pública é algum tipo de serviço que atenda a população e
além de atender a população, eu acho assim que a política pública é muito importante
por ela seguir algumas linhas, em relação a assistência, em relação a conscientização
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em relação a responsabilidade do estado, nos bens e serviços para a população. Eu
vejo que ela vem de encontro às necessidades da população, que isso também é um
dever do poder público. ”

2)

Sendo parte do cotidiano da gestão em saúde, quais políticas públicas são mais

relevantes na sua opinião?
“Mais importante... nossa é tanta coisa importante, parece que uma coisa está ligada
a outra. Eu acho assim, que depende muito do momento e de cada um, do momento
de vida que a pessoa esteja, mas no que eu vejo, eu acho que a atenção básica é
uma das mais importantes, porque assim a gente trabalha ali a parte assistencial, a
parte da prevenção, a parte da promoção e eu valorizo muito essa parte de ir na casa
da pessoa, de ver onde aquela pessoa vive em que contexto que ela está inserida,
porque eu acho assim não adianta um médico te orientar: _ olha sua alimentação deve
ser x e y. Quando na verdade a pessoa só tem um macarrão branco pra comer, ou
seja ela nunca vai seguir aquela orientação médica, então eu acho a atenção básica
como uma das mais importantes mas eu valorizo muito também e acho que deve ter
mais investimento pra ser mais resolutivo a média e alta complexidade, e eu acho
assim que nos dias atuais a questão de prevenção das drogas porque vejo que isto
está acabando com as famílias, eu vejo que isso deve ser melhor estruturado precisa
ter investimento pra que tenha melhores resultados, precisa de um política pública
urgente de uso de drogas licitas e ilícitas também . ”

3)

Quais políticas públicas você executa no município?

“Atenção Básica, Saúde Mental, saúde da mulher, do idoso, da criança, saúde bucal
também e varias outras. ”

4)

Há dificuldades na implementação das políticas de saúde? Quais?

“ Tenho sim dificuldade, vejo que um grande dificultador são os profissionais, aqui no
meu município eu lidou com uma dificuldade pois muitas pessoas são idosas, muitas
pessoas, e eu já ouvi isso, que querem desaprender, falta de comprometimento,
servidor acha assim que não precisa, eu quando cheguei aqui, mas você trabalha
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assim, você trabalha todos os dias? Parece que é uma cultura do servidor, do
profissional de saúde, como ele servidor público, concursado ele não tem que
trabalhar, não tem que cumprir meta, então isso foi uma dificuldade e uma tristeza que
eu tenho. Porque aqui eu vivi duas realidades, uma com profissionais muito bom, que
você não espera e que você tem tudo daquele profissional e profissional assim que é
altamente remunerado, com muitos anos de carreira e que assim completamente
desmotivado e sem compromisso, que não quer saber, então uma dificuldade que nós
temos aqui no município é o profissional de carreira .”

Você tem muitos profissionais comissionados aqui no município?
Não, os de carreira é a grande maioria, foi preciso a gente criar um grupo, por exemplo
aqui na secretaria eu tenho cinco pessoas que trabalham e todos são contratos.
Porque eu não consegui em uma gama de setenta profissionais seis que abrasassem
a gestão.

5)

Quais ferramentas de gestão você dispõe para implementar e gerenciar

políticas e ações de saúde?
“ No caso, sistemas, a gente tem reuniões, relatórios, um conselho muito ativo, eu
acredito muito na participação do conselho. ”

6)

Como está estruturado a atenção em saúde no Município?

“Tenho uma ESF, e estamos pleiteando outra equipe, aqui funciona um pouco
diferente, não temos uma equipe de saúde bucal na estratégia, temos um centro
odontológico que funciona muito bem, temos o programa Brasil Sorridente nas
escolas,

nós vimos uma dificuldade muito grande porque embora a atenção

especializada não ser uma responsabilidade do município, a gente tem uma demanda
muito grande nesta linha, então nós organizamos uma clínica de especialidades
medicas, especialidades básicas para atender esta demanda e nós temos uma clínica
de reabilitação muito bem montada, onde eu tenho nutricionista, psicólogo,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, nós temos uma unidade de
urgência e emergência, e todas as redes trabalham até as 19:00, depois deste horário
nós temos um contrato com outro município para urgências básicas. ”
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7)

Como você prioriza as ações a serem executadas no Município?

“ Eu costumo avaliar os indicadores, eu gosto muito de números, eu gosto muito de
avaliar esta parte, então assim quando não tem intervenção “politica”, na minha linha
vou pelos indicadores, também vou muito pelo que o ESF me traz e também o
conselho municipal sempre muito junto, passo tudo pelo conselho. ”

8)

Você conhece a política nacional de atenção básica? Quais são as

potencialidades e fragilidades desta política?
“ Fragilidade, uma questão que acho um ponto muito positivo é que o enfermeiro está
muito sobrecarregado, é muito papel, é muito sistema acaba que fica pouco tempo
pra ele fazer análise e desenvolver, em relação aos médicos é uma carga horaria
muito extensa e nem sempre dá pra desenvolver tudo, são inúmeras atribuições vejo
assim que um pouco é mais pra “inglês ver”, porque o médico não quer saber deste
mundo de atribuição, ainda mais quando é um salário básico ele quer fazer menos e
menos e cada vez menos, acaba que a jornada dele e da enfermeira em 40 horas não
dá pra eles fazerem o que tem que fazer. Agora um ponto positivo é a visita domiciliar
do agente comunitário, esta visita em casa, este agente que vai e levanta todas as
demandas, e acaba trazendo e nós conseguimos atender as pessoas mais
vulneráveis, as que mais precisam e acaba que o recurso público chega onde tem que
chegar. ”

9)

Quais dificuldades na condução da atenção básica? Quais dispositivos contem

em seu Município?
“ Tenho dificuldades sim, mas é que tem um planejamento, existe uma programação
anual e muitas vezes a gente não consegue fazer como está no planejamento isso é
uma fragilidade. E também cumprir uma agenda programática na atenção básica. ”

10)

Como você determina quais politicas adotar e como as implanta?
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“ Eu tenho aqui grandes aliadas que são as enfermeiras, nós temos reunião de equipe
e assim nós conseguimos determinar. ”

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: G5
ENTREVISTA
1)

Em sua opinião que é Política Pública?

“ Política pública você tem que aliar tanto a gestão financeira do município, quanto a
necessidade dos usuários e a gente tem que trabalhar na parte preventiva do que
correr atrás depois. ”

2)

Sendo parte do cotidiano da gestão em saúde, quais políticas públicas são mais

relevantes na sua opinião?
“O trabalho com os grupos, que aqui é muito bem feito, e os agentes de saúde que eu
costumo dizer que são os olhos do município. ”

3)

Quais políticas públicas você executa no município?

“O trabalho com os grupos, atendimento quem os médicos com hora marcada.... Vixe
esqueci caramba - solicita ajuda de sua assessora Fala ai caramba... ela saúde da
criança, saúde do idoso, saúde do trabalhador... ”

4)

Há dificuldades na implementação das políticas de saúde? Quais?

“ Não tenho dificuldade, quando tenho a determinação do ministério ou do estado, já
falo pro prefeito, falo com o jurídico e com o financeiro e implemento..”

5)

Quais ferramentas de gestão você dispõe para implementar e gerenciar

políticas e ações de saúde?
“ Minha ferramenta principal são os funcionários da saúde. ”
Você tem muitos profissionais comissionados aqui no município?
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Tenho mais terceirizados, na enfermagem por exemplo 60% são contratados e 40 %
concursado.
Você acha que tem mais êxito com estes profissionais comissionados?
Eu acho que trabalha no mesmo nível e desta forma conseguimos o êxito que estamos
tendo.

6)

Como está estruturado a atenção em saúde no Município?

“Tenho uma UBS mista e duas ESFs sendo que uma tem uma extensão para um
assentamento que tem 157 famílias, o prefeito reformou a unidade e fez de tudo pra
que lá ficasse bom...

7)

Como você prioriza as ações a serem executadas no Município?

“ Prioridade, idosos, gestante e casos de grupos de riscos, na família e os casos mais
graves. ”

8)

Você conhece a política nacional de atenção básica? Quais são as

potencialidades e fragilidades desta política?
“ Sim, olha, na teoria kkkkk é uma lei em um pais de maravilhas mas gerenciadas por
bruxos.... Os repasses são pequenos não custeiam 40 %. Bom posso destacar o mais
médico que para mim foi essencial ”

9)

Quais dificuldades na condução da atenção básica? Quais dispositivos contem

em seu Município?
“ Subfinanciamento. ”

10)

Como você determina quais politicas adotar e como as implanta?

“ A mais difícil é a de drogas mesmo eu tendo fechado com clinicas particulares, então
eu implanto quando o problema aparece. ”
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Acho que a federação e o estado tinha que olhar mais para os municípios porque
ficamos muito sobrecarregados.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: G6
ENTREVISTA
1)

Em sua opinião que é Política Pública?

“ São ideias, ações produzidas para um bem coletivo pra tentar sanar alguma
deficiência, por exemplo a castração, uma política pública coletiva para evitar a
procriação em massa. Acho esta política legal. ”

2)

Sendo parte do cotidiano da gestão em saúde, quais políticas públicas são mais

relevantes na sua opinião?
“Bom eu acho mais relevante a de atenção básica, porque aqui o nosso gráfico aqui
nós temos amis atendimento na urgência e emergência do que na atenção básica,
então se a gente conseguisse trabalhar algumas políticas de prevenção na atenção
básica fazendo ela mais resolutiva conseguiríamos diminuir o atendimento de
urgência e emergência e consequentemente o de atendimento hospitalar .”

3)

Quais políticas públicas você executa no município?

“Aqui a gente tem, planejamento familiar, nós temos uma politica lá no dst com a
população LGBT que eu acho que são pessoas que são muito judiadas, que
necessitam uma atenção melhor, temos a politica de saúde mental muito legal, com
CAPS 3 depois o CAPS AD e também na desospitalização de pacientes. ”

4)

Há dificuldades na implementação das políticas de saúde? Quais?

“ A gente as vezes tem uma resistência de implantação da própria população, eles
preferem ir em um pronto socorro do que em consulta médica na atenção básica. ”

5)

Quais ferramentas de gestão você dispõe para implementar e gerenciar

políticas e ações de saúde?
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“ Ferramenta de gestão??? A gente organiza um plano de ação, meios de
comunicação e os grupos dentro da unidade. Junto com a prefeitura tentamos passar
que o serviço está acontecendo dentro da unidade.”

6)

Como está estruturado a atenção em saúde no Município?

“ Nós temos a atenção básica, 21 UBSs somando UBS tradicional e ESF, temos uma
dentro do CDP, 3 Pronto Socorros, 2 UPAS, 1 ambulatório de Saúde mental, 1
ambulatório de saúde auditiva, 1 CAPS 3 24 horas, 1 CAPS AD 3 24 horas, temos o
Allan Kardec, temos o Complexo Santa Casa, temos um AME e um AME cirúrgico, 1
DST 1 Centro de Saúde, temos uma casa da mulher, temos a Vigilância em saúde e
farmácia de manipulação ”

7)

Como você prioriza as ações a serem executadas no Município?

“Atenção básica, compra de insumos, o melhor em casa, compra de fraudas,
atendimento de qualidade, o município é meio paternalista da muito medicamentos,
nosso REMUME é maior que o RENAME. ”
Você tem cargos comissionados na prestação de saúde?
Aqui nós temos bastante cargos que são ocupados por profissionais de carreira e vejo
que os de carreira são bem melhores que os comissionados.

8)

Você conhece a política nacional de atenção básica? Quais são as

potencialidades e fragilidades desta política?
“ Conheço, uma fragilidade é o financiamento, ele é muito pouco perante ao que
conseguimos fazer, nós investimos mais que 30 % o ano passado investimos 32%,
contratação de médico é uma grande dificuldade, mas potencialidade é a forma que a
unidade consegue fazer com grupos, trazendo a comunidade pra dentro da unidade,
o médico faz tudo nas famílias. ”

9)

Quais dificuldades na condução da atenção básica? Quais dispositivos contem

em seu Município?
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“ Subfinanciamento. ”

10)

Como você determina quais politicas adotar e como as implanta?

“ Olha a gente por exemplo estava tendo muita ação judicial tendo Home Care ai vimos
que tinha política do ministério pra isso, aprovamos no MS, na CIR e CIB, ai o prefeito
contratou e acreditamos que vai diminuir muito ações judiciais.”

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: G7
ENTREVISTA
1)

Em sua opinião que é Política Pública?

“ Políticas Públicas nada mais é que mecanismos e estratégias que traçam a gestão
para desenvolvimento das atividades com a questão da população, no nosso caso as
questões de saúde. ”

2)

Sendo parte do cotidiano da gestão em saúde, quais políticas públicas são mais

relevantes na sua opinião?
“No caso nosso da gestão da saúde é o planejamento de alta e média complexidade
que no caso do SUS está bem prejudicada. ”

3)

Quais políticas públicas você executa no município?

“No caso aqui é a política de Atenção Primária à Saúde. ”

4)

Há dificuldades na implementação das políticas de saúde? Quais?

“ Não, não tenho dificuldades não. ”

5)

Quais ferramentas de gestão você dispõe para implementar e gerenciar

políticas e ações de saúde?
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“ A primeira ferramenta é o planejamento, com os coordenadores da atenção primária
e com os coordenadores da saúde .”

6)

Como está estruturado a atenção em saúde no Município?

“ O Município tem três ESFs, além disso nós temos uma unidade de pronto
atendimento que antes era uma Santa Casa que ao perder o CNPJ transformou-se
em uma unidade de pronto atendimento. ”

7)

Como você prioriza as ações a serem executadas no Município?

“No caso nós temos ações que são próprias do município é algumas que estão em
convênio com a regional de saúde o DRS, observamos os indicadores principalmente
a atenção ao pré-natal, atenção às crianças, atenção aos adultos e aos pacientes
crônicos.

8)

Você conhece a política nacional de atenção básica? Quais são as

potencialidades e fragilidades desta política?
“ Conheço, a meu critério como gestor e como médico de outra nacionalidade é o
próprio médico brasileiro e como parte boa é que o SUS é uma Política muito bem
escrita e muito bem elaborada o problema é na hora da prática, na execução. ”

9)

Quais dificuldades na condução da atenção básica? Quais dispositivos contem

em seu Município?
“ Os médicos. ”

10)

Como você determina quais politicas adotar e como as implanta?

“ Por enquanto adotamos muito as de atenção primária, porque vemos que uma está
ligada a outra.”

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: G8
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ENTREVISTA
1)

Em sua opinião que é Política Pública?

“ Na minha opinião eu acho que Política Pública é a União entre o governo federal,
estado e município pra organizar alguma coisa, ou saúde ou educação... na minha
opinião é isso. ”

2)

Sendo parte do cotidiano da gestão em saúde, quais políticas públicas são mais

relevantes na sua opinião?
“Na minha opinião política Pública na minha gestão hoje é o município trabalhar com
pouco dinheiro, pouco recurso, dar conta da população, dos problemas da população
na saúde. ”

3)

Quais políticas públicas você executa no município?

“Aqui a gente atende a população, de todo tipo, médico, ESF, eles ajudam e muito
aqui, nós também fazemos urgência e emergência, medicamento e todo problema de
saúde a gente resolve aqui no centro de saúde. ”

4)

Há dificuldades na implementação das políticas de saúde? Quais?

“ Tenho, interferência, principalmente de vereadores, que acham que temos que
resolver as coisas, que não tem superior e que não tem que obedecer limites na
saúde. Porque na saúde nós não fazemos o que a gente quer, nós temos que
obedecer regras né? Eles acham que nós temos que resolver e fazer da nossa
cabeça. ”

5)

Quais ferramentas de gestão você dispõe para implementar e gerenciar

políticas e ações de saúde?
“ Bom, a gente busca os problemas da Cidade, em primeiro lugar, qual ponto que
temos que trabalhar, daí a gente reúne com a equipe do ESF e vemos como a gente
vai trabalhar e implantar né? ”
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6)

Como está estruturado a atenção em saúde no Município?

“ A gente trabalha com dois ESFs de 8 horas, dando cobertura cada um pra sua área,
a cidade toda tem a cobertura de ESF, e aqui (centro de saúde) Urgência e
emergência e a nossa referência é Patrocínio Paulista e de Patrocínio vai pra Franca.
”

7)

Como você prioriza as ações a serem executadas no Município?

“São as emergências, gestantes, e demais vão para os ESFs.”

8)

Você conhece a política nacional de atenção básica? Quais são as

potencialidades e fragilidades desta política?
“ Não no seu contexto total. ”

9)

Quais dificuldades na condução da atenção básica? Quais dispositivos contem

em seu Município?
“ Não é tranquilo com muita união. ”

10)

Como você determina quais politicas adotar e como as implanta?

“ Primeiro em união com o prefeito porque ele que é o chefe geral, ele que dita as
regras depois os ESFs que mostram os problemas pra gente acudir antes de piorar.”

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: G9
ENTREVISTA
1)

Em sua opinião que é Política Pública?

“ É o que possa acolher os anseios da municipalidade como o executivo e como a
secretaria da saúde, para atender diretamente o usuário como foco principal, a
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atenção primária, eu acho que quem faz a saúde pública no município é a atenção
primária. ”

2)

Sendo parte do cotidiano da gestão em saúde, quais políticas públicas são mais

relevantes na sua opinião?
“Olha eu acho que a sanitária é uma política muito forte apesar que eu acho que ainda
exista uma resistência muito grande porque é muito burocrática, quem faz saúde
pública existe burocracia, nós somos cobrados dia a dia, há uma diferença muito
grande como eu que já tive uma experiência como prestador de serviço e depois vim
pra saúde pública eu sofri muito porque eu achava que a prestação de serviço era o
foco mas o corpo é a saúde pública. Então eu acho que é a sanitária mesmo e a
atenção primária né no caso com foco nos ESFs . ”

3)

Quais políticas públicas você executa no município?

“Nós temos a atenção primária, com foco em ESF, nós temos a vigilância sanitária. ”

4)

Há dificuldades na implementação das políticas de saúde? Quais?

“ Muitas dificuldades porque como nós temos uma santa casa que atende pacientes
até de média complexidade, ficou muito aberto uma porta no município como se na
santa casa ela fosse referência de atenção primária, então quando foram implantados
os ESFs, ainda tem gente que encontra esta dificuldade, o indivíduo não quer ir na
atenção primaria, ir ao ESF fazer a vinculação a aquela unidade ele quer ir no pronto
atendimento, porque ele acha que no pronto atendimento ele vai ser atendido mais
rápido, ele vai ter a medicação, o raio x e isso não é a realidade porque ele estará
aumentando o fluxo no pronto atendimento e não está vinculando ao ESF. ”

5)

Quais ferramentas de gestão você dispõe para implementar e gerenciar

políticas e ações de saúde?
“ A ferramenta principal é a parte de informação, nós temos um sistema o “Fiorini”
implantado aqui que a gente acompanha por gráficos né, eu falo muitas vezes em
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santa casa porque como nós temos uma parceria maior em termos de financeiro de
prestador de serviços eu acompanho diretamente por meio de fluxos de ESFs dentro
do sistema e também através das reuniões né, de equipes multidisciplinares que nos
possibilitam estes dados pra gente analisar e corrigir. ”

6)

Como está estruturado a atenção em saúde no Município?

“ Nós temos hoje uma unidade que é o centro de saúde, cinco unidades de ESFs que
cobre 99,9%, sendo 4 urbanas e uma rural, temos um centro de especialidade, que
funcionava no centro e nós demos um up nela e ela acabou ficando mais movimentada
com mais especialidades, obstetrícia, ginecologia, endócrino, a gente trabalha com
dermatologista, psiquiatria, neurologista, pediatria, então a gente tem um fluxo grande
na rede mesmo não sendo atenção básica, mas nós temos também a atenção
refenciada como aqui nós não temos pronto atendimento porta aberta 24 horas temos
uma parceria com a santa casa onde ele injeta recurso de 280.000,00. ”

7)

Como você prioriza as ações a serem executadas no Município?

“Na verdade é o seguinte nós temos alguns ESFs que temos algumas
particularidades, como por exemplo nós temos hoje uma academia da saúde que na
verdade ela centraliza um pouco destas particularidades destes ESFs, o ESF 1 tem
maior problema de tabagismo, eu tenho o ESF 2 com maior problema de drogas, no
ESF 3 o problema é idoso, e no 4 é gravidez na adolescência então eu tento vincular
o paciente em cada rede, eu não busco um ESF só de dados, mas de vincular o
paciente na rede.”

8)

Você conhece a política nacional de atenção básica? Quais são as

potencialidades e fragilidades desta política?
“ Potencialidade é a cobertura que nós temos hoje, com a oferta que nós
proporcionamos hoje que desafogue o prestador de serviços do pronto socorro,
negativo é a parte cultural porque ainda é difícil quebrar o conceito que o ESF é a
primeira porta, deixar de quebrar o vínculo que o paciente tem com a santa casa é
muito difícil. ”
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9)

Quais dificuldades na condução da atenção básica? Quais dispositivos contem

em seu Município?
“ É quebrar a vinculação com prestador de serviço, temos as vezes a atenção básica
vazia e o prestador lotado. ”

10)

Como você determina quais politicas adotar e como as implanta?

“ Aqui nós temos um executivo que é médico e de família médica, então ele é
antenado, ele me ajuda a ter um foco. Mas tentando ter uma atenção básica forte,
mas com o pé no chão atendendo a demanda no usuário. O foco deveria estar na
capacitação vertical dos profissionais da saúde que deveriam ser capacitados
periodicamente, isto é uma falha do estado.”

