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RESUMO 

DE PAULA, DG. Governança regional do SUS em Goiás: análise situacional para 
implantação do COAP. [dissertação] Goiânia (GO): Mestrado Profissional Convênio 
Universidade Federal de Goiás, Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva e Secretaria 
de Estado da Saúde de Goiás (UFG/NESC/SES). Goiânia; 2014. 123 p. 

A Governança no SUS é reconhecida como a capacidade de intervir no Sistema por 
meio de diferentes atores, instrumentos e procedimentos para a gestão regional 
compartilhada. Sua consecução, por instâncias intergestoras, é fundamental ao 
processo de planejamento regional integrado e à formalização do Contrato 
Organizativo da Ação Pública de Saúde (COAP). Objetiva-se neste estudo, analisar 
as condições de governança regional do SUS em Goiás, como orientação para a 
elaboração do COAP. Trata-se de um estudo de intervenção, no âmbito da Secretaria 
de Estado de Saúde de Goiás (SES/GO), onde se levou à cabo os resultados das 
“oficinas de gestão e governança regional” realizadas no V Encontro de Saúde 
Estadual, em 2013. Tais oficinas se basearam na manifestação de dois grupos de 
representação da gestão regional: i) gestores municipais de saúde; ii) 
gerentes/supervisores regionais, ambos, das 17 Regiões de Saúde existentes 
(organizadas em 05 macrorregiões). Os dados das oficinas são originários de 17 
matrizes, denominadas “consensos regionais para implantação do COAP”, cada uma 
composta por seis eixos e 22 perguntas/roteiro. Tais dados são de domínio público e 
estão disponíveis nos Anais do V Encontro. Consideraram-se, nas análises, normas e 
resoluções nacionais e estaduais pactuadas no âmbito do SUS, bem como, a 
metodologia por cores usada nas oficinas para identificação dos “consensos”: 
vermelho, amarelo e verde significando desfavorável, parcialmente favorável e 
favorável, respectivamente e, o alaranjado, criado neste estudo pela soma de 
respostas vermelhas e amarelas para representar respostas não favoráveis. 
Consolidaram-se as 17 matrizes, usando Microsoft Excel, em cinco recortes 
macrorregionais e converteram-se os números em gráficos percentuais. Os resultados 
demonstraram que os eixos mais fragilizados são o “Mapa da Saúde/Programação 
Geral” e a “Participação Social”, com 62,35 e 56,86%, respectivamente, de respostas 
não favoráveis. O “desconhecimento do desenho regional”, como também a 
“insuficiência de serviços” apresentaram em algumas macrorregiões até 66,67% de 
respostas não favoráveis. Prevaleceu o pouco conhecimento e o baixo uso da 
“programação da atenção à saúde”, alcançando até 75,0% de respostas não 
favoráveis. O “planejamento regional integrado” está desarticulado e não há boa 
integração entre os “instrumentos básicos” com as “diretrizes nacionais, mapa de 
saúde, metas e indicadores”. A “rede de atenção” se mostra insuficiente nas 
macrorregiões e os “fluxos de regulação” não são reconhecidos por todos os atores. 
Há pouco conhecimento sobre a “RENASES E RENAME” e um total desconhecimento 
sobre as “regras e fluxos para elaboração do COAP” (100,0%). Apresenta-se, ao final, 
uma proposta de agenda de intervenção, com estratégias de enfrentamento das 
debilidades e cronograma com etapas. O estudo apontou relevante persistência de 
fragilidades no sistema de governança regional do SUS em Goiás, contudo, sugere 
alternativas para que o COAP seja implantado nas 17 Regiões de Saúde. 
 

Palavras-chave: Planejamento em Saúde, Gestão em Saúde, Descentralização, 
Regionalização, Planos Governamentais de Saúde. 



ABSTRACT 

DE PAULA, DG. Regional (Sectional) Governance of SUS in Goiás: An analysis 
for COAP´s implementation. [dissertação] Goiânia (GO): Mestrado Profissional 
Convênio Universidade Federal de Goiás, Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva e 
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (UFG/NESC/SES). Goiânia; 2014. 123.p. 

Governance in the SUS is recognized as the ability to intervene in the system by 
different actors, instruments and procedures for shared regional management. Your 
institution through the inter manager instances of SUS is crucial to regional integrated 
planning process and achievement of Organizational Contract Public Health Action 
(COAP).The objective in this study is to analyze the conditions of regional governance 
in the SUS Goiás as guidance in the preparation of COAP.  We used an intervention 
within the State Department of Health of Goiás (SES / GO). It was considered two 
groups of regional representation of SUS management, municipal managers and 
managers / regional supervisors, the 17 Health Regions, organized into 05 
geographical regions health. The data were derived from 17 arrays called “consenso 
regional para implantação do COAP”, these consist of six-axis and 22 standart-
questions, produce of management workshops and regional governance held at the V 
Meeting of Health of the State in 2013. It was also considered national and state 
standards and resolutions agreed by SUS. The data of the workshops are in public 
domain and are recorded in the annals of the V Meeting. The analysis considered as 
a representation of the colors of the consensus of the managers responses as follows: 
red, yellow and green seeing unfavorable, partially favorable and favorable, 
respectively. It was adopted the orange (red and yellow sum of responses). It was 
consolidated in 17 arrays in Microsoft Excell system into 05 geographical regions and 
converted to numbers in percentage charts. The results show: the weaker axes in 
regional governance is the Map of Health / General Development and Social 
Participation with 62.35 and 56.86%, respectively, of unfavorable reply. The ignorance 
of regional design, as well as the lack of services in some geographical regions show 
up 66.67% of unfavorable answers. It was prevailed low knowledge of programming 
and low use of health care attention, reaching up to 75.0% of non-favorable responses 
in some geographical regions. The integrated regional planning is disjointed and there 
is no good integration between the basic instruments to the guidelines, the health map, 
the targets and the indicators. The attention network appears as lack in some 
geographical regions and regulatory flows are not recognized by all.There is low 
knowledge about the RENASES AND RENAME and a total ignorance of the rules and 
flows to preparation of COAP (100.0%). It presents a proposal for intervention agenda 
with strategies to cope with weaknesses and schedule steps. The study indicates 
significant persistence of weaknesses in the regional governance of SUS in Goiás, 
however, it suggests strategies for the system to be deployed in COAP 17 Health 
Regions. 
 

Key words: Health Planning, Health Management, Decentralisation, Regionalisation, 

governmental health plans. 
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INTRODUÇÃO 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema de saúde brasileiro é constituído por uma variedade de organizações 

públicas e privadas estabelecidas em diferentes períodos históricos. O sistema dito 

público, constitucionalmente denominado Sistema Único de Saúde, é formado por 

todas as instituições desta natureza que compõem a União, os estados e os 

municípios, assim como, complementarmente, por instituições privadas e filantrópicas 

contratualizadas por meio de convênios e contratos. O sistema privado é constituído 

por instituições de desembolso direto e as que formam a saúde suplementar (PAIM, 

2011). 

O Conass (2011a) afirma que o sistema público garante a atenção integral, o acesso 

universal e gratuito às ações e serviços de saúde e envolve tanto os prestadores 

públicos como os privados. A saúde suplementar se dá por meio das operadoras de 

planos e seguros de saúde e o desembolso direto, pelo pagamento particular 

diretamente ao prestador de serviços. O sistema de desembolso direto é representado 

pelos serviços de saúde adquiridos em prestadores privados mediante gastos diretos 

dos bolsos das pessoas ou das famílias. 

Freire (2009) representa os mencionados modelos por meio do seguinte esquema: 

 

Figura 1 - Sistema de Saúde Brasileiro 
Fonte: Freire (2009) 

Com relação ao sistema público, foco deste estudo, reforça-se saber que, uma vez 

concebido pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), o Sistema Único de Saúde 

(SUS) foi o resultado de um processo de articulação denominado Movimento de 

Sistema Público 
SUS

Rede própria

Rede privada 
(credenciada ou 
não ao SUS)

Sistema Privado

Sistema de saúde 
suplementar

- Autogestão
- Cooperativa médica
- Medicina de grupo
- Seguradora

Sistema de 
desembolso 
direto
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Reforma Sanitária e da sociedade civil organizada comprometida com o 

reconhecimento dos direitos sociais de cada cidadão brasileiro, determinando-o 

universal em todo território brasileiro e executado por meio de políticas sociais e 

econômicas (NETO, 2006). 

O SUS está estruturado sob uma base forte de gestão e planejamento. A Lei n. 

8.080/90, denominada Lei Orgânica da Saúde (LOS), tratou, em seu conteúdo, de 

uma série de requisitos voltados a este fim, estabelecendo os princípios organizativos 

do sistema (com foco na qualidade); o formato de sua organização; o comando único 

gestor de cada esfera; a articulação intersetorial; a constituição de consórcios (como 

alternativas); as competências gestoras de cada ente federado; as relações 

complementares com o setor privado na oferta universal de ações e serviços; a gestão 

de pessoas; os mecanismos de financiamento e sua base orçamentária; o 

planejamento como mecanismo formal e ascendente; a participação social e as 

relações de governança interfederativa por meio de comissões intergestores 

(CONASS, 2011b). 

Está-se tratando de um sistema público complexo, com princípios abrangentes e cuja 

gestão se dá de forma compartilhada entre três entes autônomos: o Ministério da 

Saúde, as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde. Cada 

ente detém comando único e autonomia gestora em sua esfera de atuação, segundo 

competências estabelecidas na referida Lei. 

As descritas características são fruto do federalismo brasileiro que, segundo Jordão 

(2011), pode ser conceituado como um sistema de garantia de unidade na 

diversidade, mantendo a estabilidade social e a convivência entre a identidade 

nacional e regional por meio da articulação das partes em um conjunto integrado, que 

se dá por um processo de parceria firmado por pactos e cujos objetivos são a 

regulação da distribuição do poder entre as partes. 

Quanto a este aspecto, apesar da simplicidade e objetividade conceitual, ressalta-se 

que a partilha de poder (descentralização) traz entre as esferas federadas ambientes 

de negociação que nem sempre são harmoniosos, prevalecendo, aliás, tensões e 

conflitos até que os pactos se completem (SOUZA, 2003). 

Essa situação, no entanto, não é novidade para a gestão do SUS, pois seus 

dispositivos legais preveem a necessária atuação gestora no campo do debate. Por 
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meio das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, reconhecidas como foros de 

negociação e pactuação entre gestores quanto a aspectos operacionais, a gestão do 

SUS formaliza, permanentemente, acordos para a definição e execução de políticas 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a). 

Diante da apontada complexidade gestora, a administração pública do setor saúde se 

vê, em cada momento, à frente da premente necessidade de se inovar e modernizar, 

assim como, estabelecer novos instrumentos e mecanismos calcados no 

planejamento e articulação interfederativa regional. Tudo isso para tornar a 

descentralização uma prática capaz de assegurar o acesso dos cidadãos nos espaços 

locorregionais, com mais qualidade e resolubilidade. 

A inovação do SUS a que se refere deve refletir, na visão do Conass (2011a), duas 

abordagens. Uma voltada diretamente à gestão pública modernizada, envolvendo 

ações de desburocratização, eficiência no uso dos recursos públicos, atendimento ao 

cidadão, gestão de pessoas. Outra voltada ao desenvolvimento e uso das tecnologias 

de informação e comunicação, envolvendo melhoria da infraestrutura de TI e 

comunicação, integração dos fluxos internos de processo; expansão da oferta de 

serviços eletrônicos à sociedade e outros níveis de governo e a inclusão digital. 

Quanto à articulação interfederativa e o planejamento regional integrado, a política 

nacional estabelece que eles se orientem por um processo regionalizado, tendo como 

foco, a conformação de redes de atenção. Para tanto, estados e municípios devem se 

organizar em regiões de saúde cujos espaços sejam de referência para a estruturação 

do rol de ações e serviços que serão oferecidos. 

Por definição do Decreto 7.508/11 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b, p. 85 e 86), 

conceitua-se 

Região de Saúde: espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde. 

Rede de Atenção à Saúde: conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 
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No Estado de Goiás, a regionalização da saúde se iniciou no ano de 2001, com o 

estabelecimento de 16 regiões de saúde, fruto da elaboração do primeiro Plano Diretor 

de Regionalização (PDR) que foi pactuado por meio da Resolução CIB-GO Nº 055, 

de 04/10/2001 e, homologado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria GM/MS 

Nº 1.123, de 17/06/2002 (DOU de 18/06/2002, Pág. 43, Col. 1). Com esse movimento, 

Goiás se qualificou na condição de gestor pleno do sistema estadual pela Norma 

Operacional de Assistência à Saúde - NOAS SUS 01/2001 (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE, 2010). 

Em 2005, se vendo na necessidade de nova alteração, a Resolução CIB-GO Nº 052, 

de 06/09/2005, pactuou algumas outras mudanças de municípios que migraram entre 

microrregiões e módulos assistenciais (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 

2010).  

Em 2007, com o processo de adesão à nova política nacional estabelecida pelo Pacto 

pela Saúde, a CIB-GO pactuou ajustes necessários à operacionalização das regiões 

de saúde, extinguindo os formatos de microrregiões, módulos assistenciais e 

municípios pólos. As 16 regiões de saúde foram mantidas e conformadas em cinco 

macrorregiões, como também, 16 Colegiados de Gestão Regional  (CGR)  foram 

constituídos (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 2010). 

Atualmente, o Estado de Goiás está 

[...] dividido em cinco Macrorregiões: Nordeste, Centro Oeste, Centro 
Norte, Centro Sudeste e Sudoeste. Estas Macrorregiões estão 
subdivididas em 17 regiões de saúde com 15 regionais, agrupando os 
246 municípios goianos. No processo de descentralização e 
hierarquização da saúde, cada uma delas possui um município sede 
da Regional de Saúde, representando a Secretaria de Estado da 
Saúde, com ações administrativas e técnicas (SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, 2013a, p. 8). 

Como se observa, a necessidade de se ter um sistema público de saúde com gestão 

planejada e compartilhada fomenta, na atualidade, o debate acerca da estruturação 

de sistemas de governança. 

Para Löffer (apud KISSLER; HEIDEMANN, 2006, p. 212) a governança deve ser 

entendida como 

[...] uma nova geração de reformas administrativas e de Estado que 
têm como objeto a ação conjunta, levada a efeito de forma eficaz, 
transparente e compartilhada pelo Estado, pelas empresas e pela 
sociedade civil, visando uma solução inovadora dos problemas sociais 
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e criando possibilidades e chances de um desenvolvimento futuro 
sustentável para todos os participantes. 

Delforge (2011, p. 91) complementa referindo-se à governança pública na ciência 

política como 

[...] uma mudança na gestão política, que segue uma tendência de 
recorrer, cada vez mais, à autogestão nos campos social, econômico 
e político, surgindo, a partir disso, novas formas de gestão dela 
decorrentes. Nesse sentido, a governança passa a ser entendida 
como uma alternativa para a gestão baseada na hierarquia, aliando ao 
novo modelo a negociação, a comunicação e a confiança. 

O termo Governança para o SUS pode ser entendido como a capacidade de 

intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a 

gestão regional compartilhada. Esse processo deve favorecer: a articulação 

interfederativa; a formulação de políticas, o processo decisório e o monitoramento e 

avaliação de desempeno da rede, incluindo a definição de instrumentos e mecanismos 

de participação e controle social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014c). 

A governança deve impactar sobre a qualidade dos gastos públicos, a efetividade da 

gestão de recursos e também, a eficiência e qualidade da prestação de serviços. 

Nesse contexto, as Comissões Intergestores desempenham papel importante – onde 

é exercida a negociação e a construção de consensos para o aperfeiçoamento da 

gestão. 

Nesta perspectiva, registra-se que variados instrumentos de apoio à Governança já 

foram implantados no SUS, para sua consolidação. Especificamente falando dos 

pactos e acordos interfederativos voltados à contratualização entre gestores e o 

compartilhamento solidário de responsabilidades destacam-se três: o Termo de 

Adesão às Condições de Gestão da NOAS (2001); o Termo de Compromisso de 

Gestão do Pacto Pela Saúde (2006) e o Contrato Organizativo da Ação Pública de 

Saúde (COAP) (CONASS, 2011b; MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2014b). 

O que se observa durante o período decorrente destas implantações é que há uma 

complementaridade e reforço entre estes instrumentos, sobretudo na busca de uma 

gestão pública descentralizada e por resultados. 

O Pacto Pela Saúde superou a rigidez do modelo de regionalização da saúde imposto 

pela NOAS, trouxe a idéia da gestão solidária e cooperada, flexibilizou a tipologia de 

regiões de saúde, substituiu os critérios de habilitação por um Termo de Compromisso 

que expressasse inequivocamente as competências gestoras de cada ente e 
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fortaleceu a governança regional com a criação dos Colegiados de Gestão Regional 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Contudo, a proposta do Pacto Pela Saúde não foi capaz de solucionar todas as 

demandas para uma melhor governança no SUS, em especial no que se refere ao 

cumprimento de metas e compromissos compartilhados entre os entes. Apesar da 

clareza de suas competências, o Termo de Compromisso de Gestão foi concebido 

individualmente, para cada esfera de gestão.  

Neste aspecto, ao pensar a implementação do sistema pela estratégia de 

regionalização, perdeu-se a oportunidade de formalização de pactos integrados 

regionais, com unidade de objetivos, metas e compromissos e, também, 

compartilhados em um mesmo instrumento, sob mesma base de responsabilidades 

tripartite (MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2012). 

Assim, o COAP foi concebido diante de um panorama em que a maturidade do 

Sistema demandava uma ação integradora entre os entes, com foco nas regiões de 

saúde. De acordo com o Decreto 7.508/11 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b, p. 85 e 

86) ele é definido como um 

[...] acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a 
finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na 
rede regionalizada e hierarquizada, com definição de 
responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de 
avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão 
disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e 
demais elementos necessários à implementação integrada das ações 
e serviços de saúde. 

Essa agenda tripartite se sustenta na idéia de que uma região de saúde se configura 

como lócus privilegiado de governança do SUS, sendo exercida no âmbito da 

Comissão Intergestores Regional (CIR), instância formalizada pelo referido Decreto, 

em sucessão aos CGR. Nesta comissão, gestores municipais e representantes da 

gestão estadual pactuarão e deliberarão sobre a realidade sanitária da região, na 

perspectiva de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, otimizando 

a utilização de seus recursos físicos e financeiros e força de trabalho para superação 

dos problemas de saúde, num exercício permanente de planejamento integrado 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

A idéia é que o COAP resulte do processo de planejamento regional integrado, fruto 

do reconhecimento de cada região de saúde, partindo-se da identificação de 
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necessidades da população, baseada no perfil epidemiológico, demográfico, 

socioeconômico; na articulação e coordenação interfederativa; na organização das 

ações e serviços de saúde em rede de atenção e na alocação dos recursos de custeio 

e investimentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014d). 

Nesse sentido, 

os municípios, membros integrantes de uma região de saúde, deverão 
discutir o planejamento integradamente, de forma que expresse os 
seus compromissos, mediante a análise conjunta da situação de 
saúde, observando as Programações Anuais de Saúde (PAS), os 
Planos de Saúde, os Planos Plurianuais (PPA), as Leis de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de cada ente, buscando definir as prioridades 
da região, que aliadas às prioridades nacionais e estaduais, 
comporão, de forma estratégica, o conjunto de diretrizes para o 
território (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014d, p. 13). 

 

Até aqui, pode-se dizer que o mais recente pacto interfederativo nacional para o SUS 

pressupõe mudanças importantes no seu processo de governança, em especial, 

quanto ao estabelecimento de compromissos regionais juridicamente reconhecidos. 

O planejamento regional ganha uma dimensão determinante; a adoção de novos 

instrumentos é uma realidade; a definição de metas, investimentos e sistemas de 

monitoramento e avaliação são fundamentais.  

Trata-se de um novo paradigma, cuja atuação de Estado e municípios deve se 

reconfigurar para a superação da fragmentação da gestão e a ainda “atomização” na 

oferta de ações e serviços de saúde. 

Segundo a Universidade de São Paulo (2010a, p.4 e 5), 

No Brasil, a necessidade da negociação e formação de acordos entre 
as esferas de governo é tensionada pelas baixas condições 
institucionais de grande número de municípios e estados, igualmente 
responsabilizados pela atenção à saúde de seus cidadãos. Destaca-
se que as estratégias de descentralização implantadas até meados 
dos anos 2000, mostraram-se frágeis frente aos agudos conflitos 
federativos, em um contexto de restrição fiscal e herança de 
desigualdades econômicas e sociais.   

Ressalta-se, ainda, o efeito fragmentador do processo de 
descentralização, que ao privilegiar a descentralização para os 
municípios sem a face da regionalização e desconsiderando o papel 
das secretarias estaduais de saúde, pouco contribuiu para a formação 
de redes de ações e serviços de saúde entre municípios e estados. Ao 
final de 2005, os conflitos intergovernamentais permanecem, assim 
como o “comportamento predatório” entre os entes. 
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Em Goiás o processo de descentralização e regionalização acompanhou os pactos 

nacionais, obtendo-se resultados positivos na formação de uma cultura de gestão 

regionalizada. Assim como foi implantado os CGR em 2007, com o advento do 

Decreto 7.508/11 as Comissões Intergestores Regionais (CIR) foram instituídas em 

substituição a estes Colegiados. 

Percebe-se, hoje, a busca pelo fortalecimento de instâncias de Governança, tanto a 

CIB, quanto as CIR. Entretanto, persistem questões que têm impedido a consolidação 

do processo de articulação interfederativa. 

Segundo a Avaliação Nacional das CIB, relatório de Goiás (UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2010b, p. 3-6), no contexto “dinâmica da CIB” prevaleceu, na dimensão 

“conteúdo das negociações intergovernamentais”, o tipo: diversificado, não aderente 

à realidade estadual e não compartilhado, com detalhamento para: 

Temática diversificada, mas com forte caráter normativo; atuação 
marcadamente reativa às políticas ministeriais e questões conjunturais 
do estado e municípios, pouco propositiva, baixa capacidade de 
adaptação à realidade estadual; desequilíbrio acentuado entre 
capacidade de negociação entre municípios e estado; dificuldade de 
construção de agenda comum especialmente com a capital. 

Na dimensão “processo político e padrões de relacionamento” prevalecem os tipos de 

relações intergovernamentais: cooperativas e formalistas e; quanto às relações entre 

CIB e Conselho Estadual de Saúde (CES): cooperativa e restrita, com detalhamento 

para:  

Relações intergovernamentais de caráter técnico-político, pouco 
intensas e restritas, cooperativas e consensuais, mas marcadas pela 
normatividade das preconizações ministeriais; relações cooperativas, 
mas restritas entre CIB e CES. 

Quanto ao contexto "regionalização", na dimensão “conjuntural” a influência 

predominante é “indefinida”, com detalhamento para:  

Prioridade na agenda do governo e SES: prioridade da 
descentralização e regionalização no planejamento estratégico da 
SES na gestão atual.  

Conjuntura político-econômica do estado: favorece a capacidade 
estadual para investimentos na saúde. Sério entrave nas relações do 
estado com a capital. 

Perfil e trajetória dos atores políticos: (1) Secretária Estadual Saúde 
com forte perfil técnico e experiência em gestão e planejamento. (2) 
COSEMS técnica e politicamente frágil.  
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Ainda neste contexto, na dimensão “institucionalidade da regionalização” o tipo é 

“intermediária”, com detalhamento para:   

Regionalização recente e incremental, não ancorada por políticas de 
desenvolvimento regional e não articulada com outras políticas 
públicas no estado.  
Desenho setorial, com ênfase na organização microrregional da oferta 
de serviços de saúde (“regionalização funcional”).  
Forte presença e atuação da SES na condução do processo em curso, 
ocupando papel de destaque na agenda principal da SES.  
Planejamento conduzido pela SES; sinais de melhora na articulação 
com o Cosems. 
Regulação de fluxos, ainda sem foco na contratualização.  
Importância de novos investimentos para ampliação da capacidade 
instalada. 

Por fim, na dimensão “governança da regionalização” o tipo é “indefinido”, com 

detalhamento para:  

Supremacia da posição da SES, com a representação municipal 
fragilizada e ainda dependente da postura do estado (problema com a 
rotatividade dos gestores).  
Mecanismos de coordenação das ações de regionalização incipientes, 
focados nos complexos reguladores de fluxo.  
Relações intergovernamentais cooperativas, com conflitos pontuais no 
âmbito regional, especialmente ligados às decisões políticas 
anteriores que sobrepujaram lógicas regionais, a exemplo do Hospital 
regional de Santa Helena de Goiás.  
Relações intergovernamentais eminentemente conflitivas na interação 
com Goiânia. 
A regionalização ainda não ocupa posição nuclear na CIB. Baixa 
capacidade de influência dos CGRs no processo decisório 
(expectativas de mudança). 

Apesar de algumas das questões apontadas pela citada avaliação nacional terem sido 

superadas, a realidade no processo de governança e articulação do SUS em Goiás 

ainda reflete bem este contexto.  

Em 2013, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás desencadeou, juntamente com 

os gestores de saúde dos 246 municípios, uma iniciativa de se buscar o diálogo entre 

seus interlocutores no processo de governança, por meio da realização do V Encontro 

Estadual de Saúde.  

Dentre os temas abordados neste evento, a gestão e governança regional ocuparam 

uma agenda de oficinas, cujo objetivo foi construir uma matriz denominada Consensos 

Regionais para a Assinatura do COAP. 
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A partir dos anais dessas oficinas pôde-se observar evidências de assimetria entre as 

condições técnicas e políticas das regiões e a capacidade gestora para assumir os 

compromissos a serem firmados pelos Contratos Organizativos (GOIÁS, 2013). 

Nesse sentido, o presente estudo parte da idéia de que, em se havendo um 

compromisso tripartite estabelecido para implantação dos COAP em todos os estados 

da federação e tendo as Secretarias Estaduais de Saúde como coordenadoras desse 

processo, quais seriam as condições de gestão e governança regional do SUS em 

Goiás para a implantação dos Contratos Organizativos da Ação Pública de Saúde? 
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2. OBJETIVO 

 

Analisar as condições de governança regional do SUS no Estado de Goiás como 

proposta orientadora para a implantação do Contrato Organizativo da Ação Pública 

de Saúde (COAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO



 
 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1. A Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito 

 

As formas que as sociedades tem se organizado ao longo dos séculos se originam 

dos antigos povos gregos e seus pensadores, dentre eles Sócrates, Platão e 

Aristóteles, criadores da teoria do “Estado Ideal” no século V a I a.C. (AZAMBUJA, 

2008). 

Desde então, estes pensadores já refletiam sobre a melhor forma de organização da 

sociedade para o atendimento do interesse comum. Entretanto, foi somente no final 

do século XIX que as grandes bases do Estado de Direito foram consolidadas.  

Segundo Canotilho (1991), não se trata exatamente de uma evolução deste Estado, 

mas, de uma necessidade do Estado Constitucional de Direito em cumprir com suas 

exigências não satisfeitas nas formulações do Estado Liberal de Direito e do Estado 

Social de Direito. Basicamente, o que o diferencia dos modelos anteriores é a 

legitimação de sua ordem pela presença do povo na organização do poder e na 

construção do direito que, por sua vez, determinará a forma de governo. 

A Constituição de 1988 instaurou o novo Estado brasileiro, o qual incorporou 

princípios, tanto do Estado de Direito, como do Estado Social e do Estado 

Intervencionista (contemporâneo), concretizando-se no Estado Democrático de 

Direito, ou seja, a integração de três concepções (de direito, democrático e social) que 

podem ser analisadas separadamente, mas que aqui representam uma unidade. 

Trata-se, portanto, de um novo conceito que além de considerar a idéia de seus 

elementos componentes, incorpora um significado maior que é a transformação do 

status quo (SILVA, 2007). 

Assim, o Estado Democrático de Direito definido na Constituição Brasileira de 1988, 

propôs um modelo de organização política composto pelos princípios da liberdade, da 

igualdade, do pluralismo político e da justiça social. Nestes termos, a agregação de 

princípios tradicionalmente tidos como do Estado de Direito, como é o caso das 

liberdades individuais, das políticas e economia, com aqueles relacionados ao Estado 
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Social, dinamizam o Estado, na medida em que direciona o individuo para uma 

sociedade não só livre, mas justa e solidária. 

Araújo (apud VIEIRA, 2007, p. 4), descreve essa transformação da seguinte forma: 

A novidade do Estado Democrático de Direito não está em uma 
revolução das estruturas sociais, mas deve-se perceber que esta nova 
conjugação incorpora características novas ao modelo tradicional. Ao 
lado do núcleo liberal agregado à questão social, tem-se com este 
modelo a incorporação efetiva da questão da igualdade como um 
conteúdo próprio a ser buscado garantir através do asseguramento 
jurídico de condições mínimas de vida ao cidadão e à comunidade. 

Ou seja, a teoria Constitucional aponta para a ampliação do sentido de democracia 

além dos direitos civis e políticos, alcançando o aspecto econômico e social e vendo 

uma maior participação e distribuição como um direito a ser estendido a todos os 

cidadãos, o que seria segundo Canotilho (1991), o princípio formal da democracia 

social. 

O Estado Democrático de Direito contempla uma série de princípios e tarefas do 

Estado de Direito: a) princípio da constitucionalidade; b) princípio democrático; c) 

sistema de direitos fundamentais; d) princípio da justiça social; e) princípio da 

igualdade; f) princípio da divisão de poderes; g) princípio da legalidade e h) princípio 

da segurança jurídica. 

Ao analisar esses princípios, verifica-se que, em sua maioria, se referem àquela 

herança deixada pelo liberalismo que reflete no Estado Moderno quanto ao respeito 

aos direitos civis e políticos dos cidadãos, consagrados na Constituição de 1988 

(ESCOREL, 1998; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Nesse sentido, reafirmando o princípio democrático (governo do povo, para o povo) 

contido no caput do art. 1º da Constituição Federal de 1988, optou o povo brasileiro 

pela democracia representativa indireta como regra, onde o poder político é exercido 

em seu nome (titulares do poder político) por meio de seus representantes, estes 

escolhidos e legitimados através de processos eleitorais.  

Todavia, consagrando também, a participação popular para o exercício do poder pela 

via direta, nos termos previstos na própria Constituição, prevendo tal manifestação 

através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular na propositura de leis 

(MARE, 1995). 
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Assim, as características do Estado Democrático de Direito o apresentam como um 

novo conceito e sobre o qual se irradiam os princípios e valores da democracia, se 

constituindo por outras propriedades, com atenção para o Estado Republicado e o 

Estado Federado (SALGADO, 2012). 

Enquanto republicano, o Estado se relaciona ao conceito de res publica, ou seja, coisa 

pública, do povo e para o povo, onde coexistem o Poder Legislativo, Executivo e 

Judiciário, implicando em necessária legitimidade (por eleições populares) para os 

representantes dos dois primeiros poderes (SALGADO, 2012). 

Contudo, o exercício do poder político sobre seu território não é unitário, mas 

repartido, com geração de múltiplas organizações governamentais que são 

distribuídas regionalmente e daí, caracterizando o federalismo. União, estados e 

municípios devem operar de forma autônoma, em seus limites legais, mas de maneira 

indissolúvel, como fomento ao processo de descentralização e ao mesmo tempo, 

estabelecendo o envolvimento dos três entes federados na elaboração e 

implementação de políticas, com plena participação social (SALGADO, 2012). 

Assim, tem-se um modelo importante e que deve refletir positivamente sobre a vida 

dos cidadãos, mas com características complexas e que exigem a ação interfederativa 

no processo de governança pública. 

 

3.2. O Federalismo e as Relações Intergovernamentais 

 

A definição de federação refere-se a uma forma de organização do Estado, em que 

coexistem diferentes esferas territoriais dotadas de poder. Essa forma de organização 

está baseada em pacto inscrito em Constituição Federal e mecanismos que permitem 

equilíbrio entre autonomia e interdependência. O federalismo é, portanto, uma das 

doutrinas mais importantes para se entender o Estado Moderno e Contemporâneo, 

cujo princípio mais importante é a união de Estados autônomos formando um sistema 

nacional comum (ALMEIDA, 2013). 

Diante da simultaneidade de poder entre a União, estados e municípios, torna-se 

inevitável o acompanhamento permanente de suas relações. Para isso, os 

mecanismos institucionais corroboram para evitar que as crises conjunturais na 
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Federação impeçam a formação de um arcabouço federativo mais permanente. 

Bobbio (2000, p. 305), cita que “a institucionalização dos procedimentos para a 

solução das crises governamentais serve para circunscrever seu âmbito e para 

impedir que as mesmas possam por em perigo a existência do próprio regime político.” 

O entendimento do significado de federação perpassa pelo conhecimento das formas 

pelas quais os governos se relacionam para equilibrar autonomia e interdependência, 

para processar situações decorrentes da tensão e dos conflitos entre o local e o 

nacional, unidade e diversidade, competição e cooperação. A existência de 

instituições confere ao sistema a estabilidade suficiente para que a instabilidade 

inerente ao processo político não prejudique a Federação (ABRUCIO,1998).  

As questões que envolvem as relações intergovernamentais tem despertado o 

interesse de vários autores que as definem como “uma tentativa de superação das 

análises tradicionais acerca dos sistemas unitários e federais” (AGRANOFF, 1992) e 

“um importante contingente de atividades ou interações que têm lugar entre unidades 

de governo de todo o tipo e nível dentro do sistema federal” (ANDERSON, 1962 apud 

AGRANOFF, 1992). 

Os três tipos clássicos de relações de autoridade entre as esferas de governo são: a) 

autoridade coordenada, com grande autonomia e independência entre as esferas de 

governo, mas com uma necessidade de coordenação conjunta; b) autoridade igual 

(ou superposta), com equivalências na distribuição do poder institucional e uma 

relação de negociação entre as esferas de governo; c) autoridade dominante (ou 

inclusa), com assimetrias na distribuição do poder institucional e com uma clara 

relação hierárquica entre as esferas de governo (ALMEIDA, 2013). O que ocorre, 

geralmente é uma combinação destas características tornando mais complexa a 

análise e a interpretação de suas diferenciações. 

 

3.3. Modelo Federativo Brasileiro 

 

No que concerne ao Sistema Público de saúde brasileiro, a Lei 8.080/90 define no seu 

artigo 15 as competências comuns à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios. Já o artigo 36 estabelece que o processo de planejamento e orçamento 

do SUS será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos 
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deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a 

disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do 

Distrito Federal e da União (ALMEIDA, 2013). 

Na mesma Lei, o artigo 7º trata dos princípios do SUS, referindo-se à 

descentralização, à regionalização, à conjugação dos recursos financeiros, 

tecnológicos, materiais e humanos. Quanto aos aspectos operacionais do SUS, o 

artigo 14-A reconhece as Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite como foros de 

negociação e pactuação entre gestores (ALMEIDA, 2013). 

Nestes termos, entende-se que a legislação do SUS estabelece uma plataforma  

ancorada na autonomia gestora com responsabilidade, de base planejada e 

fundamentada em princípios descentralizadores, mas sobretudo, com efeito resultante 

de permanente processo de negociação e cooperação entre os gestores, na lógica do 

Estado federativo formado por entes autônomos, indissociáveis em suas relações de 

interdependência (ALMEIDA, 2013). 

A cooperação implica decisões compartilhadas e está orientada à gestão conjunta de 

interesses e serviços. Já a coordenação implica direção por imperativos de coerência 

na atuação e eficiência do conjunto institucional. 

Entretanto, nem sempre as relações intergovernamentais são simples. Na área da 

saúde elas se desenvolvem ao ritmo da cultura cooperativa de cada estado federado: 

enquanto alguns estados procuram integrar seus municípios e promover negociações 

ou parcerias técnico-financeiras, outros estados competem com seus municípios na 

gestão direta daqueles serviços de saúde que implicam a concessão de recursos 

financeiros adicionais. Tal descompasso no ritmo cooperativo desafia a doutrina a 

captar a complexidade das relações intergovernamentais brasileiras (NASCIMENTO, 

2001). 

Assim, estabelece-se um desafio frente às características do federalismo brasileiro. 

Se por um lado busca-se autonomia descentralizada com foco no cidadão, por outro, 

confronta-se com um Estado que ainda arrasta as características do modelo 

burocrático weberiano. A reforma da administração pública se torna um aspecto 

fundamental à efetividade do alcance da aplicação das políticas públicas.  

3.4. A Reforma da Administração Pública 
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Mencionar o processo de reforma da administração pública significa analisar, sob uma 

base histórica, os fatos e processos instituídos frente aos sistemas econômicos 

adotados no mundo, assim como os meios adotados pelos Estados nos países no 

sentido de assegurar desenvolvimento e proteção dos cidadãos.  

A década de 1970 é um marco nesse processo, em especial a partir da crise do 

petróleo em 1973, quando se instala uma profunda crise econômica mundial que põe 

fim à era de prosperidade que se iniciara após a Segunda Guerra Mundial. A principal 

receita para o contínuo sucesso durante trinta anos foi a existência de um amplo 

consenso social a respeito do papel do Estado, o qual procurava garantir prosperidade 

econômica e bem-estar social (ABRUCIO, 1997).  

Nesse período, tinha-se um Estado com três dimensões: econômica, social e 

administrativa, ambas interligadas. A primeira dimensão era keynesiana e se 

caracterizara pela ativa intervenção estatal na economia, garantindo emprego e 

atuando em setores estratégicos para o desenvolvimento, como o de 

telecomunicações e petróleo. A segunda, Welfare State, correspondia à dimensão 

social cujo objetivo primordial era a produção de políticas públicas na área social 

(educação, saúde, previdência social, habitação) e a terceira, correspondia ao 

funcionamento interno do Estado, o chamado modelo burocrático weberiano, ao qual 

cabia o papel de manter a impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade do aparato 

governamental (ABRUCIO, 1997). 

Para algumas nações, a saída era tentar reduzir o gasto público em áreas sociais, o 

que nem sempre era bem sucedido. O significativo esgotamento do modelo 

burocrático suscitou a adoção de padrões gerenciais até então aplicados na iniciativa 

privada, tendo como precursores a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália, Nova 

Zelândia e Canadá. 

No Brasil, a reforma do Estado começou a partir da ressonância desse período nos 

anos de 1980 e em meio a uma grande crise econômica, que chega ao auge em 1990 

com um episódio hiperinflacionário. As mudanças se tornaram imperiosas, com a 

necessidade de se colocar na pauta da gestão pública o processo de ajuste fiscal, a 

privatização e a abertura comercial (BRESSER PEREIRA, 1997). 

As organizações e as instituições precisavam se adaptar, considerando as mudanças 

significativas que ocorriam na economia global, nas novas tecnologias, na vida e nos 
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hábitos das pessoas, na organização e nas relações entre os países, no perfil da força 

de trabalho, nas relações da sociedade com a administração pública (BRESSER 

PEREIRA, 1996). 

Numa visão global, a administração pública para Meirelles (apud VIEGAS, 2011, p. 7): 

[...] é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização 
de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. A 
Administração não pratica atos de governo; pratica, tão somente, atos 
de execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a 
competência do órgão e seus agentes. 

Na concepção de Silva (apud VIEGAS, 2011, p. 7), considera-se como 

[...] o conjunto de meios institucionais, financeiros e humanos 
preordenados à execução das decisões políticas. Essa é uma noção 
simples que destaca, em primeiro lugar, que é subordinada ao poder 
político; em segundo lugar, que é meio e, portanto, algo de que serve 
para atingir fins definidos e, em terceiro lugar, denota os seus dois 
aspectos: um conjunto de órgãos a serviço do poder político e as 
operações, as atividades administrativas. 

O Brasil passou (e ainda passa) por reformas na administração pública: a reforma 

burocrática de 1936, que montou um corpo burocrático clássico de funcionários do 

Estado; a reforma representada pelo Decreto-Lei 200 de 1967 que, preocupada com 

o enrijecimento da burocracia, instituiu a administração pública indireta do Estado por 

meio da descentralização de ações para autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista. Ambas foram implementadas em contextos de 

ditadura política e sem a participação da sociedade. 

No início dos anos de 1990, num cenário mundial de significativas mudanças e novo 

ambiente econômico, político e social (após a queda do comunismo na Europa), o 

início da redemocratização no Brasil e a aprovação da Constituição de 1988 fez com 

que o governo brasileiro se visse na obrigação de realizar um processo de reforma do 

Estado dentro desse novo contexto democrático conquistado pela sociedade 

(PETRUCCI; SCHWARZ, 1999).  

A reforma de 1995 adotou uma abordagem gerencial da gestão pública e uma 

abordagem social-democrática e social-liberal do papel do Estado. É considerada 

gerencial porque extrai a inspiração da gestão de empresas privadas e adota a 

promoção de autonomia e responsabilidade das agências públicas como estratégia 

básica para atingir mais eficiência e qualidade. Democrática porque pressupõe a 

governança democrática, faz do controle social pela sociedade civil uma forma 
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principal de responsabilidade política e requer transparência das agências públicas. 

Pode ser considerada social-democrática porque afirma o papel do Estado de garantir 

a proteção eficaz dos direitos sociais e social-liberal porque acredita no mercado como 

um excelente agente de alocação de recursos e vê a terceirização de serviços e a 

competição como excelentes ferramentas de responsabilidade (BRESSER PEREIRA, 

1997). 

Como elementos que caracterizam o princípio da eficiência, a participação e a 

aproximação dos serviços públicos da população estão ligadas aos preceitos da 

gestão participativa que, por sua vez, decorrem dos princípios da soberania popular e 

da democracia representativa. Moraes (2001) assume a participação como valor 

jurídico-constitucional, com o acompanhamento estreito nos órgãos de gestão de 

serviços não apenas de profissionais burocratas, mas também de representantes das 

comunidades em que os serviços estão inseridos (co-gestão de serviços 

administrativos). 

Neste aspecto, Otero (1992) adverte sobre os riscos da excessiva participação 

popular que leva ao deslocamento do poder de decisão para grupos de maior força, 

com desvalorização prática dos grupos de fraco poder associativo, o que ocasiona 

formas não democráticas de comportamento. 

Entretanto, essa proposta de reforma do Estado se depara com críticas profundas de 

vários setores da sociedade, diferentes escolas de pensamentos e intelectuais, que 

alegam, entre outras questões, o desmantelamento do aparato estatal, isto é, a 

primazia do mercado em detrimento do Estado. 

Neste ponto, o setor saúde se mostra num recente cenário de enfrentado do 

antagonismo entre essas correntes de pensamento, tendo por um lado a burocracia 

estatal que se esbarra no tempo-resposta dos serviços prestados e, por outro, a busca 

de modelos alternativos de gestão destes serviços, em especial por meio do terceiro 

setor (MODESTO; JUNIOR, 2011). 

Assim, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e 

Organizações Sociais (OS) estão se estabelecendo entre os entes públicos de saúde 

como alternativa de publicização, entendida por um movimento em direção ao setor 

público não-estatal que passa a se responsabilizar pela execução das ações e 
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serviços que não envolvam o exercício do poder de Estado, mas que, por ele, devem 

ser subsidiados (BABILÔNIA, 2012). 

Essa forma de parceria entre sociedade e Estado busca viabilizar a ação pública com 

mais eficiência, eficácia e efetividade, tornando mais fácil e direto o controle social 

mediante a participação, nos conselhos de administração, da sociedade civil 

organizada. As organizações nesse setor gozam de uma autonomia administrativa 

maior que aquela possível dentro do aparelho do Estado. 

Por derradeiro, as características do processo de reforma da administração pública 

brasileira necessariamente remetem, no que diz respeito ao setor saúde, ao 

reconhecimento de como se deu a construção do sistema público de saúde do País, 

seja na dimensão administrativa, técnica ou política, pensando em um Sistema Único 

reconhecido como conquista de cidadania e expresso como direito universal e dever 

dos entes estatais. 

 

3.5. Reforma Sanitária Brasileira e a Participação Social 

 

A Reforma Sanitária Brasileira é consequência de uma revolução política e social e 

parte de um processo no qual as classes trabalhadoras e a intelectualidade exerceram 

papel de vanguarda. 

Foi um processo complexo, contraditório e, para alguns, ainda não concluído. Deita 

suas raízes no período anterior ao da transição para a democracia no Brasil, mais 

precisamente a partir do final da década de 1960, com as críticas ainda 

desorganizadas ao regime autoritário que se encontravam nos espaços universitários 

e acadêmicos, como também em alguns espaços institucionais. Não se pode, 

também, esquecer o papel desempenhado por alguns prefeitos e secretários 

municipais de saúde com claros compromissos democratizantes (BERLINGUER et 

al., 1988) 

Contudo, a reforma sanitária apresentou seu momento mais decisivo durante a 

transição democrática, principalmente em seu início, uma vez que esta proporcionou 

a entrada de novos atores sociais em arenas decisórias. A transição democrática 

tomou a forma de um efeito catalisador necessário à viabilização de reformas no setor 
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saúde. A estratégia desses atores pressupunha a construção e a defesa de uma 

agenda descentralizadora como forma de valorização do espaço público. 

Ela nasceu de movimentos sociais, na sociedade civil, de base popular, estudantil e 

acadêmica, sindical e de profissionais de saúde, na luta pela democratização da 

saúde como parte da democratização da sociedade, do Estado e da cultura. Nasceu 

de um movimento que discutia a saúde como questão social e política, não limitada 

ao biológico nem à assistência médica, impulsionada pela sociedade civil e distinta 

das reformas setoriais que questionavam o estado de bem estar social (PEREIRA, 

1996). 

A Reforma Sanitária veio do esgotamento do modelo médico assistencial privatista, 

que era incapaz de atuar sobre os condicionantes e determinantes de saúde e, frente 

à crise estabelecida pela assistência previdenciária, limitada às ações curativas e 

mediada pela ausência de sistemas de controle e qualidade (PAIM, 2007).  

O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) mostrou 

suas mazelas a partir de uma crise econômica e financeira que se instalou em meados 

dos anos de 1970, o que fez surgir a partir daí, um movimento voltado à saúde como 

direito universal (PAIM, 2007). 

No cenário de mudanças políticas e administrativas concretizadas pela implantação e 

regulamentação da Constituição Federal de 1988 foi criado o Sistema Único de Saúde 

(SUS), conquista desse processo de reforma sanitária, regulamentado em 1990 pelas 

Leis Federais 8.080 e 8.142. 

Com essas Leis os gestores do SUS passaram a participar de fóruns de discussão e 

pactuação que resultaram na publicação das Normas Operacionais editadas pelo 

Ministério da Saúde. Essas normatizações visavam operacionalizar os dispositivos 

das Leis em vigor, com ênfase na descentralização, municipalização, ao novo modelo 

assistencial, ao acesso da população à assistência à saúde, à ação integrada entre 

os gestores do Sistema no novo pacto federativo, à gestão e ao financiamento tripartite 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b). 

Conforme salienta Paim (2007, p. 151), a reforma sanitária brasileira, como fenômeno 

histórico-social é, simultaneamente, uma proposta, um projeto, um movimento e um 

processo:   
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[...] foi resultante de um longo movimento da sociedade civil brasileira 
em defesa da democracia, dos direitos sociais e de um novo sistema 
de saúde. Transformou-se em projeto a partir da 8ª Conferência 
Nacional de Saúde e desenvolveu-se como processo desde então, 
especialmente com a instalação da Comissão Nacional da Reforma 
Sanitária. 

A primeira noção transformadora que se insere implicitamente no conceito de reforma 

sanitária e que vai posteriormente se explicitar no Relatório Final da VIII Conferência 

Nacional de Saúde, é a ampliação do próprio conceito de saúde: 

A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico 
de determinada sociedade e num dado momento de seu 
desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas 
lutas cotidianas. Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a 
resultante das condições de alimentação, habitação, renda, meio 
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e 
posse da terra e acesso aos serviços de saúde (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 1987, p. 04). 

Outra noção que pertencia ao ideário da reforma sanitária é a de aproximação da 

saúde do princípio de cidadania plena, que reconhece o direito igual a todos os 

cidadãos, independentemente de serem ou não contribuintes do sistema, de terem 

acesso a bens e serviços de saúde de forma universal. Este princípio universalista 

apresentava um forte apelo redistributivista ao estender os benefícios de forma difusa 

a toda população; porém, em função de não ter havido decisões no que diz respeito 

às novas fontes de financiamento para o setor, os custos dessa universalização ainda 

permaneceram concentrados nas folhas de salários dos trabalhadores, vinculado, a 

partir da Constituição de 1988, ao orçamento da seguridade social (NUNES, 2010).  

A reforma sanitária também implicava numa reestruturação política - administrativa - 

institucional ao propor profunda reformulação do Sistema Nacional de Saúde, com a 

instituição de um Sistema Único que viesse romper a histórica dicotomia entre 

Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social, além de proporcionar 

integralidade das ações e serviços de saúde.  

A redefinição da ação pública, embutida na lógica da reforma, propunha alterações 

nas relações em que o setor público historicamente tinha com seus clientes 

(cidadãos). Desta forma, colocava-se a necessidade de uma importante mudança 

organizacional a partir da valorização da participação, via descentralização político-

administrativa do sistema (PEREIRA, 1996). 
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No Brasil, o reconhecimento da saúde como direito de cidadania ocorre justamente 

quando se colocam novos desafios para a elaboração de políticas públicas, que estão 

relacionados, tanto ao aumento das pressões por mudanças no papel do Estado em 

face da globalização, como pela constatação da crise do modelo de desenvolvimento 

e de intervenção do Estado.   

A agenda da Reforma Sanitária Brasileira dos anos de 1980 e os novos entendimentos 

definidos na Constituição Federal relativos à Seguridade Social e ao Sistema Único 

de Saúde pressupõem um modelo de atuação do Estado, nas áreas econômicas e 

sociais, bem diferentes ao período anterior (MACHADO, 2007). 

Nesse contexto, a reforma sanitária visava produzir um novo conhecimento 

e práxis, que abarcasse as causas populares e que fosse capaz de materializar uma 

proposta alternativa, baseada no princípio de saúde como um direito de cidadania. De 

fato, o movimento lutava pela transformação social, advogando a constituição de 

sujeitos dotados de consciência social, conquistada por meio de sua consciência 

sanitária (PEGO; ALMEIDA, 2001).  

A participação social no SUS está regulamentada pela Lei Federal nº 8.142/90, que 

dispõe legalmente, entre outras questões, sobre a criação das Conferências de Saúde 

e dos Conselhos de Saúde, ambos, abertos à participação de diferentes membros da 

sociedade civil, nas três esferas de governo. No sentido de definir a composição, 

estrutura e funcionamento dos conselhos, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

aprovou a Resolução nº453/2012, assegurando a efetiva proteção social e abrindo, 

desta forma, espaço para o resgate da cidadania do povo brasileiro (PEGO; 

ALMEIDA, 2001; MARTINS et al. 2008). 

A Lei n. 8.142/90 confere aos Conselhos de Saúde as atribuições de atuar na co–

gestão do SUS nas três esferas de poder, interferindo na formulação de estratégias e 

no controle da execução das políticas de saúde, atribuições estas que são também 

do próprio Poder Executivo e do Poder Legislativo.  

Os conselhos devem ser criados por lei municipal, estadual ou federal, destacando 

que, tanto no processo de criação como na reformulação, o poder público, com base 

nos princípios democráticos, deve acolher as demandas da população, 

consubstanciadas nas resoluções das conferências de saúde (CONASEMS, 2007). 
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Observa-se profusa ampliação destas arenas de deliberação e debate no Brasil, 

desde a implantação do SUS. Evidências empíricas comprovam que os conselhos 

enfrentam enormes problemas de funcionamento, principalmente na legitimação e 

eficácia dessas arenas.  

Esse paradoxo é compreensível ao compará-lo com o descompasso ocorrido nas 

democracias maduras – como nas européias, que levaram mais de um século para 

equacioná-lo, uma vez que, por um lado, tem-se a pouca adesão dos governantes e, 

por outro, a disseminação ainda capilar desses valores no seio da sociedade tida 

como excludente e autoritária (LABRA, 2009). 

 

3.6. Governança: Conceitos e modalidades 

 

O significado de governança tem sido empregado na literatura para explicar estruturas 

e processos relacionais complexos em diversas instâncias e níveis, bem como, os 

processos que ocorrem entre todos eles, tanto na sociedade civil, quanto nas 

organizações do Estado e da iniciativa privada.  

Existe uma diversidade de conceitos fundamentados a partir de diferentes idéias e 

referenciais teóricos. Diante disso, é necessário entender como os princípios, as 

práticas e as ferramentas dos modos de governança podem agir nas instituições.  

Originário etimologicamente dos vocábulos gregos kybenan (incitar, estimular) e 

kybernetes (guia, piloto) e, historicamente associado à noção de “bom governo”, o 

termo governança é resgatado, ao final da década de 1980, pelas grandes agências 

internacionais de ajuda ao desenvolvimento, financiadas pelo Banco Mundial para 

representar o novo padrão de relações socioinstitucionais decorrentes da revisão das 

relações entre Estado, sociedade e capital privado (HERMET, 2002).  

Verificou-se a construção do conceito de governança nas teorias do desenvolvimento; 

no direito internacional; na economia; na ciência política e; nos organismos 

internacionais, que destacam algumas dimensões essenciais: as relacionadas às 

estruturas, aos processos, ao financiamento, aos regulamentos e às 

responsabilidades de prestar contas (OLIVEIRA, 2010).  
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Chama atenção a dimensão não estatal que a governança traz, bem como, a 

participação de diversos atores na formulação de políticas e de ações. Quando se 

examina esse tema nesta perspectiva, destaca-se o papel das organizações não 

governamentais cujas ações no serviço público tem sido consideradas por alguns 

setores da sociedade como terceirização ou privatização de funções de 

responsabilidade do governo (OLIVEIRA, 2010).  

Essa ampliação da atuação do estado tem provocado um debate sobre o que ele deve 

produzir e o que deve comprar, considerando esse período de transição, de um estado 

dirigente, provedor solitário do bem público, para um estado cooperativo, relacional, 

que produz o bem público em conjunto com outros atores (OLIVEIRA, 2010). 

Para o Banco Mundial, a definição geral de governança é “o exercício da autoridade, 

controle, administração, poder de governo”. O documento registra ainda que “é a 

maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e 

econômicos de um país visando ao desenvolvimento”, sugerindo ainda “a capacidade 

dos governos de planejar, formular e implementar políticas e cumprir funções” 

(ALMEIDA, 2013).  

A governança não é a ação isolada da sociedade civil buscando maiores espaços de 

participação e influência. Ao contrário, o conceito compreende a ação conjunta de 

Estado e sociedade na busca de soluções e resultados para problemas comuns. Por 

isso é evidente que o surgimento dos atores não estatais é central para o 

desenvolvimento da idéia e da prática da governança.  

Governança se refere aos meios e processos que são utilizados para produzir 

resultados eficazes. Portanto é preciso que haja a concorrência dos governantes 

(Estado) e dos cidadãos e de suas organizações (sociedade civil organizada), “para 

construir consensos que tornem possível formular políticas que permitam responder 

equilibradamente ao que a sociedade espera do governo” (MEIRELLES, 2012). 

A maneira como o Estado se estrutura, e sua articulação com outros entes que 

compõem as redes nas diversas ações de gestão governamental é essencial para 

uma gestão eficiente e eficaz das políticas públicas e da prestação dos serviços de 

sua responsabilidade. Assim, a governança deve ser observada em todos os 

momentos do ciclo de gestão, isto é, nas fases de planejamento, implementação, 
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controle e avaliação. É administrar com a participação e ação do Estado e dos setores 

privados (PETRUCCI, 1999; AZAMBUJA, 2008). 

 A partir de uma dimensão política, os princípios da governança são considerados no 

campo do Direito Internacional ao se constatar a presença crescente de atores não 

estatais na discussão e formulação de tratados, convenções e resoluções, bem como, 

na sua implantação efetiva, para a resolução, muitas vezes em redes, de temas 

concretos que ultrapassam fronteiras continentais. 

A economia e a ciência política abordam a visão regulatória das organizações com 

foco na criação de sistemas de regras e mecanismos de supervisão como elementos 

para a governança. Sendo assim, estruturas formais de controle e coordenação de 

atividades permitem obter uma eficiência maior com mais vantagem competitiva 

(MARE, 1995; BRESSER PEREIRA, 1997). 

Em 1995, a Comissão sobre Governança Global da ONU manifestou-se sobre o tema, 

indicando que ele deve ser apoiado pela democracia em todos os níveis, num 

ambiente onde os indivíduos e as instituições (públicas e privadas) tenham 

capacidade de administrar assuntos comuns num processo contínuo e, por meio do 

qual, os conflitos ou interesses diversos possam ser acomodados numa ação 

cooperativa.  

Da mesma forma, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apresenta definição de 

governança como sendo o exercício da autoridade política, econômica e 

administrativa na gestão de sistemas de saúde em todos os níveis, compreendendo, 

mecanismos complexos, processos, e instituições através das quais os cidadãos e 

grupos articulam seus interesses, mediam suas diferenças e exercem os seus direitos 

e obrigações legais. Isso significa a participação de diversos atores que formulam e 

implantam políticas, programas e práticas que promovam sistemas de saúde 

equitativos e sustentáveis (LEVCOVITZ et al., 2001).  

Como elemento basilar para a adoção da governança na administração pública no 

Brasil, foram incluídos no artigo 1º. da CF de 1988 os princípios da soberania popular 

e da democracia representativa, e, na Emenda Constitucional 19/1998, constam as 

regras fundamentais da gestão participativa na administração pública. Estes 

dispositivos remetem à participação e aproximação da população das ações do 
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governo e à possibilidade de sua contribuição para maior transparência e eficiência 

dos serviços que lhe são prestados (MARE, 1995). 

No campo do Sistema de Saúde brasileiro, os Capítulos II e III da Lei 8.080/90 e a Lei 

8.142/90 indicam seus mecanismos de governança, uma vez que tratam de princípios 

e diretrizes; da organização, direção e gestão do SUS e; da participação da 

comunidade na gestão desse sistema. Definem a descentralização das ações e 

serviços de saúde, a participação da comunidade, e explicitam quem são os gestores 

públicos do Sistema. Assinalam a possibilidade de participação da iniciativa privada e 

dos profissionais de saúde e, ademais, estabelecem relação intersetorial entre o setor 

público, a sociedade civil e os fóruns de negociação e pactuação intergestores 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b).   

A Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS, aprovada em 2007, 

também leva em conta princípios de governança, pois, contempla em sua formulação 

a participação do Estado (níveis federal, estadual e municipal); a intersetorialidade e; 

a sociedade civil na gestão do Sistema (CONASS, 2006). 

Ainda, na literatura pertinente, observam-se três modos de governança distintos: 

corporativa, social e pública. 

Quando a governança ocorre no âmbito das organizações de mercado ela é chamada 

de corporativa. Com a intenção de ganhar a confiança dos investidores, empresas e 

países notaram a necessidade de incorporar algumas regras básicas, como: sistemas 

regulatórios e leis de proteção aos acionistas; conselho de administração; auditoria 

independente; processo justo de votação em assembléias; e maior transparência nas 

informações (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, conceitualmente, 

esse tipo de governança surgiu para superar o "conflito de agência", decorrente da 

separação entre a propriedade e a gestão empresarial. Nesta situação, o proprietário 

– acionista, delega, a um agente especializado – executivo, o poder de decisão sobre 

sua propriedade. No entanto, os interesses do gestor nem sempre estarão alinhados 

com os do proprietário, resultando em um conflito de agência ou conflito agente-

principal. Assim, o IBGC entende governança corporativa como um sistema pelo qual 

as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de 
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controle. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

aperfeiçoar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo 

para a sua longevidade (IBGC, 2011).  

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, órgão 

internacional e intergovernamental que reúne os países mais industrializados e 

também alguns emergentes, definiu alguns princípios que constituem uma base 

comum e essencial para o desenvolvimento de práticas de boa governança 

corporativa: a) assegurar o apoio para um enquadramento eficaz da governança com 

base na transparência e na eficiência; b) proteger e facilitar o exercício dos direitos 

dos acionistas; c) assegurar o tratamento equitativo dos acionistas; d) considerar o 

papel dos outros sujeitos com interesses relevantes na governança; e) assegurar a 

divulgação de informações e transparência; e f) assegurar a gestão estratégica da 

empresa (ALMEIDA, 2013).  

A governança corporativa depende de ambiente jurídico, regulamentar e institucional. 

Além disso, questões como ética empresarial e consciência corporativa dos interesses 

ambientais e sociais das comunidades em que a empresa opera também são fatores 

de influência (MORAES, 2001). 

De modo diverso, quando a governança é exercida para a cogestão da coisa pública 

em arranjos organizacionais de composição plural - envolvendo agentes estatais e 

não estatais, públicos e privados, com ou sem fins lucrativos - ela é denominada 

governança social. Nesse caso, considera-se a sociedade como um todo, composta 

por três campos de poder institucionalizados: a) o Estado, nos níveis federal, estadual 

e municipal, b) a intersetorialidade, necessária para contemplar os determinantes e 

condicionantes sociais e c) a sociedade civil.   

Na perspectiva da governança social, existem três dimensões ou finalidades de 

atuação conjunta dos três campos mencionados: a) construção coletiva da agenda 

estratégica pública – assegurando maior legitimidade; b) implementação de políticas 

e/ou a produção de bens públicos e privados; e c) acompanhamento, monitoramento 

e avaliação da política, programa, projeto, ação ou omissão pública. Trata-se de uma 

nova maneira de governar, onde o Estado é considerado relevante, apesar de ser 

apenas uma das partes, e o sentido de público expressa e abrange todas as esferas 

da sociedade organizada e não apenas o Estado (OTERO, 1992). 
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Nesse tipo de governança, devem ser consideradas a intersetorialidade e a dinâmica 

dos territórios, pois, há relações importantes que se processam nestes espaços e 

remetem, tanto ao cotidiano da população, quanto às relações entre o Estado, a 

sociedade civil organizada e os cidadãos que, com interações políticas, econômicas, 

sociais e simbólico-culturais, transformam o território em um ente vivo (ANDREWES; 

KOUZMIN, 1998). 

A governança social é, portanto, um arranjo institucional baseado na regulação, na 

interação e orquestração de ações entre o Estado, o mercado e a sociedade civil. 

Todos eles dotados de diferentes capacidades; diferentes e divergentes interesses e 

lógicas; para a promoção do bem estar social através da produção e do consumo de 

bens públicos e privados, e o desenvolvimento de capacidades em rede, envolvendo 

o Estado e demais segmentos da sociedade civil organizada. É desejável, em uma 

democracia, que Estado e sociedade formem, pelo menos no plano ideal, um todo 

indivisível (BERLINGUER et al., 1988; PIETRO, 1998). 

O terceiro modo de governança a ser considerado é o que acontece no âmbito das 

organizações públicas, em um ou mais níveis federativos, denominado de governança 

pública. Propõe um modelo de cooperação entre países e entre os diversos 

componentes dentro de um Estado, baseado na melhoria da qualidade, da 

responsabilidade, da eficiência e da eficácia administrativa, e no respeito aos valores 

da democracia. 

É um conceito relativamente novo no âmbito dos sistemas de saúde, sendo 

considerado um instrumento para regular as relações de troca entre o Estado, o 

mercado e a sociedade. Tem forte relação com a legalidade e a legitimidade, visando 

uma solução inovadora das questões sociais e criando possibilidades de um 

desenvolvimento sustentável para todos os participantes. É um conjunto de atividades 

que envolve a direção de redes complexas em setores políticos da sociedade 

(ESCOREL, 1998; PAIM, 2007). 

Podem ser apontados três padrões de normas de valores na governança pública: a) 

eficiência e efetividade com relação à função de governo e à produção e distribuição 

dos bens e serviços; b) direitos individuais e adequação dos processos do governo 

referentes ao relacionamento entre governo e cidadão; c) representação e poder de 

verificação com relação à investigação pública do funcionamento do governo 

(CONASS, 2006). 
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Nesse contexto, estudiosos do direito administrativo fazem referências à 

administração concertada ou à governança consensual, que é uma nova forma de 

solucionar as questões de interesse comum que se estabelecem a partir de uma 

perspectiva consensual e dialógica, cujas referências são a descentralização, o 

diálogo, a negociação, o acordo, a coordenação, e a cooperação. Assim, o processo 

de determinação do interesse público passa a ser desenvolvido a partir desta lógica, 

a qual contrasta com a dominante perspectiva imperativa e monológica, avessa à 

utilização de mecanismos comunicacionais internos e externos à organização 

administrativa (OLIVEIRA, 2010). 

As formas de expressão da administração consensual têm suas bases em 

procedimentos que privilegiam o emprego de técnicas, métodos e instrumentos 

negociais. Os choques de interesse e as situações de conflito são tratados sob uma 

nova perspectiva de negociação, consenso e pactuação (MACHADO, 2007). 

 

3.7. Governança no SUS 

 

Verifica-se que alguns princípios dos modos de governança corporativa, social e 

pública, relacionados às estruturas, aos processos, ao financiamento, aos 

regulamentos e às responsabilidades de prestar contas, podem ser destacados como 

elementos que atribuem significados à governança no SUS. 

Na governança social, menciona-se os seguintes princípios que estão presentes no 

SUS: a participação de atores governamentais e não governamentais situados em um 

território e integrados em propósitos comuns; o exercício da intersetorialidade com a 

participação do Estado coordenador e provedor; o exercício do controle social sobre 

os agentes públicos para verificar a responsabilidade e a eficácia da ação pública; a 

descentralização e a autonomia dos atores políticos; a formulação de políticas 

públicas por meio de audiências, de consultas públicas e conferências; o foco no 

aumento da eficiência e efetividade da ação governamental; a maior transparência 

com a utilização de mecanismos eficazes de prestação de contas e a participação da 

sociedade na gestão pública (ANDREWES, 1998; PIETRO, 1998; PRESOTO, 2005). 
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Da mesma forma, a literatura aponta alguns princípios da governança corporativa que 

poderiam ser adotados na gestão de entidades do setor público vinculadas ao SUS, 

com fins de se alcançar melhores práticas: transparência, supervisão, 

responsabilidade em prestar contas, controle, liderança, integridade e compromisso 

dos dirigentes (CAMPILONGO, 1988; WESTPHAL, 1992). 

Contudo, o que prevalece, neste contexto, são os modelos de governança social e 

pública (ALMEIDA, 2013). 

A governança pública está em processo de mudança, adotando novas práticas em 

cumprimento às normas que a administração pública impõe à realização da diretriz de 

descentralização das ações e serviços de saúde. Dessa forma merecem destaque os 

seguintes princípios: a promoção de autonomia e responsabilidade dos órgãos 

públicos visando à maior eficiência e qualidade; a eficácia e economicidade; a 

avaliação e a regulação; o controle social pela sociedade civil e a exigência da 

transparência nos órgãos públicos; o diálogo, a negociação, o acordo, a coordenação, 

e a cooperação (ALMEIDA, 2013). 

O modelo institucional do SUS passou por vários momentos significativos. Com a 

Constituição Federal de 1988 e a publicação das Leis Orgânicas da Saúde em 1990, 

ocorreu uma reformulação do modelo de organização do sistema de saúde vigente no 

Brasil até aquele momento. Tal mudança de orientação passou a exigir a 

convergência das políticas públicas relacionadas à garantia da atenção à saúde dos 

indivíduos e da coletividade. Foi necessário, também, que a responsabilidade por 

estas políticas fosse compartilhada pelos três entes federativos do país – União, 

Estados e Municípios – com comando único e atribuições próprias em cada um deles, 

o que gerou a redefinição de seus papéis. Considerando as competências definidas 

na Lei no 8.080/1990, foi possível observar que a esfera municipal assumiu um papel 

preponderante na execução e no gerenciamento dos serviços e ações de saúde 

(MANSUR, 2001).  

Segundo ARRETCHE (1996), nos primeiros anos após a criação do SUS, 

estabeleceu-se um movimento forte de transferência não só dos serviços e ações para 

os municípios, mas, também, de poder, responsabilidades e recursos. Avalia-se que 

a adoção da descentralização, com ênfase na municipalização, favoreceu, 

sobremaneira, a desconcentração e a capilarização dos serviços de saúde, com 

consequente ampliação do acesso da população, bem como a criação de estratégias 
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de atenção inovadoras. Entretanto, esse movimento não contemplou a integração dos 

municípios nem de seus pontos de atenção, o que inviabilizou a conformação de 

sistemas regionais de saúde para além dos serviços municipais. Em parte, isto se 

deve ao fato de que durante a primeira década de implantação do SUS, as Secretarias 

Estaduais de Saúde detinham baixa capacidade institucional e possuíam certa 

indefinição quanto suas novas funções. A fragilidade do ente estadual, num contexto 

de limitada capacidade financeira e gerencial dos municípios de proverem os serviços 

demandados pela população, acabou por prejudicar a articulação e a conformação de 

redes regionalizadas de saúde, função, esta, necessária para o estabelecimento de 

um sistema integral, resolutivo e equânime.  

Em meados da década de 1990, visando aprimorar a estratégia de descentralização 

até então executada, foram instituídos espaços para a gestão colegiada dos três 

entes, por meio das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite. Essa década foi 

marcada pela implementação gradativa dos preceitos constitucionais, 

regulamentados, principalmente, por meio das Normas Operacionais Básicas do 

INAMPS, de 1991, e do SUS, de 1993 e 1996. Em cada NOB, novas formas de relação 

entre os gestores foram sendo introduzidas e, com elas, novos formatos de alocação 

de recursos no setor. A descentralização da política da saúde foi acontecendo 

gradativamente, assim como a descentralização do seu financiamento. A cada novo 

passo do SUS, uma nova forma de participação dos entes subnacionais e uma nova 

forma de transferência de receita da União para eles. Mesmo assim, ao final da 

década, era possível observar um agravamento das desigualdades intra e inter-

regionais do provimento da atenção à saúde e na consolidação do SUS (LEVCOVITZ 

et al., 2001; MANSUR, 2001; VIANA; LIMA; OLIVEIRA, 2002).  

Na virada dos anos 2000, o processo de descentralização foi re-significado, dando 

destaque à lógica regional. Em 2001 foi publicada a primeira Norma Operacional da 

Assistência à Saúde (NOAS/SUS 01/01), que foi revista e publicada em 2002. Essas 

normatizações foram estabelecidas com o intuito de impulsionar a conformação de 

regiões de saúde para a organização da assistência à população, em especial com a 

instituição do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e do Plano Diretor de 

Investimentos (PDI), bem como, o fortalecimento dos instrumentos de Programação 

Pactuada e Integrada (PPI). Esse processo deu ênfase ao papel da gestão estadual 

na descentralização do SUS, principalmente no que tange ao planejamento regional 
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(vide os planos diretores instituídos). Tal movimento reafirmou a importância das 

Secretarias Estaduais de Saúde na coordenação dos sistemas estaduais e regionais 

de saúde, impulsionando a regionalização como estratégia para a descentralização 

das ações e serviços de saúde. Entretanto, essas iniciativas não se mostraram 

suficientes para alterar qualitativamente o processo de conformação das regiões de 

saúde, tendo em vista que não contemplaram a dimensão da complexidade da gestão 

regional num contexto de diversidade e heterogeneidade dos territórios (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2002; VIANA; LIMA; OLIVEIRA, 2002).  

Nesse sentido, na segunda metade da primeira década dos anos 2000, uma nova 

concepção de regionalização foi adotada, considerando a diversidade territorial, bem 

como resgatando o conteúdo político deste processo. Em portaria de nº 399, de 22 de 

fevereiro de 2006, o Ministério da Saúde divulgou o Pacto pela Saúde 2006 e em seu 

artigo 2º, aprovou Diretrizes Operacionais, compreendendo seus três componentes: 

Pactos pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Esta Portaria definiu 

o Termo de Compromisso de Gestão (Federal, Estadual, do Distrito Federal e 

Municipal) como o documento de formalização deste Pacto. Nas versões Estaduais e 

Municipais, facultou-se acrescentar novas metas conforme pactuação (SCHNEIDER, 

2009) 

 O Termo de Compromisso de Gestão substituiu o processo de habilitação 

estabelecido, tanto na NOB/SUS 01/96, quanto na NOAS/SUS 2002, ficando ainda 

mantidos, até sua assinatura, as mesmas prerrogativas e responsabilidades dos 

municípios e estados que estavam habilitados em uma das condições de gestão 

estabelecidas nestas normas. Reforçou-se o protagonismo das instâncias estaduais 

na condução da regionalização, com fomento à expansão das experiências de 

negociação e planejamento regional (SCHNEIDER, 2009).  

Ainda assim, permanecia o grande desafio do sistema de saúde em garantir acesso 

dos cidadãos à rede de atenção à saúde, em tempo oportuno e com qualidade, a partir 

do reconhecimento da saúde como um dos direitos sociais, ganhando centralidade na 

agenda dos gestores do SUS e representando a possibilidade concreta de construção 

da atenção integral à saúde (SCHNEIDER, 2009). 

Nesta perspectiva, possibilitando o aprimoramento do Pacto Federativo, foi 

sancionado em 28 de junho de 2011 o Decreto 7.508. O intuito foi preencher a descrita 

lacuna, ao regulamentar, depois de 20 anos, a Lei 8.080/90, dispondo sobre a 
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organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa. Para operacionalizar o referido Decreto, foi instituído o Contrato 

Organizativo da Ação Pública de Saúde (COAP) como o acordo de colaboração entre 

os entes federativos (União, Estados e Municípios) na organização e integração das 

ações e serviços de saúde em rede de atenção, regionalizada e hierarquizada, nas 

regiões de saúde (CONASS, 2011b; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

 

3.8. Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde e os Instrumentos do 

Pacto pela Saúde 

 
 

Apesar de registrar avanços importantes desde a reforma sanitária brasileira, a 

proposta do SUS ainda enfrenta limitações. Muitas regras estão ultrapassadas e são 

até contraditórias, também, a participação da comunidade no exercício da fiscalização 

do SUS continuam limitados. Faltam, ainda, instrumentos que responsabilizem os 

gestores de forma clara, a partir de metas e indicadores para as ações e os serviços 

da saúde. Tudo isso mostra a necessidade de mudanças (CUNHA, 2004). 

Segundo Santos e Andrade (2007), essa realidade foi detectada há muito tempo e 

vem sendo discutida pela sociedade, por profissionais e por gestores comprometidos 

com o SUS. Foi pauta das últimas Conferências de Saúde e dos debates do Conselho 

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

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) que resultaram em profunda análise 

do SUS, pós NOBs (Normas Operacionais Básicas).  

Nesse contexto merece destaque o Pacto de Gestão do SUS, onde se estabeleceu 

diretrizes voltadas à Regionalização, ao Financiamento, ao Planejamento, à 

Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde (PPI), à Regulação da 

Atenção à Saúde e da Assistência, à Participação e Controle Social, à Gestão do 

Trabalho e à Educação na Saúde. Seu foco foi priorizar os princípios da 

regionalização, hoje um dos maiores desafios do SUS. O sistema ainda convive, em 

muitos casos, com uma lógica centralizada, e que não permite o pleno e qualificado 

acesso dos cidadãos às ações e aos serviços de saúde (CONASS, 2006).  
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Outro aspecto que deve ser ressaltado no Pacto de Gestão do SUS é o 

reconhecimento de que a participação da comunidade tem importância estrutural na 

gestão do SUS (CUNHA, 2004). 

No que se refere ao estabelecimento inequívoco das responsabilidades de cada ente, 

a principal definição do referido Pacto foi o Termo de Compromisso de Gestão – TCG, 

bem como, a transição e o monitoramento destes pactos, dando unidade aos 

processos de definição de indicadores e metas. Trata-se de uma espécie de contrato 

que os gestores assinam, o qual, tanto para os Estados, Distrito Federal e Municípios 

substitui os antigos processos de habilitação ao SUS. No TCG constam todas as suas 

responsabilidades no tocante às ações e serviços de saúde. Os gestores devem ser 

sujeitos do processo de discussão das suas responsabilidades com as outras esferas, 

sem que ninguém defina autoritariamente suas obrigações (CONASS, 2006). 

A efetivação do Pacto pela Saúde representa mais um grande esforço para que a 

saúde seja um direito de todos e dever do Estado. No entanto, permanece o desafio 

da constante efetivação ou concretização desse direito. É a partir dessa perspectiva 

que o Pacto pela Saúde deve ser analisado. Ele é um acordo que pretende garantir 

avanços no SUS. Entretanto, a simples pactuação, transformada posteriormente em 

portarias, não garante que as mudanças efetivamente ocorram. Isso significa que o 

Pacto configura uma possibilidade de organizar, corrigir e qualificar um conjunto de 

questões que ainda impedem o funcionamento pleno do SUS, e de permitir o avanço 

na efetivação do direito humano à saúde. Mas é preciso estar atento para o risco de 

não se desenvolver uma pactuação burocrática/formal, pouco efetiva e não 

contributiva com o processo de reforma sanitária pela qual tanto lutamos no Brasil 

(SANTOS; ANDRADE, 2007; SCHNEIDER, 2009). 

Essa realidade foi detectada e vem sendo discutida pela sociedade, por profissionais 

e por gestores comprometidos com o SUS. Nesse contexto, o Contrato Organizativo 

de Ação Pública (COAP) deverá ser elaborado pelos entes federativos em cada 

Região de Saúde, cabendo à Secretaria Estadual de Saúde coordenar a sua 

implementação. Tem como objeto a organização e a integração das ações e serviços 

de saúde dos entes federativos de uma Região de Saúde em Rede de Atenção à 

Saúde. Assim, estabelecerá para cada ente signatário, as responsabilidades 

organizativas, executivas, orçamentário-financeiras e de monitoramento, avaliação de 

desempenho e auditoria (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  
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O COAP conta com a seguinte estrutura formal: Parte I: responsabilidades 

organizativas; Parte II: responsabilidades executivas; Parte III: responsabilidades 

orçamentário-financeiras e formas de incentivo, com a identificação dos repasses; e 

Parte IV: responsabilidades pelo monitoramento, avaliação de desempenho da 

execução do COAP e auditoria.  

O processo de assinatura do COAP será desenvolvido no sentido de aprimorar o 

Pacto pela Saúde sendo necessária a definição de incorporação de instrumentos e 

mecanismos de pactuação, dando sinergia a ação que envolverá a construção deste 

processo no âmbito da região de saúde. Terá como base os aspectos organizativos 

da gestão e da assistência à saúde englobando os aspectos da vigilância e promoção 

da saúde. Para efeito de construção do COAP as prioridades do Pacto pela Vida e 

seus objetivos serão incorporadas no contrato a partir das diretrizes estabelecidas no 

Plano Nacional de Saúde vigente. Ressalta-se que os gestores deverão harmonizar 

os aspectos jurídicos com as Procuradorias com vistas ao processo de 

contratualização para apoiar o entendimento e assinatura dos COAP.  Além de 

compatibilizar as informações para o monitoramento do COAP apoiando a atuação 

dos órgãos de controle (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

É certo que a implementação de um sistema universal de saúde com as características 

do SUS apresenta desafios inerentes a um processo de execução de políticas 

públicas no modelo de federalismo brasileiro. Com o caminho até o momento 

percorrido, fica evidente o papel de destaque das Secretarias Estaduais de Saúde na 

condução política das redes de atenção à saúde e no estabelecimento de 

configurações e ferramentas de gestão solidária e cooperativa, com vistas ao 

aprimoramento da coordenação federativa do processo de regionalização. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA



 
 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo de intervenção voltado à análise e orientação da implantação 

do Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde – COAP no Estado de Goiás, a 

partir da realização de oficinas regionais de governança do SUS. 

O Estudo de intervenção, tal como se propõe, deve ser compreendido e desenvolvido 

como ação conjunta, partilhada entre a SES/GO, os gestores municipais de saúde e 

as equipes técnicas que representam as Regionais de Saúde. 

Logo, não se trata da elaboração solitária de uma proposta para, posteriormente, 

outros executarem. Trata-se, ao contrário, de uma ação que desde sua proposição, 

elaboração e desenvolvimento, ocorreu no e com o coletivo da Secretaria de Estado 

da Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, apoiadas pelo Ministério da Saúde. 

Desse modo, podem-se criar formas e modos de concretizar/vivenciar os princípios 

da gestão democrática, não como intenção proclamada, mas como práxis criadora 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2009). 

Portanto, este estudo de intervenção delineou-se com os princípios da pesquisa-ação, 

em que o pesquisador desenvolveu seu objeto de estudo pela interação com a 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás – SES/GO, coordenadora do processo de 

implantação dos COAP nas Regiões de Saúde. 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com 
a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2005, 
p.16) 

  

Apesar de haver autores que empregam o termo pesquisa-ação como pesquisa 

participante, ressalta-se que na primeira geralmente supõe uma forma de ação 

planejada, de caráter social, educacional, técnico ou outro, o que nem sempre ocorre 

com a segunda (THIOLLENT, 2005). 
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Utilizou-se, também, uma revisão de literatura/documental. Desenvolveu-se essa 

técnica por meio de pesquisa em fontes secundárias abrangendo a bibliografia 

tornada pública em relação ao que se estudou, incluindo revistas científicas, livros, 

periódicos, dissertações e teses. Da mesma forma, foram explorados documentos 

oficiais do poder público, manuais administrativos, técnicos e jurídicos emanados pela 

SES/GO e Ministério da Saúde. Nesta abordagem, enfocou-se as políticas nacional, 

estaduais e municipais definidas nas Comissões Intergestores Tripartite (CIT) e 

Bipartite (CIB) do SUS, bem como, a legislação estruturante desse sistema 

estabelecida em Portarias e Resoluções relacionadas à governança do SUS. 

A finalidade foi colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, 

dito ou filmado, considerando as políticas e pactos estabelecidos no âmbito da saúde 

coletiva (LAKATOS, 2010, p.166). 

 

4.2. Local do Estudo 

 

O Estudo foi desenvolvido no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, 

considerando sua função gestora disposta no Art. 39 do Decreto Presidencial 

7.508/2011: “As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação 

Pública de Saúde serão pactuados pela CIT, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual 

coordenar a sua implementação.” (MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2014a, p.95). 

Incluído neste processo, considerou-se como lócus para aplicação da análise e 

proposta orientadora, as 05 macrorregiões de saúde com suas 17 Regiões, no Estado 

de Goiás, atendendo ao que dispõe o Art. 4° da Resolução CIT N° 3/2012: “O objeto 

do COAP será a organização e a integração das ações e serviços de saúde dos entes 

federativos de uma Região de Saúde em rede de atenção à saúde.” (MINISTÉRIO DA 

SÁUDE, 2014b, p.43).  

O Estado de Goiás é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situa-se a leste da 

Região Centro-Oeste, no Planalto Central brasileiro. O seu território é de 340.112 km², 

sendo delimitado pelos estados do Mato Grosso do Sul a sudoeste, Mato Grosso a 

oeste, Tocantins a norte, Bahia a nordeste, Minas Gerais a leste, sudeste e sul e pelo 

Distrito Federal (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, 2013a). 
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De acordo com o censo de 2012 divulgado pelo IBGE, o Estado de Goiás contava 

com 6.154.996 habitantes (IBGE, 2013) e nas estimativas do Tribunal de Contas da 

União (TCU) para definição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) eram 

6.434.052 habitantes em 2013 (DATASUS, 2014). O crescimento demográfico no 

Estado acentuou-se após a fundação das cidades de Goiânia, em 1933, e Brasília, 

em 1960 e atualmente é a região mais populosa do Centro-Oeste brasileiro 

(SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, 2013a) 

No que concerne à regionalização da saúde, o Estado de Goiás está dividido em cinco 

macrorregiões: Nordeste, Centro-Oeste, Centro-Norte, Centro-Sudeste e Sudoeste. 

Essas macrorregiões estão subdivididas em17 Regiões: (Norte, Serra da Mesa, São 

Patrício, Pireneus, Nordeste I, Nordeste II, Entorno Norte, Entorno Sul, Rio Vermelho, 

Oeste I, Oeste II, Central, Sudeste I, Sudoeste II, Centro Sul, Estrada de Ferro e Sul) 

(Figura 02). 

 

Figura 2 - Mapa do Estado de Goiás em Macrorregiões e Regiões de Saúde, 2013. 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde. Disponível em <http://goo.gl/wKFspd>, Acesso em 04 de dez 

2013. 
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Em cada uma das 17 Regiões de Saúde a SES/GO se faz representada por meio de 

unidades administrativas desconcentradas denominadas Regionais de Saúde. Estas 

unidades estão sediadas nos municípios de maior referência para as regiões de 

saúde, com exceção da Centro Sul cuja sede de sua regional funciona 

cumulativamente com a Região Central (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE 

GOIÁS, 2013a). 

Enquanto gestora estadual do SUS, a SES/GO está reconhecida pela Lei Estadual 

17.257/2011 e regulamentada pelo Decreto N° 8.030/2013. Ela tem como missão a 

formulação e execução da política estadual de saúde pública, promoção da educação 

profissional e tecnológica, visando à formação, capacitação, qualificação e a outros 

processos educacionais voltados para o serviço público na área da saúde; exercício 

do poder de polícia sobre as atividades relacionadas com serviços de saúde, produção 

de alimentos, drogas e medicamentos e, ainda, coordenação e fiscalização do 

Sistema Único de Saúde no Estado (SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DE 

GOIÁS, 2011, 2013). 

Internamente, a estrutura organizacional básica da SES/GO é formada pelos 

seguintes órgãos: a) Gabinete do Secretário; b) Conselho Estadual de Saúde; c) 

Comissão Intergestores Bipartite; d) Superintendência Executiva; e) Chefia de 

Gabinete; f) Advocacia Setorial; g) Comunicação Setorial; h) Superintendência de 

Gestão, Planejamento e Finanças; i) Superintendência de Vigilância em Saúde; j) 

Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS; k) 

Superintendência de Controle e Avaliação Técnica de Saúde; l) Superintendência de 

Políticas de Atenção Integral à Saúde; m) Superintendência de Gerenciamento das 

Unidades Assistenciais de Saúde; n) Unidades Complementares Descentralizadas. 

Dentre as competências estaduais, cabe à SES a coordenação e articulação do 

processo de gestão estratégica e participativa, nela compreendida a definição de 

acordos de cooperação entre os entes nas regiões de saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012). 

Com a extinção, em 2011, da Superintendência de Planejamento, a SES/GO deixou 

de ter um órgão interno específico para conduzir a política de planejamento do SUS, 

motivo pelo qual, em 2012, a Superintendência de Controle e Avaliação Técnica foi 

indicada para coordenar e articular, integrado com as demais superintendências, o 

processo de implantação do COAP, contando como o apoio da Secretaria de Gestão 
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Estratégica e Participativa (SGEP), do Ministério da Saúde. Cronologicamente na 

mesma direção, a Resolução CIB/GO N° 410/2012 estabeleceu um Grupo Condutor 

Estadual, com o objetivo de “induzir a discussão e pactuação, assessorar e definir 

ferramentas, orientar a organização e integração das ações e serviços de saúde dos 

entes federativos, na construção do COAP em cada região de saúde.” (SECRETARIA 

DE ESTADO DA SAÚDE, 2012a) 

 

4.3. População do Estudo 

 

Foram considerados no estudo dois grupos de profissionais, representantes da 

governança regional, considerando as 17 Regiões de Saúde. O primeiro foi composto 

pelos 246 gestores municipais de saúde do Estado e, para cada, um técnico da área 

de gestão de saúde. O segundo, por 16 gerentes regionais e 05 supervisores de cada 

uma destas sedes administrativas (Quadro 01). 

Quadro 1 - Regiões de Saúde segundo municípios e sede administrativa da 
Regional de Saúde 

Região de 
Saúde 

Municípios 
Nº Municípios /Sede 
Regional de Saúde 

 Central 

Abadia de Goiás; Anicuns; Araçu; Avelinópolis; Brazabrantes; 
Campestre de Goiás; Caturaí; Damolândia; Goiânia; Goianira; 
Guapó; Inhumas; Itaguari; Itauçu; Jesúpolis; Nazário; Nerópolis; 
Nova Veneza; Ouro Verde de Goiás; Petrolina de Goiás; Santa 
Bárbara de Goiás; Santa Rosa de Goiás; Santo Antônio de Goiás; 
São Francisco de Goiás; Taquaral de Goiás; Trindade. 

26 municípios; 

Sede Regional de 
Goiânia. 

 Centro Sul 

Aparecida de Goiânia; Aragoiânia; Bela Vista de Goiás; 
Bonfinópolis; Caldazinha; Cezarina; Cristianópolis; Cromínia; 
Edealina; Edéia; Hidrolândia; Indiara; Jandaia; Leopoldo de 
Bulhões; Mairipotaba; Orizona; Piracanjuba; Pontalina; Professor 
Jamil; São Miguel do Passa Quatro; Senador Canedo; Silvânia; 
Varjão; Vianópolis; Vicentinópolis. 

25 municípios; 

Sede Regional de 
Goiânia. 

 Entorno Sul 
Águas Lindas de Goiás; Cidade Ocidental; Cristalina; Luziânia; 
Novo Gama; Santo Antônio do Descoberto; Valparaíso de Goiás. 

07 municípios; Sede 
Regional de Luziânia. 

 Entorno Norte 
Água Fria de Goiás; Alto Paraíso de Goiás; Cabeceiras; Flores de 
Goiás; Formosa; Planaltina; São João d'Aliança; Vila Boa. 

08 municípios; Sede 
Regional de Formosa. 

 Nordeste I 
Campos Belos; Cavalcante; Divinópolis de Goiás; Monte Alegre 
de Goiás; Teresina de Goiás. 

05 municípios; Sede 
Regional de Campos 
Belos. 

 Norte 

Bonópolis; Campinaçu; Estrela do Norte; Formoso; Minaçu; 
Montividiu do Norte; Mundo Novo; Mutunópolis; Novo Planalto; 
Porangatu; Santa Tereza de Goiás; São Miguel do Araguaia; 
Trombas. 

13 municípios; Sede 
Regional de 
Porangatu. 
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Região de 
Saúde 

Municípios 
Nº Municípios /Sede 
Regional de Saúde 

Serra da Mesa 
Alto Horizonte; Amaralina; Campinorte; Colinas do Sul; Hidrolina; 
Mara Rosa; Niquelândia; Nova Iguaçu de Goiás; Uruaçu. 

09 municípios; Sede 
Regional de Uruaçu. 

 São Patrício 

Barro Alto; Campos Verdes; Carmo do Rio Verde; Ceres; Crixás; 
Goianésia; Guarinos; Ipiranga de Goiás; Itaguaru; Itapaci; 
Jaraguá; Morro Agudo de Goiás; Nova América; Nova América; 
Nova América; Nova Glória; Pilar de Goiás; Rialma; Rianápolis; 
Rubiataba; Santa Isabel; Santa Rita do Novo Destino; Santa 
Terezinha de Goiás; São Luíz do Norte; São Patrício; São 
Patrício; Uirapuru; Uruana; Vila Propício. 

29 municípios; Sede 
Regional de Ceres. 

 Pireneus 

Abadiânia; Alexânia; Anápolis; Campo Limpo de Goiás; 
Cocalzinho de Goiás; Corumbá de Goiás; Gameleira de Goiás; 
Goianápolis; Mimoso de Goiás; Padre Bernardo; Pirenópolis; 
Terezópolis de Goiás. 

12 municípios; Sede 
Regional de Anápolis. 

 Rio Vermelho 

Americano do Brasil; Araguapaz; Aruanã; Britânia; Faina; Goiás; 
Guaraíta; Heitoraí; Itaberaí; Itapirapuã; Itapuranga; Jussara; 
Matrinchã; Mossâmedes Mozarlândia; Nova Crixás; Santa Fé de 
Goiás. 

17 municípios; Sede 
Regional de Goiás. 

 Oeste I 

Amorinópolis; Aragarças; Arenópolis; Baliza; Bom Jardim de 
Goiás; Diorama; Fazenda Nova; Iporá; Israelândia; Ivolândia; 
Jaupaci; Moiporá; Montes Claros de Goiás; Novo Brasil; Palestina 
de Goiás; Piranhas. 

16 municípios; Sede 
Regional de Iporá. 

 Oeste II 

Adelândia; Aurilândia; Buriti de Goiás; Cachoeira de Goiás; 
Córrego do Ouro; Firminópolis; Palmeiras de Goiás; Palminópolis; 
Paraúna; Sanclerlândia; São João da Paraúna; São Luís de 
Montes Belos; Turvânia. 

13 municípios; Sede 
Regional de São Luís 
de Montes Belos. 

 Sudoeste I 

Acreúna; Aparecida do Rio Doce; Cachoeira Alta; Caçu; 
Castelândia; Itajá; Itarumã; Lagoa Santa; Maurilândia; Montividiu; 
Paranaiguara; Porteirão; Quirinópolis; Rio Verde; Santa Helena 
de Goiás; Santo Antônio da Barra; São Simão; Turvelândia. 

18 municípios; Sede 
Regional de Rio Verde. 

 Sudoeste II 
Aporé; Caiapônia; Chapadão do Céu; Doverlândia; Jataí; 
Mineiros; Perolândia; Portelândia; Santa Rita do Araguaia; 
Serranópolis. 

10 municípios; Sede 
Regional de Jataí. 

 Sul 

Água Limpa; Aloândia; Bom Jesus de Goiás; Buriti Alegre; 
Cachoeira Dourada; Goiatuba; Gouvelândia; Inaciolândia; 
Itumbiara; Joviânia; Morrinhos; Panamá; Estrada de Ferro; 
Anhanguera; Caldas Novas; Campo Alegre de Goiás; Catalão; 
Corumbaíba; Cumari; Davinópolis; Goiandira; Ipameri; Marzagão; 
Nova Aurora; Ouvidor; Palmelo; Pires do Rio; Rio Quente; Santa 
Cruz de Goiás; Três Ranchos; Urutaí. 

12 municípios; Sede 
Regional de Itumbiara. 

Estrada de Ferro 

Anhanguera; Caldas Novas; Campo Alegre de Goiás; Catalão; 
Corumbaíba; Cumari; Davinópolis; Goiandira; Ipameri; Marzagão; 
Nova Aurora; Ouvidor; Palmelo; Pires do Rio; Rio Quente; Santa 
Cruz de Goiás; Três Ranchos; Urutaí. 

18 municípios; Sede 
Regional de Catalão. 

 Nordeste II 
Alvorada do Norte; Buritinópolis; Damianópolis; Guarani de Goiás; 
Iaciara; Mambaí; Nova Roma; Posse; São Domingos; Simolândia; 
Sítio d'Abadia. 

11 municípios; Sede 
Regional de Posse. 

Fonte: Tabnet/Datasus. Informações Demográficas e socioeconômicas, 2014. 

 

Para o grupo que representa os gestores municipais deve-se ressaltar que, segundo 

Lei Federal 8.080/90, estes são representações legais do SUS em sua esfera e detém 

o comando e a direção única no território municipal, estando, por conseqüência do 
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cumprimento da diretriz da descentralização (art. 198 da CF/1988), vocacionados ao 

exercício das competências voltadas à execução e operacionalização do SUS. 

Segundo as funções gestoras do SUS (OLIVEIRA, 2009) compete aos municípios: 

Quadro 2 - Funções gestoras do SUS municipal 

 
Fonte: Qualificação de Gestores do SUS. Rio de Janeiro: EAD/Ensp, 2009. 

Da mesma forma, o Gestor Estadual de Saúde é a representação legal do SUS, no 

âmbito estadual e, sobre esse território, detém comando e direção única em suas 

competências. Sua vocação é para as ações de coordenação, cooperação e apoio 

técnico e financeiro municipal, com foco na implantação das redes regionalizadas e 

hierarquizadas de atenção à saúde, conforme Lei 8.080/90. Segundo funções 

gestoras do SUS (OLIVEIRA, 2009), a ele compete: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Funções gestoras do SUS estadual 
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Fonte: Qualificação de Gestores do SUS. Rio de Janeiro: EAD/Ensp, 2009. 

Como já mencionado, a população representante do ente estadual no estudo foi 

composta de profissionais lotados nas Regionais de Saúde. Estas Unidades da 

SES/GO atuam no apoio técnico-administrativo aos municípios de cada região e se 

vinculam hierarquicamente à Gerência das Regionais de Saúde e Núcleos de Apoio 

ao Controle de Endemias, que por sua vez está diretamente ligada ao Gabinete da 

SES/GO. 

A estrutura organizacional das Regionais de Saúde contém seis Supervisões 

Regionais para os seguintes processos de trabalho: atenção à saúde; planejamento e 

gestão; controle, avaliação e regulação; apoio administrativo; vigilância em saúde; 

sistemas de informação em saúde, sendo esta última ainda não implantada 

(SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, 2012b). 

A missão destas unidades é, por meio da ação matricial entre as áreas técnicas das 

Superintendências da SES/GO, disseminar, apoiar e colaborar na execução das 

políticas nacionais e estaduais em âmbito locorregional (SECRETARIA DE ESTADO 

DA CASA CIVIL, 2013). 

Os dois entes federados apresentados são, portanto, os gestores do SUS e a eles 

compete o exercício da governança regional por meio da articulação interfederativa, 

operacionalizada nas Comissões Intergestores Regionais (CIR). 
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Dessa forma, a base de análise deste estudo, como também a proposta de elaboração 

do COAP se orientaram pelos arts. 30 e 32 do Decreto Federal 7.508/2011 e os arts. 

05 e 06 da Resolução CIT 01/2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a, 2014b.) 

Por fim, destaca-se que a população de estudo em comento tem perfil heterogêneo e 

vinculado à decisão política do chefe do poder executivo de cada esfera. Por força da 

Lei (CF de 1988), a definição de cargos de chefia e assessoramento, reconhecidos 

como cargos de confiança, são de livre nomeação e exoneração (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014b). Essa condição, num entendimento comum, apresenta, na prática, 

um distanciamento entre “quem são estes profissionais” que assumem a gestão e 

“quais deveriam ser os requisitos mínimos” (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

para assumir suas funções. 

Na mesma linha, evidencia-se em Goiás, além da histórica rotatividade, uma 

significativa renovação dos quadros de secretários municipais no ano de 2012, sendo 

a maioria formada por “gestores de primeira vez”. Esse é o quadro que compõe as 

CIR e, com o qual, competirá a implantação do COAP. 

Não menos importante, descrevem-se as representações estaduais nas CIR (gerentes 

e supervisores) no seguinte perfil: i) gerentes selecionados por processo de 

meritocracia instituído pelo Governo do Estado de Goiás em 2011; ii) Supervisores 

selecionados internamente segundo perfil do serviço. 

 

4.4. Coleta de Dados 

 

A coleta de dados do estudo teve como fonte as diretrizes e orientações para 

elaboração do COAP estabelecidas em normas, resoluções, portarias e manuais 

específicos para o tema, emanados do Ministério da Saúde, Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT); Secretaria de Estado da Saúde e Comissão Intergestores Bipartite de 

Goiás (CIB).  

Foram selecionados os seguintes documentos: Decreto Federal 7.508/2011, 

Resolução CIT N° 01/2011 (estabelece diretrizes para constituição de regiões de 

saúde nos termos do Decreto Federal 7.508/11); Resolução CIT N° 01/2012 

(estabelece diretrizes nacionais para elaboração da Relação Nacional de 
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Medicamentos Essenciais - RENAME); Resolução CIT N° 2/2012 (estabelece 

diretrizes nacionais para a elaboração da Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde - RENASES); Resolução CIT N° 3/2012 (dispõe sobre normas gerais e fluxos 

do COAP); Resolução CIT N° 4 (estabelece as regras de transição entre os processos 

operacionais do Pacto Pela Saúde e o COAP) e Resolução CIB/GO N° 410/2012 

(institui o Grupo Condutor para implantação do COAP). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014a, 2014b; SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, 2012a) 

Com as referidas diretrizes estabelecidas, o estudo adotou por base os dados 

resultantes da Oficina de Gestão e Governança Regional do SUS realizada no V 

Encontro de Saúde do Estado de Goiás ocorrido em Caldas Novas/GO entre 22 e 25 

de abril de 2013 (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, 2013b). 

O Encontro teve como objetivo apresentar a estrutura organizacional e as ações 

desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Saúde bem como, oferecer subsídios aos 

gestores municipais de Saúde para contribuir com a nova gestão à luz do Decreto 

7.508/2011, da Lei Complementar nº 141 e dos Princípios do SUS.  

Seu público alvo compreendeu secretários municipais de saúde, coordenadores da 

atenção básica, gerentes das unidades regionais de saúde e NACES, supervisores 

regionais, COSEMS, CES, Secretaria Executiva da CIB, superintendentes, gerentes 

e técnicos da Secretaria Estadual de Saúde (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

DE GOIÁS, 2013b). 

A Oficina de Gestão e Governança, como parte integrante do Encontro, foi 

coordenada pela Superintendência de Controle e Avaliação Técnica de Saúde, com 

apoio da Gerência das Regionais de Saúde e Núcleos de Apoio ao Controle de 

Endemias; da Gerência de Ouvidoria e da Secretaria Executiva da Comissão 

Intergestores Bipartite. O Ministério da Saúde contribuiu com a participação de 

apoiadores do processo de gestão estratégica e participativa. 

Segundo o Roteiro da Oficina de Gestão e Governança (SECRETARIA DE ESTADO 

DA SAÚDE DE GOIÁS, 2013b), o objetivo foi instrumentalizar os gestores municipais 

de saúde e técnicos sobre os conceitos de gestão e governança regional, bem como, 

os mecanismos de implementação do Decreto 7508/2011, com enfoque no 

planejamento regional integrado e na ouvidoria, com vistas a verificar as condições 
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para implantação do COAP. Ao final, cada grupo de participantes apresentou uma 

proposta denominada “Consenso Regional para Implantação do COAP”. 

Organizadas para um período de 4 horas, os grupos foram divididos seguindo o 

mesmo formato das 17 Comissões Intergestores Regionais (CIR), sendo que, para 

cada um dos integrantes, foi ofertado um colete em cor cujo objetivo era facilitar a 

identificação visual e sua identidade regional (Quadro 04). 

Quadro 2 - Oficina de Gestão e Governança Regional – Distribuição dos 
Participantes 

GRUPO REGIÃO DE SAÚDE Nº MUN 
PARTIC. 

MUNICÍPIO 
PARTIC. 

REGIONAL 
PARTIC. 
(TOTAL) 

COR 
(REGIÃO) 

GRUPO I 
(Macro Centro 
Oeste) 

A CENTRAL 26 52 6 58 ROSA 
B OESTE I 16 32 6 38 AZUL 
C RIO VERMELHO 17 34 6 40 LARANJA 
D OESTE II 13 26 6 32 LILÁS 

GRUPO II 
(Macro Centro 
Norte) 

A NORTE 13 26 6 32 LILÁS 
B SERRA MESA 09 18 6 24 AZUL 
C PIRINEUS 12 24 6 30 LARANJA 
D SÃO PATRÍCIO 26 52 6 58 ROSA 

GRUPO III 
(Macro 
Nordeste e 
Sudoeste) 

A SUDOESTE I 18 36 6 42 ROSA 
B SUDOESTE II 10 20 6 26 AZUL 
C ENTORNO SUL 07 14 6 20 LARANJA 
D ENTORNO NORTE 8 16 6 22 LILÁS 
E NORDESTE II 11 22 6 28 BRANCO 
F NORDESTE I 05 10 6 16 CINZA 

GRUPO IV 
(Macro e 
Sudeste) 

A ESTRADA DE FERRO 18 36 6 42 LARANJA 
B SUL 12 24 6 30 AZUL 
C CENTRO SUL 25 50 6 56 ROSA 

TOTAL   246 492 102 594  

Fonte: Roteiro da Oficina de Gestão e Governança Regional (GOIÁS, 2013). 

 

A condução dos trabalhos, em cada oficina e em cada grupo contou com as seguintes 

equipes e funções: 

 COORDENAÇÃO: coordenar a oficina, definindo os tempos, resgatando 

discussões; coordenar os momentos de plenária; circular entre os grupos 

acompanhando as discussões e verificando o direcionamento das mesmas, 

bem como, esclarecer dúvidas. 

 EQUIPE DE MODERADORES: recepção e distribuição dos coletes por 

grupo; acompanhar as discussões do grupo, mantendo a discussão no foco 

proposto, democratizando a fala e controlando o tempo; realizar o registro 

na ficha do grupo, quando da elaboração do planejamento. 
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 EQUIPE DE APOIO I: auxiliar na recepção e distribuição de coletes; auxiliar 

nos momentos de divisão dos grupos e reunião em plenária (marcando 

tempo, registrando quem solicita a palavra); auxiliar o moderador e a equipe 

de coordenação no for necessário. 

 EQUIPE DE APOIO II: monitorar e apoiar os participantes no momento de 

pesquisas na internet. 

As oficinas foram executadas seguindo um roteiro dividido em três momentos, como 

segue: 

 Acolhimento (10 minutos): 

 Boas vindas 

 Entrega de coletes aos participantes, com cores diferenciadas por Região 

de Saúde. 

 Plenária (5 minutos): 

 Abertura da oficina 

 Apresentação dos objetivos e metodologia da oficina 

 1ª- QUEBRA – Filme (5 minutos): “Trabalho em Equipe” 

Momento 01 – Apropriando-se dos instrumentos de gestão e governança 

regional 

 No Grupo gestor – CIR (40 minutos): 

 O caso da Dona Santinha (apêndice 01) 

 Dinâmica da abordagem cognitiva. 

 Material de apoio: roteiro com reflexões acerca dos encaminhamentos de 

saúde para resolver o problema apresentado no caso. 

 Na Plenária (40 minutos):  

 Abordagem instrumental: Gestão; Governança Regional e Ouvidoria. 

 Exposição dialogada do COAP. 

 Material de apoio: recursos multimídia, cartilha; folder; tarjetas (verde, 

amarela e vermelha). 

 2ª- QUEBRA – Dança (5 minutos) 

Momento 02 – Planejando a implantação do COAP nas Regiões de Saúde 

 No Grupo gestor – CIR (90 minutos): elaborando os Consensos Regionais 

para Implantação do COAP (apêndice 02). 
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 Registrar, no Roteiro, as respostas da CIR (uso das tarjetas e etiquetas). 

 Elaborar proposta de estratégia/ação e data final para assinatura do 

COAP. 

 Material de apoio: roteiro; tarjetas; etiquetas; texto de apoio; mapa de 

saúde; pesquisa online; CD com material de consulta. 

Momento 03 – Entrega dos documentos com os consensos regionais para 

elaboração do COAP e avaliação final.  

A base do momento 01 das Oficinas foi a problematização das questões de gestão e 

governança regional, usando o Caso “Dona Santinha” (apêndice 01) 

No momento 02, as Oficinas direcionaram para a elaboração do produto “Consenso 

para Implantação do COAP”. Os participantes, organizados em formato de CIR, 

utilizaram uma matriz organizada em seis eixos e 22 perguntas/roteiro (apêndice 02). 

Cada grupo, com base na referida matriz, discutiu as condições de gestão e 

governança de sua região de saúde e fez uma escolha sobre sua situação, 

classificando-a com o uso de tarjetas coloridas com o seguinte significado: verde 

(atende ao que se pergunta, situação positiva, em condição de, satisfatório); amarelo 

(atende parcialmente ao que se pergunta, situação parcialmente satisfatória, em 

pouca condição de) e vermelho (não atende ao que se pergunta, situação 

insatisfatória, sem condições de). 

O grupo marcou cada campo da matriz com etiquetas na mesma cor de seus 

conteúdos, que ao final foi devolvido à coordenação da Oficina. Em todas as situações 

em que as cores escolhidas foram vermelhas ou amarelas, o grupo definiu uma 

estratégia/ação e um prazo. 

 

4.5. Aspectos éticos 

 

Este estudo contempla o processo de gestão estratégica e participativa da Secretaria 

de Estado da Saúde de Goiás, por meio da Superintendência de Controle e Avaliação 

Técnica, no que diz respeito à proposta orientadora para a implantação do COAP, a 

ser formalizado nas dezessete Regiões de Saúde.  
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Seu objeto teve como fonte os Anais do V Encontro de Saúde de Goiás (SECRETARIA 

DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, 2013b), produção de domínio público disponível 

na SES/GO ou no sítio www.saude.go.gov.br. 

 

4.6. Análise de Dados 

 

Para a análise dos dados foram adotados métodos comparativos, estatísticos e 

quantitativos, considerando as respostas obtidas pelas matrizes “Consensos Para 

Implantação do COAP”, documentos integrantes das oficinas do referido Encontro de 

Saúde (apêndice 02). 

Adotou-se como recorte para elaboração dos gráficos e interpretação dos resultados 

as cinco macrorregiões de saúde do Estado, considerando que tais territórios 

representam o melhor desenho das redes de atenção à saúde como também as 

condições de acesso. 

O tratamento e estruturação dos dados se deu por meio de ferramentas de tabulação 

TabWin DATASUS e planilha eletrônica Microsoft Excel. 

Os resultados da Oficina foram compilados, convertidos em nova matriz de respostas 

no Microsoft Excel, aplicado a função “Tabela Dinâmica” e gerado consolidado 

segundo quantidade de seleções por cores (verde, amarelo e vermelho) (Quadro 05). 

Esses consolidados foram gerados segundo consensos obtidos em cada um dos seis 

eixos e suas 22 perguntas/roteiro. Das respostas, confeccionou-se uma série de 17 

gráficos com explicitação do que foi mais relevante em termos das condições 

sinalizadas. 

 

 

 

Quadro 3 - Consolidado do número de respostas obtidas, por Macrorregião e 
Região de Saúde, segundo critério de classificação por cores. 

Macrorregião Região 
N. respostas 

Total de respostas 
Amarelo Verde Vermelho 

CENTRO NORTE NORTE 4 8 10 22 
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  PIRENEUS 9 8 5 22 

  SÃO PATRÍCIO 2 14 6 22 

  SERRA DA MESA 3 13 6 22 

CENTRO NORTE (Total) 18 43 27 88 

CENTRO OESTE CENTRAL 4 13 5 22 

  OESTE I 2 12 8 22 

  OESTE II 6 14 2 22 

  RIO VERMELHO 9 10 3 22 

CENTRO OESTE (Total) 21 49 18 88 

CENTRO SUDESTE CENTRO SUL 2 16 4 22 

  ESTRADA DE FERRO 4 10 8 22 

  SUL 3 9 10 22 

CENTRO SUDESTE (Total) 9 35 22 66 

NORDESTE ENTORNO NORTE 5 12 5 22 

  ENTORNO SUL 4 12 6 22 

  Nordeste I 1 12 9 22 

  Nordeste II 8 7 7 22 

NORDESTE (Total)   18 43 27 88 

SUDOESTE SUDOESTE I 4 11 7 22 

  SUDOESTE II 7 10 5 22 

SUDOESTE (Total)   11 21 12 44 

TOTAL GERAL   77 191 106 374 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Controle e Avaliação Técnica de Saúde. 
Matrizes dos Consensos Regionais para Implantação do COAP, 2013. 

Adotou-se, para a análise interpretativa dos gráficos, os seguintes critérios: 

 verde = interpretado como condição favorável (atende ao que se pergunta, 

situação positiva, em condição de); 

 amarelo = interpretado como condição parcialmente favorável (atende 

parcialmente ao que se pergunta, situação pouco satisfatória, em pouca 

condição de);  

 vermelho = interpretado como condição desfavorável (não atende ao que se 

pergunta, situação insatisfatória, sem condições de); e 

 alaranjado = cor nova adotada para a análise dos dados, interpretada como a 

soma dos vermelhos e amarelos (condição não favorável se comparado ao 

verde). 

Considerando que o principal objetivo a ser alcançado com a realização das análises 

dos gráficos era identificar, em referências percentuais, o que estava em condição 

favorável versus não favorável, utilizou-se prioritariamente as respostas nas cores 

“verde” e “alaranjado”. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO



 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme metodologia apresentada, as Oficinas enfocaram a identificação dialogada 

e declarada das condições regionais para elaboração e implantação do COAP por 

meio do exercício da governança em saúde, considerando as 17 Comissões 

Intergestores Regionais (CIR). 

Partiu-se dos seis “eixos” e 22 “perguntas/roteiro” da matriz Consensos Para 

Elaboração do COAP, assumindo-se que estes sejam condições essenciais para o 

delineamento da implantação de tal instrumento. O consolidado das 17 matrizes gerou 

374 respostas, consideradas 100% e convertidas em percentual de cores, segundo 

legenda apresentada na metodologia. 

Ressalta-se que cada CIR representa uma região de saúde, no total de 17, e estas se 

organizam em cinco macrorregiões para efeitos de organização integral das redes de 

atenção.  

Os resultados que seguem estão organizados, inicialmente, considerando a dimensão 

geral das respostas e na sequência, pelos eixos: reconhecimento da região de saúde 

conforme Decreto 7.508/11; mapa de saúde e programação geral; planejamento; 

atenção à saúde; capacidade de articulação interfederativa; participação social. 

Eles expressam os pontos considerados relevantes ao direcionamento de uma 

proposta de implantação do COAP. Trata-se de um “termômetro” cuja finalidade é o 

aproveitamento das forças naquilo que é mais sólido na gestão e reforçar processos 

de trabalho onde a avaliação foi “não satisfatória” ou “insatisfatória”. 

 

5.1. Resultado global 

 

Inicia-se observando os resultados quanto às condições gerais para a assinatura do 

COAP, ou seja, considerando todos os seis eixos e as vinte e duas perguntas/roteiro. 

Do total de respostas 48,93% transitam entre o parcial e o desfavorável (Gráfico 01). 
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Gráfico 1 - Condições gerais para implantação do COAP em Goiás, 2013 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Ao seguimentar as respostas, por macrorregião de saúde (Gráfico 02), o estudo 

apresenta um retrato heterogêneo, onde a “Centro Oeste e Centro Sudeste” se 

mostram com maior potencial de governança e a Centro Norte, Nordeste e Sudoeste 

com menos potencial. 

O panorama geral não é otimista já que, mesmo as macrorregiões com maior 

desempenho, elas aparecem com uma pequena distância percentual entre as 

respostas favoráveis (verde) com as parcialmente favoráveis e desfavoráveis (soma 

de amarelo e vermelho).  

Esse resultado indica que a formalização do COAP em cada uma das regiões de 

saúde persiste como um desafio, sendo que a mencionada situação de 

heterogeneidade nestes territórios aponta para uma governança que, em sua 

dimensão política, deve primar pelo fortalecimento da articulação interfederativa 

estabelecida no Decreto 7.508/11 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) como também, no 

exercício do poder de governo, ao se considerar que ela deve expressar um conjunto 

de ações voltadas para a solução e alcance de resultados comuns (MEIRELLES, 

2012).  

Reforça-se que esse panorama distancia a governança do objeto do COAP, cuja 

proposta é organizar e integrar ações e serviços de saúde entre os entes federados, 

estabelecendo suas responsabilidades compartilhadas, com sistema de 

monitoramento, avaliação e auditoria (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a). 
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Gráfico 2 - Condições gerais para implantação do COAP, por Macrorregião 
de Saúde, Goiás, 2013 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Ainda numa perspectiva geral de respostas, a segmentação por eixos (articulação 

interfederativa, atenção primária, mapa da saúde e programação geral, participação 

social, planejamento e reconhecimento da região de saúde) mantém a persistência de 

no mínimo 41% de respostas tidas como não favoráveis. O Eixo com o melhor 

desempenho nas macrorregiões é o “Atenção à Saúde” e com pior o “Mapa da Saúde 

e Programação Geral”. Merece atenção o enfraquecimento da “Participação Social”, 

com situação não favorável em 56,86% das respostas (Gráfico 03). 

 
Gráfico 3 - Capacidade de implantação do COAP por eixos de intervenção, 
Goiás, 2013. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Reforça-se que a “atenção à saúde” num contexto ampliado, deve envolver o cuidado 

do ser humano em todas as dimensões, incluindo as ações e serviços de promoção, 

prevenção, reabilitação e tratamento às doenças (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 
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Nesse sentido, quanto maior for o entendimento nas regiões sobre a real 

disponibilidade e oferta destas condições, melhores serão os pactos formalizados no 

Contrato Organizativo e, por consequência, maior será a capacidade de resposta aos 

usuários.  

É fundamental o conhecimento sobre a atenção no SUS com base em seus princípios 

e diretrizes, em especial quanto às suas redes regionalizadas e hierarquizadas 

previstas na Constituição Federal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b). 

O COAP, entendido como um instrumento que consolida o planejamento regional 

integrado incorpora a definição de uma programação geral de ações e serviços de 

saúde cuja base envolve tais redes de atenção, segundo serviços mínimos disponíveis 

nos território, com portas de acesso inicial disponíveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012). 

Por outro lado, ao mesmo passo em que se tem um melhor entendimento sobre a rede 

de atenção à saúde, é necessário identificar qual o grau de oferta e a capacidade de 

acesso nas Regiões. Nesse sentido, em 2012, na tentativa de se estabelecer 

parâmetros sobre tais condições, o Ministério da Saúde, com base nos dados de 2010, 

lançou o Índice de Desempenho do SUS – IDSUS. 

Trata-se de uma medida composta por 24 indicadores associados aos temas de 

cobertura (acesso potencial ou obtido) com 14 indicadores, e efetividade (resultados 

esperados) do SUS, com 10 indicadores. Os indicadores de cobertura foram definidos 

em três áreas assistenciais (atenção básica, atenção ambulatorial e hospitalar de 

média complexidade e atenção ambulatorial e hospitalar de alta complexidade) 

enquanto que os indicadores de efetividade tomaram em consideração a atenção 

básica e a atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade em 

conjunto (MEDICI, 2013). 

Em Goiás esse indicador se mostra pouco satisfatório (Figura 5). Ao considerar uma 

escala de 0 a 10, a maioria dos municípios está abaixo da média (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, 2013a). 



R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o | 75 

 

 

Figura 3 - Índice de Desempenho do SUS, Goiás, 2010. 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde. Mapa da Saúde. Disponível em: <http://goo.gl/CYQ295. 
Acesso em 04 dez 2013. 
 

O reconhecimento destas informações, como também das demais que compõem o 

Mapa da Saúde das regiões é condição basilar para a elaboração do COAP uma vez 

que estes elementos deverão orientar o anexo I das responsabilidades executivas 

(Parte II) de tal Contrato Organizativo, segundo Resolução CIT 03/2012 (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2012).  

Da mesma forma, se há fragilidades nas regiões quanto à capacidade gestora para o 

fortalecimento da participação social, o COAP ficará prejudicado, em especial no que 

se refere às responsabilidades de monitoramento, avaliação de desempenho e 

auditoria (Parte IV) considerando que o acompanhamento e controle de sua execução 

se dá por esta participação, em especial pelos conselhos de saúde, por meio dos 

relatórios de gestão, segundo a mesma Resolução CIT (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012). 
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5.2. Eixo Reconhecimento da Região de Saúde conforme Decreto 7.508/11 

 

O Eixo Reconhecimento da Região de Saúde conforme Decreto 7.508/11 foi divido 

em três perguntas/roteiro, das quais duas merecem destaque: 

 Você conhece o desenho da sua Região de Saúde? 

 Existe oferta suficiente de serviços de atenção básica, atenção psicossocial, 

vigilância em saúde, urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada 

e hospitalar, além de outros que podem ser pactuados? 

No que se refere ao conhecimento sobre o desenho das regiões de saúde, prevalecem 

dúvidas entre os participantes quanto à definição dos territórios adotados pelo Plano 

Diretor de Regionalização de Goiás (Figura 01), com destaque para a macrorregião 

Centro Sudeste e Sudoeste, com 66,67% e 50,00% de respostas não favoráveis, 

respectivamente (Gráfico 04). 

Essa questão é fundamental para se estabelecer compromissos consensuais entre os 

entes no COAP, em especial, a partir da concepção de que o SUS, para concretização 

do processo de descentralização, adotou a regionalização e a hierarquização de 

ações e serviços nas redes como princípio (BRASIL, 1988). 

A relevância destes aspectos pode ser confirmada pelos movimentos iniciados pela 

proposta da NOAS (BRASIL, 2001), que estabeleceu como um de seus objetivos, a 

construção de regiões de saúde pela ação articulada entre as Secretarias Estaduais 

de Saúde (entes coordenadores) e as Secretarias Municipais de Saúde. Os Planos 

Diretores de Regionalização, decorrentes desta norma, foram provas materiais de que 

esta seria uma alternativa ao alcance de maior equidade regional (ARRETCHE, 1996; 

CONASS, 2011b; VIANA; LIMA; OLIVEIRA, 2002).  

No mesmo movimento, o Pacto Pela Saúde/2006 reforçou a necessidade de 

integração entre os entes no âmbito regional e propôs uma ação solidária e 

cooperada, despertando a questão da governança nas regiões de saúde por meio dos 

Colegiados de Gestão Regional (CGR) (CONASS, 2011a). 

A idéia de territórios que respeitem as identidades locais e regionais, com governança 

ampla e democrática entre Estado e municípios acabou sendo reforçada pelo Decreto 

7.508/11, tanto pela instituição das CIR (que substituíram os CGR), como pela adoção 
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do conceito de regiões como espaços geográficos contínuos constituídos por 

agrupamentos de municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais e de redes de comunicação e infra-estrutura de transportes 

compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 

execução de ações e serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b). 

Por tudo isso, infere-se que um COAP bem elaborado e em condições de formalização 

de compromissos é aquele cuja base territorial foi bem delineada, não restando 

dúvidas acerca de sua capacidade de oferta mínima de serviços nas redes de atenção, 

havendo, para isso, total aceitação e sentimento de pertencimento por todos os entes 

na região. 

 
Gráfico 4 - Conhecimento do desenho regional de Saúde, por Macrorregião, 
Goiás, 2013. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

A situação é mais delicada quanto ao roteiro que explora a existência de serviços 

mínimos para se reconhecer uma região de saúde. Em todas as macrorregiões a 

situação foi indicada como parcialmente favorável (amarelo) ou desfavorável 

(vermelho), com destaque para esta última situação (Gráfico 05). 

Ressalta-se que o Decreto 7.508/11 é categórico ao estabelecer os requisitos mínimos 

para uma Região de Saúde, sem os quais, elas não devem existir: atenção primária, 

urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar, vigilância em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b). Ainda assim, 

pairam as questões: qual a garantia de implementação destes serviços nas Regiões? 

Não seria uma exigência que recaia, novamente, na apressada crítica sobre tal 

política, como ocorreu com o Pacto Pela Saúde? 
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Frente a tal determinação, remete-se novamente ao IDSUS (Figura 02) e as 

interpretações decorrentes do baixo nível de acesso em todo o Estado de Goiás, o 

que sugere um cenário de vazio assistencial de uma maneira geral. 

Essa condição confronta com o citado Decreto em duas questões. A primeira, quando 

se estabeleceu que as redes de atenção devem, preferencialmente, ser compreendias 

nas regiões de saúde, o que parece ainda frágil no território em estudo. A segunda, 

quando se firma que tais espaços são referências obrigatórias à transferência de 

recursos, o que ainda não é uma realidade frente a uma programação pactuada e 

integrada realizada município a município. 

Os questionamentos sinalizam dúvidas que deverão ser dirimidas para a 

concretização dos COAP, ou seja, ou se parte do pressuposto de que o desenho das 

regiões e seus serviços mínimos atendem à realidade de Goiás, firmando 

imediatamente um plano de metas de investimento para superar os vazios e organizar 

as redes ou, considera-se que os vazios são decorrentes da limitação geográfica e 

demográfica dos territórios, firmando-se novos desenhos e organizando novamente 

as redes e os investimentos nos novos territórios. 

Essas são situações que devem ser enfrentadas com a idéia de que a governança 

regional do SUS deve superar iniciativas que não se mostraram suficientes à 

integração das redes, tendo como foco o acesso dos cidadãos e resgatando o 

processo de articulação entre os diversos entes para uma gestão eficiente e eficaz 

das políticas (PETRUCCI, 1999; AZAMBUJA, 2008). 

 
Gráfico 5 - Capacidade de oferta suficiente de serviços mínimos para a 
região de saúde e outros que podem ser pactuados, por macrorregião, Goiás, 
2013 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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5.3. Eixo Mapa da Saúde e Programação Geral 

 

Quanto ao eixo Mapa da Saúde e Programação Geral, este foi divido em cinco 

perguntas/roteiro, que são: 

 Você entende o que é Mapa da Saúde? 

 Seu município tem o Mapa da Saúde local? 

 Você realiza programação de ações e serviços de saúde? 

 Existe em seu município programação para investimento em saúde? 

 Você já elaborou o Mapa de Metas de seu município? 

 

No que se refere ao conhecimento regional sobre o mapa de saúde, tem-se duas 

situações: a primeira questiona o conhecimento do gestor sobre o que é o Mapa, tendo 

as Macrorregiões Centro Oeste e Sudoeste com 50% de respostas não favoráveis; a 

segunda questiona se o município possui Mapa Local, e neste caso, a situação se 

agrava, pois todas as macrorregiões mencionaram no mínimo 50% de respostas não 

favoráveis, das quais a Sudoeste alcançou 100%, a Nordeste e a Centro Oeste 75% 

e a Centro Sudeste 66,57% da mesma avaliação (Gráfico 06). 

O planejamento, enquanto dimensão da governança para o alcance de políticas e 

cumprimento de funções (ALMEIDA, 2013) reforça a necessidade de se estabelecer 

no SUS o chamado planejamento regional integrado, este voltado para a identificação 

das necessidades de saúde da população, com base no perfil epidemiológico, 

demográfico, socioeconômico; articulação e coordenação interfederativa e com foco 

na organização das ações e serviços de saúde em redes de atenção (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2014d). 

O mapa de saúde, elemento integrante de tal planejamento, seja regional ou local, é 

base para a identificação das necessidades e permite o delineamento de metas de 

custeio e investimentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014d) 

Dessa forma, o desconhecimento apontado pelos agentes de governança regional 

sobre estes aspectos desfavorece a construção do COAP e sugere o fortalecimento 

das inter-relações "bipartites", na divulgação, capacitação e empoderamento destas 

práticas nas regiões de saúde. 
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Gráfico 6 - Conhecimento, por macrorregião, sobre o Mapa de Saúde, 
Goiás, 2013 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

De mesmo modo, observa-se que as macrorregiões possuem dificuldades para 

realizarem a programação geral das ações e serviços de saúde (PGASS). Destacam-

se as macrorregiões Centro Norte, Centro Oeste e Sudoeste, respectivamente com 

75%, 75% e 50% de respostas não favoráveis (Gráfico 07). 

É relevante para a análise esclarecer como se deu o processo de programação da 

atenção à saúde no SUS desde a NOAS/2001 até a instituição da PGASS no Decreto 

7.508/2011. 

Na medida da necessidade, o Sistema foi adotando em sua governança, no referido 

período, as programação de atenção básica, vigilância em saúde e de assistência de 

média e alta complexidade, denominada Programação Pactuada e Integrada (PPI). 

Esta última, mais complexa e onerosa em termos de financiamento, estabelecida 
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aos serviços de saúde, organizando os fluxos de referenciamento (MINISTÉRIO DA 
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O fortalecimento da governança regional e a premente demanda pela organização 

das redes de atenção à saúde trouxeram a PGASS como uma nova e mais abrangente 
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II do COAP (BRASIL, 2012). 
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Tendo por base a identificação de vazios assistenciais e orientando o mapa de 

investimento das Regiões de Saúde, sua proposta abrange as ações de assistência à 

saúde (atenção básica/primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e 

atenção ambulatorial especializada e hospitalar), de promoção, de vigilância 

(sanitária, epidemiológica e ambiental) e de assistência farmacêutica, constantes na 

RENASES e RENAME, a serem realizadas na região (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012). 

Dessa forma a situação encontrada nas macrorregiões seria esperada, já que tal 

programação é requisito ainda novo e que, em termos de instrumento e 

operacionalização, está em processo de desenvolvimento pelo Ministério da Saúde, 

em articulação com o CONASS e CONASEMS. 

 

 
Gráfico 7 - Realização de programação das ações e serviços de saúde, por 
macrorregião, Goiás, 2013. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Ao confrontar esta afirmativa com a proposta do Contrato Organizativo da Ação 

Pública, é de se entender que a governança para SUS sinaliza para uma gestão 

planejada e com foco em resultados, colocando a definição de metas e indicadores, a 

avaliação de desempenho e o monitoramento constante como elementos 

indissociáveis de tal Contrato (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b). 

Dessa forma, a situação encontrada contraria os pressupostos estabelecidos nos 

marcos legais do SUS enquanto concepção de sistema planejado em base 

ascendente e voltado à resolutividade e integralidade das ações e serviços de saúde 

(CONASS, 2011b). Pesquisa realizada pela USP (mencionada na introdução deste 

estudo) sinaliza para o forte papel interventor da SES neste processo. 

Por estas razões, remete-se à idéia de que a governança do SUS deve conter alguns 

elementos de governança corporativa (ALMEIDA, 2013) no sentido de buscar maior 

valor dos serviços que são prestados (no caso, saúde para viver mais e melhor), 

assegurar controle e transparência (accountability) e custo-efetividade. 

Assim, necessário se faz estabelecer acordos interfederativos para um COAP capaz 

de definir "quando" e o "quanto" os gestores destinarão para suas regiões por meio 

de uma programação de base estratégica. 

 
Gráfico 8 - Existência, nos municípios, de programação de investimento e 
mapa de metas, por macrorregião, Goiás, 2013 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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5.4. Eixo Planejamento 

 

Este eixo foi divido em três perguntas/roteiro: 

 Os instrumentos de planejamento do seu município são elaborados e 

posteriormente aprovados no Conselho Municipal de Saúde (Plano Municipal de 

Saúde/PMS, Programação Anual de Saúde/PAS e o Relatório Anual de 

Gestão/RAG)? 

 Ao elaborar seu Plano Municipal de Saúde você considerou as diretrizes 

nacionais, o Mapa da Saúde e os indicadores de monitoramento de metas? 

 Em sua Região de Saúde existem iniciativas para a preparação do Planejamento 

Regional Integrado? 

Quanto aos instrumentos de planejamento, a maioria dos gestores, com exceção da 

Macrorregião Centro Norte e Nordeste, que apresentam 25% de respostas não 

favoráveis, informou que elabora regularmente tais instrumentos, como também, os 

submetem à deliberação dos Conselhos de Saúde (Gráfico 09). 

Apesar da pergunta-roteiro se referir especificamente aos Planos de Saúde, 

Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão, as últimas diretrizes da 

CIT (CONASS, 2011a) incluíram a PGASS e o Relatório Detalhado como instrumentos 

fundamentais, devendo eles, estarem compatíveis com os instrumentos de 

planejamento de Governo: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei 

Orçamentária Anual (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a). 

A condição de cumprimento desses quesitos, na maioria dos municípios, representa 

um fator relevante à consecução do COAP, se considerarmos que tais instrumentos 

são alicerces para o planejamento regional integrado. 

Importante se faz, destacar, que tal planejamento regional deve ser compreendido no 

contexto das discussões permanentes da política de saúde nas Comissões 

Intergestores e, também, no reconhecimento da região de saúde como território onde 

se exerce a coordenação interfederativa para a organização das ações e serviços de 

saúde em redes de atenção e para a alocação dos recursos de custeio e investimento 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a). 
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De mesmo modo, é pressuposto neste processo, a capacidade integradora e 

ascendente, que deve ocorrer no âmbito das três esferas, com atenção especial para 

os planos de saúde, reconhecidos na Lei 8.080/90 como responsáveis por 

compatibilizar as necessidades políticas de saúde com a disponibilidade orçamentária 

dos recursos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b) 

 

 
Gráfico 9 - Existência dos instrumentos básicos de planejamento municipal 
com aprovação nos Conselhos de Saúde, por macrorregião, Goiás, 2013 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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municipais acabam por não reproduzir o ciclo completo e integrado entre os 

instrumentos de planejamento e, mais uma vez, comprometendo a concretude do 

COAP. 
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seguida pela Nordeste (75%), Centro Sudeste (66,67%), Centro Oeste e Sudoeste 

(50%) (Gráfico 10). 

A idéia desta concepção de planejamento é assegurar a identificação das 

necessidades de saúde por meio da devida análise situacional; reconhecer as 

diretrizes, objetivos plurianuais e metas regionais para a região (prazos, indicadores 

e responsáveis) e, a elaboração da PGASS. 

 

 
Gráfico 10 - Realização de Planejamento Regional Integrado e Plano 
Municipal de Saúde (diretrizes nacionais, mapa da saúde e indicadores), por 
macrorregião, Goiás, 2013 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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 O seu município conhece a RENAME? 

Percebe-se, inicialmente, uma melhor capacidade por todas as macrorregiões no que 

diz respeito a identificação e reconhecimento de quais são as portas de entrada do 

SUS nos territórios regionais. 

Recorde-se que o Decreto 7.508/11, define, a esse respeito, a atenção primária, 

atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e especiais de acesso aberto 

como tais portas. No mesmo regramento está orientado que o acesso universal, 

igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia nestas portas de entrada 

e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade 

do serviço (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b). 

Neste contexto, é de considerar que a atenção primária em saúde (APS) deve se 

caracterizar como porta preferencial do Sistema, por sua capacidade articuladora 

entre os níveis de atenção, bem como, por seu potencial de incremento na promoção 

e prevenção. 

Para Mendes (2011), cabe à APS a responsabilidade de se articular intimamente com 

a população, não sendo possível falar de uma função coordenadora das redes de 

ações e serviços de saúde se não se der, nesse nível micro do sistema, todo o 

processo de conhecimento e relacionamento íntimo da equipe de saúde com a 

população adscrita, estratificada em sub-populações e organizada, socialmente, em 

famílias. 

Nesse sentido, esses espaços de acesso inicial devem orientar os demais fluxos de 

referência com o objetivo de ordenação do acesso na rede de ações e serviços. Por 

esse motivo, devem atender demandas tanto reguladas como espontâneas, tendo os 

dirigentes dos serviços dessa natureza o compromisso de assegurar o acesso 

universal, com acolhimento e classificação de risco (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Com exceção da Macrorregião Nordeste, que obteve 25% de respostas não 

favoráveis, as demais alcançaram 100% de respostas favoráveis (Gráfico 11). Essa 

constatação é importante ao considerar que uma das bases para o planejamento 

regional e a conseqüente assinatura do COAP é a conformação das redes 

regionalizadas e hierarquizadas com a ordenação da oferta das ações e serviços de 

saúde. 
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Gráfico 11 - Conhecimento sobre as portas de entrada do Sistema de Saúde, 
por macrorregião, Goiás, 2013. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Pela mesma lógica, a organização da atenção à saúde no território regional por meio 

das referências e contra-referências intra e intermunicipais e do sistema de regulação 

do acesso, é macro-objetivo do SUS e está explicitado no Decreto 7.508/11. Mais que 

isso, o seu reconhecimento pela governança regional deve ser a prova de que os 

princípios organizativos do SUS estão se dando na prática. 

Nesse sentido, deve-se atentar que o estabelecimento dos fluxos e contrafluxos nas 

redes de atenção à saúde deve se basear no conjunto de instrumentos articulados por 

meio de sistemas logísticos que são soluções tecnológicas, fortemente ancoradas nas 

tecnologias de informação, que garantem uma organização racional de informações, 

produtos e pessoas em tais redes, permitindo um sistema eficaz de referência e 

contrarreferência das pessoas e trocas eficientes de produtos e informações, ao longo 

dos pontos de atenção à saúde e dos sistemas de apoio (MENDES, 2011). 

As respostas dos gestores para estes aspectos prevalecem com incertezas quanto à 

disponibilidade da rede de atenção e ordenação dos fluxos. As Macrorregiões 

Nordeste e Sudoeste apresentaram 50% não favorável e a Centro Norte e Centro 

Oeste 25% (Gráfico 12). 

É necessário que, além da disseminação do conhecimento sobre o acesso e 

organização das ações e serviços nos espaços de governança regional, ocorra o 

enfrentamento do modelo hegemônico e persistente de atenção à saúde no Brasil, no 

sentido de se levar a um novo paradigma de organização das redes (MENDES, 2011). 
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Na vertente do COAP, deve-se considerar, na organização dos fluxos, que a melhor 

situação desses arranjos se dá pela concomitância de economias de escala e serviços 

de saúde de qualidade, acessíveis prontamente aos cidadãos, prevalecendo, nas 

localidades de baixa densidade demográfica o critério do acesso, levando certos 

serviços a operarem em deseconomias de escala porque não se pode sacrificar o 

direito do acesso aos serviços de saúde a critérios econômicos (MENDES, 2011). 

Quanto ao aspecto da "regulação do acesso" nessas redes (entendido como um dos 

componentes do sistema de apoio logístico), tanto em termos de uso, quanto nas 

práticas de garantia de acesso inter e intra-municipal, prevalece, nas respostas, um 

bom nível de reconhecimento por parte dos gestores sobre os fluxos dos serviços, 

apesar de terem sido identificadas, em algumas regiões, respostas não favoráveis, no 

caso, a Nordeste e a Sudoeste, ambas com 50% (Gráfico 12). 

Ressalta-se que o acesso às ações e serviços de saúde não oferecidos no âmbito do 

município ou região de saúde será garantido mediante os referidos sistemas 

logísticos, tais como as centrais de regulação e o transporte em saúde (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2012). 

A regulação, neste sentido, deve ser instrumento permanente do exercício da 

governança regional no SUS, de tal forma que as CIR tenham o poder deliberativo 

sobre seus aspectos técnicos e políticos. Enquanto dimensão social, esta governança 

se dará por um arranjo institucional calcado neste processo, propiciando aos entes 

gestores a interação com o mercado e a sociedade civil (cada um com diferentes e 

divergentes interesses) no sentido de promover o bem estar social (BERLINGUER et 

al. 1988; PIETRO, 1998). 

Assim, enquanto necessidade de se elaborar o Contrato Organizativo, o sistema 

regional de regulação deve se orientar pelos conceitos estabelecidos na política 

nacional e nos pactos estaduais e regionais. Em sentido lato, deve-se considerar três 

dimensões (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a): 

I - Regulação de Sistemas de Saúde: tem como objeto os sistemas 
municipais, estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus 
respectivos gestores públicos, definindo a partir dos princípios e 
diretrizes do SUS, macrodiretrizes para a Regulação da Atenção à 
Saúde e executando ações de monitoramento,controle, avaliação, 
auditoria e vigilância desses sistemas;II - Regulação da Atenção à 
Saúde: exercida pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 
conforme pactuação estabelecida no Termo de Compromisso de 
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Gestão do Pacto pela Saúde;tem como objetivo garantir a adequada 
prestação de serviços à população e seu objeto é a produção das 
ações diretas e finais de atenção à saúde,estando, portanto, dirigida 
aos prestadores públicos e privados, e como sujeitos seus respectivos 
gestores públicos,definindo estratégias e macrodiretrizes para a 
Regulação do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à Saúde, 
também denominada de Regulação Assistencial e controle da oferta 
de serviços executando ações de monitoramento, controle,avaliação, 
auditoria e vigilância da atenção e da assistência à saúde no âmbito 
do SUS; e III - Regulação do Acesso à Assistência:também 
denominada regulação do acesso ou regulação assistencial, tem como 
objetos a organização, o controle,o gerenciamento e a priorização do 
acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos 
seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo 
regulador e suas unidades operacionais e esta dimensão abrange a 
regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a garantia do 
acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais 
critérios de priorização. 

No mesmo entendimento, ao considerar que os pactos de acesso deverão estar 

contidos no COAP por meio da explicitação dos fluxos de ações e serviços 

estabelecidos na RENASES, a regulação também deverá se orientar pelas seguintes 

codificações (BRASIL, 2012): 

I - ação ou serviço com acesso mediante procura direta pelos usuários: 
ação ou serviço com acesso livre para o usuário, sem exigência de 
qualquer tipo de encaminhamento ou mecanismo de regulação de 
acesso; considerados portas de entrada do SUS, conforme definido no 
artigo 9º do Decreto nº 7.508/2011. 

II - ação ou serviço com acesso mediante encaminhamento de serviço 
próprio do SUS: ação ou serviço que exige encaminhamento realizado 
por um serviço próprio do SUS (público municipal, estadual ou 
federal). 

III - ação ou serviço com acesso garantido mediante autorização 
prévia de dispositivo de regulação: ação ou serviço provido mediante 
autorização prévia de dispositivo de regulação de acesso (central de 
regulação, complexo regulador ou outro dispositivo incumbido de 
regulação de acesso, coordenação de cuidado ou controle de fluxo de 
pacientes entre serviços de saúde); 

IV - ação ou serviço com exigência de habilitação: ação ou serviço com 
exigência de autorização pelo gestor municipal, estadual ou federal 
para que um estabelecimento de saúde já credenciado ao SUS passe 
a realizar procedimentos constantes da Tabela de Procedimentos, 
Órteses, Próteses e Medicamentos do SUS, conforme estabelecido 
pela Portaria nº414/SAS/MS, de 11 de agosto de2005; 

V - ação ou serviço com indicação e autorização prevista em protocolo 
clínico ou diretriz terapêutica nacional: ações ou serviços que contam 
com protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas nacionais 
específicos,conforme o inciso II do art. 19-N e art. 19-O da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990; e 
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VI - ação ou serviço voltado para a saúde coletiva, com intervenções 
individuais, em grupo e na regulação e controle de produtos e serviços, 
no campo da vigilância: ação ou serviço voltado para a saúde coletiva, 
mesmo que suas intervenções sejam feitas sobre indivíduos, grupos 
ou na regulação e controle de produtos e serviços, no campo da 
vigilância. 

 

 
Gráfico 12 - Acesso municipal regulado e existência de fluxos intra e inter 
municipais na rede de atenção, por macrorregião, Goiás, 2013 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Por fim, ainda no eixo Atenção à Saúde, apontam-se dois roteiros que estão em 

situação de atenção.  

O primeiro diz respeito à RENASES, instrumento criado pelo Decreto 7.508/11 e que 

expressa o conjunto de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, oferecidos pelo SUS à população para atender à integralidade da assistência 

à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a). 

A RENASES é composta por ações e serviços da atenção primária; da urgência e 

emergência; da atenção psicossocial; da atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar; e da vigilância em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Recorde-se que tal relação nacional é base para a elaboração da programação geral 

das ações e serviços de saúde, considerando, quando necessário, as relações 

específicas estaduais, regionais e municipais. 

Em quatro das cinco macrorregiões prevaleceu o "total desconhecimento" sobre a 

existência desse instrumento, situação confirmada com 100% de respostas não 

favoráveis (gráfico 13).  
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A precocidade deste instrumento de gestão, somada ao recorrente uso das 

codificações de atos profissionais estabelecidos na Tabela Nacional de 

Procedimentos (SIGTAP), enquanto principal fonte de informação para o 

planejamento, controle e avaliação disponível são, provavelmente, os principais 

motivos para este panorama. 

O segundo roteiro, a RENAME, concebida em tempo anterior e referendada no 

Decreto 7.508/11, obteve, apesar de certo volume de respostas favoráveis, três 

macrorregiões com 50% de respostas não favoráveis e uma com 66,67% das mesmas 

respostas. 

Destaca-se que, segundo a Resolução CIT 01/2012, a RENAME deve se orientar 

pelos princípios da universalidade, efetividade, eficiência, comunicação, racionalidade 

e qualidade. Ela está composta pelas seguintes relações: I - Relação Nacional de 

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica; II - Relação 

Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; 

III - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica; IV - Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos; e V - Relação 

Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a). 

Ao considerar a assistência farmacêutica como uma prática assistencial já 

consolidada nos sistemas estaduais e municipais, em especial quanto ao componente 

básico, a manifestação de desconhecimento da RENAME deve ser observada com 

atenção para a formalização do COAP. 
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Gráfico 13 - Conhecimento municipal e regional referente à RENASES e 
RENAME, por macrorregião, Goiás, 2013. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

5.6. Eixo Capacidade de Articulação Interfederativa 

 

Este eixo compreendeu três perguntas/roteiro: 

 Você entende as funções das Comissões Intergestores Regional (CIR), das 

Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e das Comissões Intergestores Tripartite 

(CIT)? 

 Você reconhece a CIR como instância de governança regional? 

 Você entende as normas e fluxos do Contrato Organizativo de Ações Públicas de 

Saúde (COAP)? 

Para o objetivo deste projeto considera-se este eixo como ponto central de expressão 

da capacidade gestora à consecução do COAP, pois exercita o conhecimento e 

reconhecimento dos sistemas de governança instituídos no SUS. 

Neste aspecto a governança deve representar o exercício da autoridade política, 

econômica e administrativa na gestão em todos os níveis, compreendendo os 

mecanismos, processos e instituições que assegurem a articulação dos interesses 

entre os cidadãos e grupos, permitindo a formulação e implantação de políticas e 

programas capazes de promover o SUS com mais equidade e sustentabilidade 

(LEVCOVITZ et al., 2001). 
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Nesse sentido, as Comissões Intergestores estão reconhecidas, nos arts. 14-A e 14-

B da LOS 8.080/90 combinados com o Capítulo V do Decreto Federal 7.508/2011, 

como foros de negociação e pactuação entre gestores nos aspectos operacionais do 

SUS devendo elas decidir sobre questões administrativas, financeiras e operacionais 

da gestão compartilhada de saúde bem como exercer a governança regional com 

ênfase nas redes de serviços e no desenho dos territórios de saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014b). 

Estas instâncias são constituídas exclusivamente pelos gestores de saúde das três 

esferas de governo, tendo como entidades representativas dos entes estaduais e 

municipais o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) respectivamente, ambos 

com atuação na CIT, e os Conselhos de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), 

vinculados ao CONASEMS e representando gestores municipais no âmbito estadual, 

tanto na CIB quanto nas CIR (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Analisando as respostas das oficinas, a maioria dos participantes manifestou 

favoravelmente quanto ao entendimento sobre a função das Comissões, apesar de 

que, nas cinco macrorregiões prevaleceu uma faixa entre 25 a 50% de respostas não 

favoráveis (Gráfico 14). 

Pelas práticas vivenciadas neste processo de governança como também, pelo volume 

de novos gestores identificado nas oficinas, é natural o referido desconhecimento 

quando se tratar de rotinas da instância estadual (CIB) e muito mais quando se tratar 

da instância federal (CIT). Entretanto, no que se refere ao espaço regional, em 100% 

das respostas há o reconhecimento das CIR como instâncias de governança (Gráfico 

14). 

O fortalecimento e disseminação destes espaços em todas as regiões de saúde e 

mais que isso, o reconhecimento das práticas para a definição de políticas 

consubstanciadas no planejamento é fundamental para que a assinatura do COAP 

seja muito mais que a formalização prescritiva de um contrato, mas, a escolha 

solidária e cooperada entre os três entes federados para a melhoria do acesso em 

cada região. 

Dessa forma, a elaboração do COAP deve ser realizada pelos três entes federados 

do SUS, no âmbito da região de saúde, com a coordenação da Secretaria de Estado 
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da Saúde que deverá organizar discussões para o alinhamento técnico-político, 

inclusive com a participação de prefeitos, governador, os respectivos secretários de 

saúde e o Ministro da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014d). 

 
Gráfico 14 - Entendimento sobre as funções da CIR, CIB e CIT e 
reconhecimento da CIR como instância de governança regional, por 
macrorregião, Goiás, 2013. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto às regras e fluxos para a elaboração do COAP, a Resolução CIT nº 03/2012 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) estabelece uma estrutura formal dividida em 04 

partes: 

 i) responsabilidades organizativas (de padrão nacional, expressando os 

fundamentos organizacionais do SUS); 

 ii) responsabilidades executivas (diretrizes, objetivos plurianuais, metas, 

indicadores e avaliação), organizadas em três anexos (desenho da região e mapa 

da saúde; programação geral das ações e serviços de saúde (RENAME, RENASES 

e mapa de metas) e relação de serviços e respectivas responsabilidades pelo 

acesso e referenciamento); 

 iii) responsabilidades orçamentário-financeira (financiamento tripartite; planos 

globais de custeio e investimento nas regiões; formas de incentivos e cronograma 

de desembolso); 

 iv) responsabilidades pelo monitoramento, avaliação e auditoria (padrão nacional, 

com ênfase no índice de desempenho do SUS e no Sistema Nacional de Auditoria).  
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O COAP deverá ser assinado seguindo o fluxo: a) análise e parecer técnico-jurídico 

por cada ente signatário; b) pactuação na CIR; c) homologação na CIB; d) assinatura 

providenciada pela CIR; e) publicação de extrato por parte do Ministério da Saúde; f) 

encaminhamento à CIT para ciência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014d). 

A gestão do COAP deverá ser exercida pelos três entes, cabendo à CIR, CIB E CIT, 

pactuar o acompanhamento e operacionalização das ações e serviços 

compartilhados. 

À CIR caberá a discussão das questões operacionais, financeiras, administrativas e 

de gestão compartilhada do SUS que compõem o COAP, devendo pactuar as 

responsabilidades individuais e solidárias de cada ente do SUS na região de saúde. 

Do mesmo modo, compete à CIB pactuar quais serão as diretrizes estaduais para as 

regiões de saúde, como também os demais aspectos integrativos das ações e 

serviços de saúde e avaliar o funcionamento de tais regiões de saúde, sempre 

respeitando as diretrizes da CIT para todos estes aspectos. 

No que se refere ao conhecimento por parte dos participantes sobre as referidas 

regras e fluxos do COAP, aponta-se uma preocupação. Em todas as macrorregiões 

as respostas foram de 100% não favoráveis (Gráfico 15). O instrumento criado pelo já 

mencionado Decreto é uma obrigação para os três entes, entretanto seu status de 

“novo” e seu formato inédito para a governança do SUS o mantém como 

desconhecido. 

 
Gráfico 15 - Entendimento macrorregional sobre normas e fluxos do COAP, 
Goiás, 2013 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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5.7. Eixo Participação Social 

 

Este eixo compreendeu três perguntas/roteiro: 

 Seu município tem Ouvidoria implantada? 

 Em seu município existem outras formas de escuta do cidadão? 

 Em seu município existe disponibilidade de informações em saúde para subsidiar 

o Controle Social? 

Ao considerar o processo de fiscalização, monitoramento, avaliação e auditoria do 

COAP, conforme normas e fluxo já apresentados, a Participação Social foi incluída 

como eixo representativo destes aspectos na Oficina, tendo como motivo o foco no 

cidadão. 

A governança em sistemas de saúde tem o controle social como elemento central. 

Nele, deve-se exercer a mediação entre os diversos relacionamentos de seus atores 

que, com suas diferenças, exercem seus direitos e obrigações legais (LEVCOVITZ et 

al. 2001). 

Ocupando espaço na Parte I do COAP, a cláusula 4ª se refere à gestão centrada no 

cidadão e dá ênfase à satisfação dos usuários no âmbito das regiões de saúde como 

um compromisso dos gestores, trabalhadores e dirigentes que juntos, definirão 

estratégias de escuta e incorporação das opiniões dos cidadãos, estes considerados 

o centro de decisão do Sistema na formulação de políticas, seu controle e garantia no 

acesso à informação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014d). 

Do mesmo modo, na Parte IV, está posto que os entes gestores de cada esfera 

deverão disponibilizar relatórios referentes ao monitoramento, avaliação e auditoria 

do COAP para o exercício do controle social. O gestor federal disponibilizará 

informações no portal de transparência para assegurar a participação da comunidade 

no SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014d). 

Para o aspecto ouvidoria, identificou-se 100% de resposta não favoráveis (Gráfico 16), 

ou seja, há um enfraquecimento da estratégia nacional adotada pelo SUS para 

estreitar os laços com os usuários, estes entendidos como protagonistas na 

consolidação do Sistema. 
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Gráfico 16 - Existência de serviço de ouvidoria municipal, por macrorregião, 
Goiás, 2013. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Quanto à questão da construção e registro de informações a serem destinadas à 

atividade permanente de controle social nos municípios das regiões, aqui com 

destaque para o papel dos conselhos de saúde, o que se observa nas respostas é 

uma mediana entre as condições “favoráveis” e “não favoráveis”, com destaque para 

as macrorregiões Centro Norte e Centro Sudeste, com 75% de respostas não 

favoráveis e 66,67% de respostas favoráveis, respectivamente. 

 

 
Gráfico 17 - Disponibilidade de informações para o controle social e outras 
formas de escuta do cidadão, por macrorregião, Goiás, 2013. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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5.8. Agenda para construção do COAP nas regiões de saúde de Goiás 

 

Concluída a análise situacional acerca dos consensos para elaboração do COAP em 

Goiás, fruto das oficinas de governança regional realizada no V Encontro de Saúde 

(2013), apresenta-se uma proposta de agenda com a intenção de orientar os gestores 

do SUS no exercício da construção dos Contratos Organizativos. 

Tal agenda se fundamenta nos resultados das análises apresentadas, como também, 

se ampara no "Guia para elaboração do Contrato Organizativo da Ação Pública: 

construindo o COAP passo a passo" (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014d). 

 

5.8.1. Preparando o ambiente de governança regional 

 

No sentido de mitigar ou superar as fragilidades apontadas pelos gestores nas oficinas 

regionais, esse momento tem por finalidade reconhecer as fragilidades identificadas e 

convertê-las em estratégias oportunas para o fortalecimento da governança e a 

garantia de um Contrato Organizativo que reproduza melhorias na vida das pessoas 

(Quadro 4). 

Quadro 4 - Fragilidades identificadas e proposta de estratégias de intervenção 
para melhoria da Governança 

Eixo/Condição Fragilidades identificadas Estratégias de intervenção 

1. Capacidade 

Geral 

- Entre os seis eixos 

analisados, dois 

apresentam as piores 

condições: o Mapa de 

Saúde e Programação 

Geral e a Participação 

Social, com 62,35 e 

56,86% respectivamente 

de respostas não 

favoráveis. 

- Formalizar, na estrutura organizacional da 

SES/GO, área/setor para o 

desenvolvimento do macroprocesso gestão 

estratégica e participativa (SES/GO);  

- Para o eixo Mapa da Saúde e 

Programação Geral: estabelecer relação 

permanente com a Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa do MS (SGEP); 

elaborar material orientativo e roteiro para 

construção dos instrumentos com foco nas 

regiões de saúde (bipartite); pactuar na 
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Eixo/Condição Fragilidades identificadas Estratégias de intervenção 

CIB diretrizes para implantação dos 

instrumentos que compõem o COAP; 

instituir agenda permanente de 

treinamento e capacitação dos técnicos 

envolvidos (bipartite); 

- Para o eixo Participação Social: aprovar 

agenda estratégica com o Conselho 

Estadual de Saúde (CES) com foco no 

fortalecimento da ouvidoria, transparência 

e difusão das informações e envolvimento 

da comunidade (SES/GO e CES); aprovar 

plano de capacitação de Conselhos de 

Saúde com foco na fiscalização e 

monitoramento do COAP (bipartite);   

2. Reconhecimento 

da Região de 

Saúde Conforme 

Decreto 

7.508/2011 

- Desconhecimento do 

desenho regional 

(Macrorregião Centro 

Sudoeste e Sudoeste 

com 66,67 e 50,00% de 

respostas não favoráveis, 

respectivamente); 

- Insuficiência de serviços 

mínimos em todas as 

macrorregiões 

- Realizar avaliação sobre o modelo de 

regionalização de saúde adotado em Goiás 

e o atendimento mínimo das condições 

impostas pelo Decreto 7.508/11 (SES/GO 

com apoio do COSEMS/GO). 

- Realizar fórum interfederativo 

macrorregional (para os territórios com 

persistência de dúvida), com avaliação dos 

desenhos das regiões de saúde, 

considerando as definições e condições 

mínimas estabelecidas pelo Decreto 

7.508/11 (tripartite). 

- Repactuar, se necessário, a conformação 

do desenho regional (bipartite); 

- Estabelecer, com base no mapa de saúde 

existente, plano de metas e investimentos 

(financiamento tripartite) para superação 

da insuficiência de serviços regionais 

(bipartite); 

- Assegurar junto ao Ministério da Saúde, o 

financiamento das Redes Temáticas já 

pactuadas (bipartite); 
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Eixo/Condição Fragilidades identificadas Estratégias de intervenção 

3. Mapa de Saúde 

e Programação 

Geral 

- Pouco entendimento 

sobre o que é o Mapa de 

Saúde (Macrorregião 

Centro Oeste e 

Sudoeste, ambas com 

50% de respostas não 

favoráveis); 

- Ausência de Mapa de 

Saúde local, com 

persistência de respostas 

não favoráveis em todas 

as macrorregiões 

(mínimo 50%); 

- Pouco conhecimento 

sobre a programação 

geral das ações e 

serviços de saúde, com 

baixa realização de 

programação nas 

macrorregiões Centro 

Norte, Centro Oeste, 

Sudoeste, com 75, 75 e 

50% de respostas não 

favoráveis, 

respectivamente; 

-  Incapacidade geral na 

utilização de mapas de 

metas e programação de 

investimentos (maioria 

com respostas não 

favoráveis acima de 75%) 

- Instituir processo permanente de 

planejamento regional integrado nas CIR, 

com implantação de Câmaras Técnicas 

(bipartite); 

- Resgatar o processo de fortalecimento do 

sistema de planejamento do SUS, nas CIR 

(bipartite); 

- Tornar a infraestrutura e a capacidade 

técnica das regionais de saúde 

apropriadas para o exercício do papel da 

gestão estadual na governança regional 

(SES/GO); 

- Fortalecer o mapa de saúde do Estado, 

com a integração de informações 

referentes a recursos humanos e 

indicadores de desempenho (bipartite); 

- Instituir diretrizes bipartite sobre a 

elaboração de mapa de saúde regional e 

local e pactuar o mapa estadual (bipartite); 

- Instituir diretrizes estaduais de integração 

das programações de saúde existentes, 

com base nas orientações nacionais para 

consecução da PGASS (bipartite). 

- Elaborar e aprovar no CES critérios e 

parâmetros sobre contrapartidas estaduais 

para os entes municipais nas regiões de 

saúde (SES/GO); 

- Instituir processo de programação regional 

em cada CIR, com explicitação de recursos 

tripartite (SES/GO e CIR, com apoio do 

COSEMS/GO); 

- Desenvolver e implantar sistema de gestão 

por resultado e monitoramento de metas e 

investimentos para o SUS Estadual, com 

ênfase nos agentes de governança 

regional (bipartite). 
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Eixo/Condição Fragilidades identificadas Estratégias de intervenção 

- Fomentar, no planejamento local, a 

instituição de programação de metas e 

investimentos (SES/GO); 

- Elaborar os mapas de meta e 

investimentos nas regiões de saúde 

(bipartite, nas CIR); 

4. Planejamento 

- Desarticulação, entre os 

instrumentos básicos de 

planejamento (em 

especial os planos de 

saúde) com as diretrizes, 

mapa de saúde, metas e 

indicadores 

(Macrorregião Centro 

Norte, Centro Sudeste e 

Nordeste com 50,00, 

66,67 e 75,00% de 

respostas não favoráveis, 

respectivamente); 

- Pouca iniciativa de 

governança regional para 

preparação do 

planejamento regional 

integrado (todas as 

macrorregiões com 

respostas não favoráveis 

acima de 50,00%); 

- Estabelecer agenda permanente de 

capacitação e treinamento em 

planejamento nas CIR, com ênfase nos 

instrumentos: planos de saúde, 

programações anuais, relatórios anuais de 

gestão, relatórios detalhados e 

programação geral das ações e serviços 

de saúde (bipartite, nas CIR); 

- Instituir processo permanente de 

planejamento regional integrado nas CIR, 

com implantação de Câmaras Técnicas 

(bipartite); 

5. Atenção à 

Saúde 

- Incertezas quanto à 

disponibilidade da rede 

de atenção e ordenação 

dos fluxos (Macrorregião 

Nordeste e Sudoeste 

com 50,00% e a Centro 

Oeste com 25,00% de 

respostas não 

favoráveis); 

- Desconhecimento sobre 

o acesso à ações e 

- Construir grade de ações e serviços de 

saúde, por região e macrorregião de saúde 

(SES/GO); 

- Instituir fluxos e protocolos regionais de 

regulação do acesso (bipartite); 

- Integrar os sistemas de regulação do SUS 

no Estado, com ênfase macrorregional; 

- Reestruturar os complexos reguladores 

regionais (infraestrutura, pessoal, 

integração sistêmica) (bipartite); 
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Eixo/Condição Fragilidades identificadas Estratégias de intervenção 

serviços por meio de 

sistemas de regulação; 

- Total desconhecimento 

regional sobre a 

RENASES; 

- Persistência de 

desconhecimento sobre a 

RENAME (Macrorregião 

Centro Sudeste com 

66,67% e a Centro Norte, 

Nordeste e Sudoeste, 

ambas com 50% de 

respostas não 

favoráveis); 

- Consolidar o sistema estadual de 

regulação, com ênfase na integração 

sistêmica e regulação mediadora 

(SES/GO); 

- Estabelecer, com base no mapa de saúde 

existente, plano de metas e investimentos 

(financiamento tripartite) para superação 

da insuficiência de serviços regionais 

(bipartite); 

- Priorizar investimentos nas regiões de 

saúde de vazios assistenciais (Norte e 

Nordeste) superando nas de baixa 

densidade demográfica o ganho de escala 

pelo privilégio do acesso (tripartite); 

- Realizar oficinas regionais para 

capacitação e instrumentalização da 

RENASES e RENAME (bipartite, na CIR); 

- Elaborar a RENASES (estadual, regional e 

municipal) (bipartite); 

6. Articulação 

Interfederativa 

- Persistência de dúvida 

sobre as funções das 

Comissões Intergestores; 

- Desconhecimento sobre 

as regras e fluxos do 

COAP; 

-  Instituir apoiadores de governança 

regional (bipartite); 

- Realizar debates macrorregionais para 

difusão do conhecimento acerca da 

articulação interfederativa e governança no 

SUS (bipartite); 

- Implementar o projeto Conecta SUS 

(SES/GO) 

- Criar rede de comunicação (infra-estrutura, 

pessoal e tecnologia) para a governança 

regional do SUS; 

- Instituir agenda de implantação do COAP; 

7. Participação 

Social 

- Baixa cobertura de 

serviços de ouvidoria do 

SUS nos municípios; 

- Fragilidade na 

elaboração, uso e 

transparência das 

- Priorizar agenda estratégica tripartite para 

a cobertura dos serviços de ouvidoria do 

SUS nos municípios; 

- Introduzir na agenda de governança 

regional o fortalecimento do controle social 

(bipartite, na CIR); 
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Eixo/Condição Fragilidades identificadas Estratégias de intervenção 

informações para a 

participação social; 

- Fortalecer e difundir os portais de 

transparência do Estado e municípios 

referentes ao SUS (bipartite); 

- Instituir canais de divulgação sobre as 

informações do SUS para a sociedade civil 

organizada. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

5.8.2. Fluxo para Implantação do COAP 

 

Segundo o Guia de Elaboração do COAP (Ministério da Saúde, 2014d), a governança 

do SUS em Goiás deverá adotar um processo de implantação que englobe todos os 

movimentos de negociação política e técnica entre os entes federados, considerando 

os dispositivos pactuados na CIT e se orientando pelo seguinte fluxo: 

 
Figura 4 - Fluxo para elaboração e assinatura do COAP. 
Fonte: Guia de Elaboração do Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde. 
Ministério da Saúde, 2014. 

 

5.8.3. Etapas para implantação do COAP 

 

A agenda estratégica que se apresenta se baseia no fluxo de implantação bem como 

nas diretrizes nacionais pactuadas na CIT. Sua adoção deverá considerar o tempo 

I - Análise e aprovação no 
âmbito de cada ente 

singatário, com emissão dos 
necessários pareceres 

técnico-jurídicos, de acordo 
com as respectivas regras 

administrativas;

II - Pactuação na CIR; III - Homologação pela CIB;

IV - Assinatura, a ser 
providenciada pela CIR;

V - Publicação no DOU, por 
extrato, a ser providenciado 

pelo MS;

VI - Encaminhamento à CIT, 
para ciência.
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político da governança regional, como também, as estratégias apontadas para o 

enfrentamento das fragilidades regionais identificadas. 

A sugestão é que se alcance a assinatura dos COAP numa temporalidade de seis 

meses, contudo este tempo deve ser repensado pelos agentes de governança na 

medida em que o cenário adotado para a intervenção se alterar. 

 

Quadro 5 - Proposta de Agenda/Cronograma de Implantação do COAP 

ETAPA 

PRAZOS 

M
Ê

S
/0

1
 

M
Ê

S
/0

2
 

M
Ê

S
/0

3
 

M
Ê

S
/0

4
 

M
Ê

S
/0

5
 

M
Ê

S
/0

6
 

1. Restabelecimento do Grupo Condutor Estadual para o 

COAP, com definição de responsabilidades e fluxos de 

implantação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seminários: disseminação da informação e nivelamento 

conceitual para todos os atores envolvidos no processo 

visando ao fortalecimento da Governança Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Definição das estratégias e modelos para implantação do 

instrumento – conhecendo a estrutura do Contrato. 
      

4. Elaboração, pelo grupo condutor, dos escopos sobre os 

conteúdos dos COAP de cada Região de Saúde 

considerado: Parte I: Das responsabilidades organizativas; 

Parte II: Das responsabilidades executivas; Parte III: Das 

responsabilidades orçamentário-financeiras e formas de 

incentivo (segundo Resolução CIT 03/2012). 

      

5. Elaboração da RENASES e Confirmação da RENAME       

6. Oficinas: discussão, com base nos escopos,do processo de 

elaboração das minutas dos COAP nas CIR. 
      

7. Elaboração final dos COAP, no âmbito das CIR:       

8. Análise e aprovação no âmbito de cada ente signatário, 

com emissão dos necessários pareceres técnico-jurídicos, 

de acordo com as respectivas regras administrativas; 

      

9. Pactuação dos COAP nas Comissões Intergestores 

Regionais (CIR) 
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ETAPA 

PRAZOS 

M
Ê

S
/0

1
 

M
Ê

S
/0

2
 

M
Ê

S
/0

3
 

M
Ê

S
/0

4
 

M
Ê

S
/0

5
 

M
Ê

S
/0

6
 

10. Homologação dos COAP aprovados, pela Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB). 
      

11. Encaminhamento dos COAP à CIT, para ciência e 

publicação do seu extrato no Diário Oficial da União 

(DOU), a ser providenciada pelo Ministério da Saúde. 

      

12. Assinatura providenciada nas CIR       

13. Acompanhamento, monitoramento e avaliação dos COAP 

implantados e assinatura para as demais Regiões de 

Saúde. 

      

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Controle e Avaliação Técnica de Saúde, 
Goiás, 2012 

 

Dentre as etapas de implantação sugeridas, duas delas serão apoiadas por meio da 

realização de seminários e oficinas de sensibilização e instrumentalização. 

A primeira refere-se ao item 02, com 03 Seminários visando ao fortalecimento da 

governança do SUS, conforme descrição:  

Quadro 6 - Seminários de Sensibilização propostos para a implantação do COAP 

S
e
m

in
á

ri
o

s
 

Conteúdo 

 

Público Alvo 

 

Resultado 

 

1 
Acordo de colaboração entre 

gestores das três esferas. 

Prefeitos e Secretários de Saúde 

da Região; 

Secretário de Saúde Estadual; 

Representantes da CIB; 

Representantes do COSEMS; 

Representantes do MS. 

Nivelamento conceitual 

acerca do marco político 

da articulação 

interfederativa na 

saúde. 

 

2 

O COAP: Integração dos 

Planos da Saúde, 

programação de saúde, e 

planejamento de governo 

das três esferas de Governo 

Secretários de Saúde da Região; 

Secretaria de Saúde Estadual; 

Representantes da CIB; 

Conselheiros Municipais de 

Saúde da Região   

Controle Social como      

co-participante do 

Planejamento Regional 

Integrado. 
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S
e
m

in
á

ri
o

s
 

Conteúdo 

 

Público Alvo 

 

Resultado 

 

3 

COAP: Instrumento Jurídico 

de formalização de 

responsabilidades das três 

esferas de governo 

Representantes do Ministério 

Público, Procuradores municipais 

da Região e  

Técnicos da área jurídica e das 

ouvidorias da Região  

Procuradores e técnicos 

municipais informados 

sobre o processo de 

elaboração do COAP  

 

 

A segunda refere-se ao item 05, com realização de quatro Oficinas em cada 

Macrorregião de Saúde, conforme descrição: 

Quadro 7 - Oficinas regionais para a implantação do COAP 

Oficinas Conteúdo 

 

Participantes 

 

Produto 

 

1 Mapa da Saúde e 

Indicadores 

Membros da CIR e técnicos 

das Regionais de Saúde e do 

Nível Central da SES - GO 

 

Mapa de Saúde da Região 

Linha base dos indicadores do ano 

de 2014  

 

2 Estratégias, 

objetivos e Metas 

Regionais  

Membros da CIR e técnicos 

das Regionais de Saúde e do 

Nível Central da SES – GO e 

representantes do COSEMS; 

 

Plano de Objetivos e Metas da 

Região, desagregado por município 

para 2014 - 2018  

 

3 Proposta 

Orçamentária e 

Financeira 

Regional/ 

Programação de 

Ações e Serviços 

de Saúde 

(PGASS) 

Membros da CIR e técnicos 

das Regionais de Saúde e do 

Nível Central da SES - GO e 

representantes do COSEMS. 

 

Quadro com definição da 

orçamentação da Região, 

desagregado por município para 

2014 - 2018  

 

4 Monitoramento e 

Avaliação de 

Desempenho 

Membros da CIR e técnicos 

das Regionais de Saúde e do 

Nível Central da SES e 

representantes do COSEMS. 

Monitoramento e Avaliação de 

Desempenho anual e metodologia 

de ajuste anual  
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Oficinas Conteúdo 

 

Participantes 

 

Produto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS



 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidencia-se no presente estudo que, sob a perspectiva político-administrativa, a 

proposta que o SUS assume é de se configurar sob bases importantes de gestão e 

planejamento, frente aos modelos de administração pública fomentados no País. 

Entretanto, ao se observar o formato de organização do Estado, sua divisão 

federalista e ao mesmo tempo as pressões exercidas pelo paradigma burocrático, 

tem-se vários desafios a se enfrentar, principalmente ao considerar que, em sua 

origem, o SUS é um sistema que se dá por meio de princípios doutrinários e 

organizativos que exigem inovação e modernização da gestão. 

Sua descentralização com foco na regionalização e o desejo de consolidação de redes 

de atenção à saúde em todos os territórios regionais exige a adoção de sistemas de 

governança capazes de cooperar de forma solidária no exercício da articulação 

interfederativa. 

Muito mais que um instrumento de administração, a governança no SUS deve 

propiciar a integração gestora regional, o exercício do poder em favor do acesso 

universal e a capacidade de planejar, controlar, monitorar e avaliar os resultados da 

atenção à Saúde. 

Os pactos interfederativos nacionais até o momento assumidos têm buscado formas 

de se estabelecer compromissos com mais integração, seriedade, agilidade e 

transparência, contudo, a dinâmica na composição dos quadros gestores nas gestões 

estaduais e municipais, em especial nestas últimas, permanece como um desafio ao 

Sistema.  

A situação por que passa a governança regional do SUS em Goiás sinaliza para este 

panorama. Os resultados encontrados nas “oficinas de governança regional” 

demonstram a prevalência de desconhecimento nas macrorregiões de saúde, em 

especial considerando os novos instrumentos do planejamento regional integrado 

propostos à partir do Decreto 7.508/11. 

O mapa de saúde, a programação geral das ações e serviços de saúde, a RENASES 

e RENAME e COAP são instrumentos com pouca difusão e utilização no âmbito 

regional.  
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A participação gestora nas instâncias de pactuação se mostra enfraquecidas, com 

prevalência de dúvidas acerca de suas funções, como também do sentimento de 

pertencimento regional para o exercício de governança. O mesmo tempo, evidencia-

se que o formato das regiões de saúde, apesar dos anos de amadurecimento nas 

gestões, não atendem, em sua totalidade, as necessidades de certos espaços de 

governança. 

As regiões ainda se mostram com grandes vazios assistenciais e os fluxos regulatórios 

acabam por não atenderem as necessidades das populações, uma vez que as portas 

de entrada do Sistema não estão estruturadas. 

O planejamento local é fortemente descolado do regional e a compreensão de que 

todos os instrumentos se conformam na consecução do COAP é pouco entendida. 

Por esse motivo, muito mais que o desejo político regional de assinatura de tal 

Contrato, o que se observa é uma necessidade de profunda intervenção bipartite, no 

espaço regional, para se restabelecer os processos instituídos ao longo dos anos e 

que ainda não resultaram em um planejamento de base regional. 

Nesse sentido, a proposta apresentada deve ser entendida como uma orientação e 

provocação à gestões do SUS no Estado, no sentido de contribuir no reconhecimento 

de suas forças e fragilidades e na perspectiva de que a articulação interfederativa 

esteja inserida permanentemente na agenda estratégica de todos os agentes de 

governança, especialmente a SES/GO e COSEMS/GO. 
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APÊNDICE A 

O "caso de Maria Santinha"  
FOLHA MATUTINA 

Boa Esperança, sexta-feira, 13 de março de 2004 

 

Revolta no velório de D. Maria Santinha 

 

Comoção e muita revolta no velório e sepultamento de D. Maria Santinha, ontem na Capela 

Mortuária do Cemitério Municipal de nossa cidade. Amigos e parentes de nossa saudosa 

Santinha não se conformam com sua morte prematura, aos 34 anos, vítima de câncer de 

mama e prometem organizar uma grande passeata hoje, até a Prefeitura, para exigir 

explicações do Sr. Prefeito, Janualdo do Posto e sensibilizar os vereadores para abertura de 

uma CPI.  

D. Santinha iniciou o tratamento do câncer de mama num estágio muito avançado da doença, 

apesar de ter comparecido ao Posto de Saúde durante meses sem que ninguém tivesse 

detectado a gravidade do seu caso, apesar de ter outros casos de câncer de mama em sua 

família. Nossa equipe de reportagem conseguiu descobrir que D. Maria Santinha levou seis 

meses para conseguir realizar a mamografia lá na Capital distante cerca de 400 km. Ela era 

casada com o Zeca da pastelaria e deixa duas filhas de 6 e 4 anos. 

Fonte: Ministério da Saúde, RJ, 2006 
 
Vamos refletir sobre o caso da Dona Santinha? 

1. Considerando que D. Santinha compareceu durante meses no Posto de Saúde sem 

que ninguém suspeitasse que ela estivesse com câncer de mama e, ainda, a demora 

de seis meses para conseguir marcar um exame de mamografia na Capital, qual deve 

ser a atitude do Secretário Municipal de Saúde? 

2. Como você resolveria o problema do acesso ao exame de mamografia para as 

mulheres residentes em seu município? 

3. Considerando que o município integra uma Região de Saúde, será que os problemas 

de saúde da população devem ser resolvidos de forma isolada? 

4. O Secretário Municipal de Saúde deve levar a situação/problema aos demais 

municípios na respectiva CIR, sugerindo que todos façam a análise de situação de 

saúde do respectivo município, com vistas à construção Planejamento Regional 

Integrado? 

5. Como a Ouvidoria do SUS poderia agir em situações como esta?



 
 

APÊNDICE B 

CONSENDO REGIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DO COAP 

Região de Saúde:_________________________________ 

EIXOS/ROTEIRO 
Situação Atual 

Estratégias/Ações Prazo 
Verde Amarelo Vermelho 

1. RECONHECIMENTO DA REGIÃO DE SAÚDE CONFORME DECRETO 7508 

A- Você conhece o desenho de sua Região de 
Saúde? 

         

B- Você se reconhece como integrante dessa 
Região de Saúde? 

         

C- Existe oferta suficiente de serviços de atenção 
básica, atenção psicossocial,  vigilância em saúde,  
urgência e  emergência, atenção ambulatorial 
especializada hospitalar, além de outros que podem 
ser pactuados  na sua Região de Saúde? 

         

2. MAPA DA SAÚDE E PROGRAMAÇÃO GERAL 

A- Você entende o que é Mapa da Saúde?          

B- Seu município tem o Mapa da Saúde local?          

C- Você realiza programação de ações e serviços 
de 
saúde? 

         

D- Existe em seu município programação para 

investimento em saúde? 
         

E- Você já elaborou o Mapa de Metas de seu 
município? 

     

3. PLANEJAMENTO 



 
 

EIXOS/ROTEIRO 
Situação Atual 

Estratégias/Ações Prazo 
Verde Amarelo Vermelho 

A- Os instrumentos de planejamento do seu 
município são elaborados e posteriormente 
aprovados no Conselho Municipal de Saúde (Plano 
Municipal de Saúde/PMS, Programação Anual de 
Saúde/PAS e o Relatório Anual de Gestão/RAG)? 

          

B- Ao elaborar seu Plano Municipal de Saúde você 
considerou as diretrizes nacionais, o Mapa da 
Saúde e os indicadores de monitoramento de 
metas? 

         

C- Em sua Região de Saúde existe iniciativas para a 
preparação do Planejamento Regional Integrado? 

        

4. ATENÇÃO À SAÚDE 

A- Você conhece as portas de entrada do Sistema 
de 
Saúde (atenção primária, atenção de urgência e 
emergência, atenção psicossocial e especiais de 
acesso aberto) da sua Região de Saúde? 

         

B- Você tem conhecimento da rede de saúde 
municipal e dos fluxos intra e inter municipal? 

          

C- O acesso às ações e serviços de saúde em seu 
município é regulado? 

         

D- A região conhece a RENASES?          

E- O seu município conhece a RENAME?          

5. ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA 

A- Você entende as funções das Comissões 
Intergestores Regional (CIR), das Comissões 
Intergestores Bipartite (CIB) e das Comissões 
Intergestores Tripartite (CIT)? 

         

B- Você reconhece a CIR como instância de 
governança regional? 
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C- Você entende as normas e fluxos do Contrato 
Organizativo de Ações Públicas de Saúde (COAP)? 

         

6. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

A- Seu município tem Ouvidoria implantada?          

B- Em seu município existem outras formas de 
escutado cidadão? 

          

C- Em seu município existe disponibilidade de 
informações em saúde para subsidiar o Controle 
Social? 

         

Fonte: Roteiro da Oficina de Gestão e Governança Regional (GOIÁS, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


