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INTRODUÇÃO

Entre os instrumentos de gestão no âmbito da saúde, Garcia e Reis (2016) apontam os
seguintes: O Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de
Gestão (RAG).
Enquanto a PAS detalha as ações e serviços, metas anuais e previsão de recursos do
ano, o RAG, normatizado pela Lei 8.142/90 e Portaria Nº 2.135/13, é um instrumento que
demonstra os desdobramentos das ações planejadas no PAS e contribui com o processo de
monitoramento, avaliação e prestação de contas (GARCIA; REIS, 2016, p. 10). Esse
instrumento retroalimenta as equipes dos diversos níveis de atenção, ficando clara, assim, sua
contribuição para a ação-reflexão-ação do planejamento (GARCIA; REIS, 2016, p. 21).
O RAG é um instrumento composto pela seguinte estrutura: 1) Diretrizes, objetivos e
indicadores do Plano de Saúde; 2. Metas da PAS previstas e executadas; 3. Análise da
execução

orçamentária;

4.

Recomendações

necessárias,

incluindo

eventuais

redirecionamentos do Plano de Saúde; 5. Os entes que assinarem o Contrato Organizativo da
Ação Pública da Saúde (COAP) devem inserir seção específica relativa aos compromissos
assumidos no contrato (BRASIL, 2015 apud GARCIA; REIS, 2016). Esse instrumento é
preenchido pelo gestor municipal de saúde via Plataforma: Sistema de Apoio ao Relatório de
Gestão (SARGSUS). O SARGSUS foi desenvolvido em 2010, em processo tripartite, e, em
2011, a partir do Acórdão TCU nº 1.459/2011 da Portaria nº 575/2012, passou a ser
obrigatória a sua alimentação anual a estados, DF e municípios. Sendo assim, esses
instrumentos (PAS, RAG etc.) passaram a incorporar a rotina gerencial da saúde nos
municípios, porém, uma apreciação mais acurada de seu conteúdo qualitativo nunca havia
sido feita até a realização do presente projeto. Isso explica a origem da demanda por esta
pesquisa, por parte do Ministério da Saúde (MS).
Este trabalho teve como objetivo analisar qualitativamente respostas e justificativas
feitas por gestores públicos municipais em campos abertos de preenchimento do RAG,
visando compreender melhor as análises e apreciações feitas por esses gestores em relação aos
dados que apresentavam nos referidos relatórios enviados pelos municípios brasileiros, via
SARGSUS, relativos ao ano 2015. O olhar qualitativo sobre o que exploram e analisam nos
campos abertos de preenchimento do RAG poderá trazer insumos e insights sobre a forma de
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abordagem, bem como o conteúdo do que é discutido e problematizado por esses atores, para
a tomada de decisão em assuntos relativos ao SUS.

1. MÉTODOS E TÉCNICAS

Trata-se de um estudo qualitativo de desenho exploratório-descritivo. Sua unidade de
análise são os Relatórios Anuais de Gestão (RAG) do ano de 2015, os quais foram enviados
em 2016 pelos gestores municipais de saúde, por meio da ferramenta eletrônica SARGSUS.
Esta pesquisa foi realizada com base em 17 perguntas elaboradas por professores e
pesquisadores das Faculdades de Saúde (FS) e da Faculdade de Economia, Administração,
Contabilidade e Gestão Pública (FACE), ambas da Universidade de Brasília, conjuntamente
com a equipe do Departamento de Articulação Interfederativa (DAI), no âmbito da Secretaria
de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), do Ministério da Saúde (MS). Tais perguntas
visam subsidiar o processo de tomada de decisão do referido Ministério quanto à avaliação da
GMS/GES (Gestão Municipal de Saúde/Gestão Estadual de Saúde).
Este relatório representa a segunda fase do estudo, a partir do qual se buscou
responder sete perguntas que não foram programadas para serem respondidas no Relatório 1.
Coube à equipe do MS definir quais questões seriam contempladas na primeira e segunda
fases. Sendo assim, o presente estudo objetivou responder com abordagem qualitativa as
questões apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Descrição das perguntas de pesquisa e variáveis do SARGSUS disponibilizadas pelo
DATASUS
Pergunta de pesquisa
1.

Quais as principais questões/informações consideradas no campo
“Considerações iniciais”

2.

Há correspondência entre a análise descrita e o tema da
morbimortalidade?

3.

Houve alusão a contratos/contratos de gestão e protocolo de cooperação
entre entes públicos?
As análises e considerações apontam conflitos relacionados à gestão
municipal X gestão estadual?
Quais as principais questões apontadas na análise
(melhorias/dificuldades)?

4.
5.

Variável do
SARGSUS
Considerações
iniciais
Análise Mortalidade
e análise da
morbidade
Justificativa para
Dupla Gestão
Análise Prestador de
Serviço
Utilização dos
recursos
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6.

Quais as principais questões apontadas?

7.

Quais os principais apontamentos feitos pelo Conselho de Saúde no
parecer?

Demonstrativo
Orçamentário
Parecer do Conselho
de Saúde

Para as análises, considerou-se a base de dados utilizada no primeiro relatório, que
partiu de uma amostragem probabilística com seleção aleatória dos RAG, considerando uma
divisão proporcional por Unidade Federativa. Para definição da amostra, consideraram-se
apenas os RAG com status aprovado, aprovado com ressalva e solicitado ajuste (3.880),
adotando-se nível de confiança de 95% e erro padrão de 5%. Realizou-se, ainda, ajuste para
população finita, o que resultou em um tamanho mínimo de amostra de 359 RAG. A amostra
de RAG foi previamente analisada e foram excluídos os RAG com alto número de respostas
faltantes ou que possuíam respostas incoerentes com a análise descrita, sendo que, ainda
assim, para compensar possíveis perdas, 364 RAG compuseram a amostra final deste estudo.
Importa ressaltar que, como se trata de análise qualitativa de um corpus de textos,
inevitavelmente nem todos os campos de respostas abertas estavam preenchidos/respondidos.
Entretanto, foi possível assegurar uma variação da amostra, representada em um corpus de
textos de respostas, de 127 a 364 relatórios analisados. Isto é considerado um nível ótimo para
uma amostra de textos para a realização de análise textual (de conteúdo), uma vez que a
saturação teórica é alcançada facilmente. Falqueto e Farias (2016) assinalam que na saturação
teórica o pesquisador consegue constatar o exato momento em que o aumento do número de
casos (ou textos) analisados já não acrescenta teoricamente à compreensão do objeto
estudado. O número de casos para se obter a saturação teórica é geralmente indicado como
algo em torno de 12 a 15 casos/respostas/textos. Para Guest, Bunce e Johson (2006), a
saturação pode ser constatada em um corpus de textos de entrevistas, por exemplo, na 12ª
entrevista, considerando-se, ainda, que as principais categorias emergentes do processo de
análise poderão emergir até a 6ª entrevista ou texto. Sendo assim, como o número mínimo de
textos desta pesquisa correspondeu a, pelo menos, 127 RAGs, a saturação teórica que garante
que as categorias de análise encontradas são as que de fato representam o conjunto de textos e
a confiável categorização das respostas, foi alcançada com bastante facilidade e segurança.
Para a realização da análise textual de dados utilizou-se o programa Iramuteq, versão
0.7, que é um programa de código aberto que se ancora no software estatístico R
(CAMARGO; JUSTO, 2013), bem como a análise de conteúdo (BARDIN, 1995). Para
Nascimento e Menandro (2006), a análise textual é um tipo específico de análise de dados,
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podendo ser produzido em contextos diversos, como textos escritos, redações, entrevistas,
entre outros documentos. O programa Iramuteq permite analisar conjuntos textuais, sendo que
esses textos de interesse formam um corpus de análise que, no caso da pesquisa em questão,
consistiram no conjunto de respostas dos gestores às variáveis presentes no Relatório Anual
de Gestão de 2015.
Segundo Camargo e Justo (2013), o software Iramuteq permite realizar análises
lexicográficas simples, como a identificação da frequência de palavras no texto e
representação por meio de nuvem de palavras, como também análises multivariadas, tais
como as análises de similitude e a Classificação Hierárquica Descendente (CHD). A
realização da análise de similitude permite a geração de gráficos que representam de forma
visualmente clara a conexidade das palavras no texto. No caso da CHD, a análise gera o
dendrograma, que divide o conteúdo de texto analisado em classes, com vocábulos
semelhantes entre si (CAMARGO; JUSTO, 2013). Ao gerar as classes, o Iramuteq permite
visualizar a relevância de cada categoria em relação ao texto analisado, bem como a
porcentagem que a classe representa com relação ao texto total analisado.

2. RESULTADO E DISCUSSÃO

Os resultados estão agrupados por questão, a partir de uma abordagem qualitativa, cujas
dimensões de análises foram extraídas das questões apresentadas no Quadro 1.

2.1 Quais as principais questões/informações consideradas no campo “Considerações
iniciais” do RAG?

Para identificar as principais questões e informações abordadas pelos gestores de saúde,
considerou-se a variável do formulário do SARGSUS “Considerações Iniciais”. Foi realizada uma
análise de similitude, evidenciando os termos principais e a conexidade entre as palavras
(CAMARGO; JUSTO, 2013), cujo resultado apresenta-se graficamente na Figura 1.
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Figura 1 - Principais questões abordadas nas considerações iniciais dos Relatórios Anuais de Gestão, 2015

Fonte: elaborada pelos autores

No Gráfico de Similitude (Figura 1) é possível verificar quatro formas geométricas
interligadas, que representam os principais termos explorados pelos gestores nas
considerações iniciais do Relatório Anual de Gestão (RAG). Nota-se que os termos principais
foram “instrumento” (em vermelho, frequência = 192), “ação” (em verde claro, frequência =
277), “RAG” (em roxo, frequência = 233) e “saúde” (em azul piscina, frequência = 294).
Nesse sentido, observa-se que as principais questões apontadas pelos gestores nas
considerações iniciais estão delineadas em quatro categorias principais, sendo elas: (1) o RAG
como instrumento legal de gestão; (2) A elaboração e apreciação do RAG; (3) A avaliação das
ações de saúde; (4) As informações e dados gerados pelo RAG.
Isso denota que o gestor público municipal de saúde parece ter clareza da função do
RAG ao vê-lo como instrumento de gestão pública e ao compreender seu papel na perspectiva
da avaliação, monitoramento, informação e controle social, entre outros. Ao observar os
termos apresentados na Figura 1, verifica-se a aproximação conceitual da Portaria 2.135 de 25
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de setembro de 2013 do MS que define o RAG como sendo:

o instrumento de gestão com elaboração anual que permite apresentar os resultados
alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde - PAS, e orienta
eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano de Saúde.

Nesse sentido, cabe destacar um dos achados do Relatório 1 que identificou a baixa
rotatividade na gestão municipal. Naquele relatório, o tempo médio desses gestores em suas
respectivas secretarias foi de 27,8 meses. Essa experiência acumulada na gestão, embora não
tenha sido fator determinante para a entrega do RAG no prazo legal previsto, foi relevante
para o conhecimento da importância desse instrumento de gestão, visto que passaram, em
média, pela experiência de três envios do RAG (um a cada 12 meses).
1) O relatório como instrumento legal de gestão:
Os termos que possuem maior complexidade são “ação” e “instrumento”, ligando-se
cada um a 15 palavras, enquanto “RAG” e “saúde” apresentaram 12 e 10 palavras,
respectivamente. A forte ligação entre “RAG” e “instrumento” evidencia a visão dos gestores
acerca das funções do Relatório Anual de Gestão como um instrumento de planejamento e
avaliação da gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, bem como um
instrumento elaborado por meio da ferramenta SARGSUS, para comprovação da aplicação de
recursos advindos do Fundo Nacional de Saúde (FNS).
As considerações dos gestores acerca do RAG também envolveram as legislações
pertinentes à elaboração do relatório, sendo mais citadas a Lei Complementar nº 141 – que
dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde –, a Lei nº 8.142 – que dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde – e, por último, a
Lei nº 8.080 – que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Nesse contexto, os
gestores destacaram a relevância do RAG como um importante instrumento de controle
social, possuindo relevante papel no acompanhamento da execução da Política de Saúde:

Possibilita ainda que a população, através dos seus representantes no Conselho
Municipal de Saúde, possa acompanhar e fiscalizar a execução e os rumos da
Política Municipal de Saúde, inclusive no que se refere à aplicação dos recursos
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orçamentários e financeiros, concretizando assim o controle social (Relatório Anual
de Gestão nº 50).

2) A elaboração e apreciação do Relatório Anual de Gestão:
A forma cujo termo principal é “RAG” (em roxo, na Figura 1) demonstra a elaboração
do relatório pela Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde como
usuário das informações geradas. Nesse sentido, observa-se que RAG liga-se mais fortemente
às palavras: resultado (f = 160), apresentar (f = 151), relatório (f = 122) e acompanhamento (f
= 29), que indicam a apreciação do relatório por parte da entidade competente, conforme se
pode observar no trecho a seguir:

O RAG de saúde trata de um instrumento de regulação para acompanhamento e
monitoramento da gestão em saúde do município através da análise do Conselho
Municipal de Saúde. Neste constam indicadores de saúde, indicadores financeiros,
Programação Anual de Saúde baseada no Plano Municipal de Saúde. A
transparência à sociedade é constitucional, onde se garante à sociedade civil o acesso
aos instrumentos de gestão em saúde (Relatório Anual de Gestão nº 134).

Segundo as considerações dos gestores, o Relatório Anual de Gestão demonstra a
utilização dos recursos financeiros, bem como o resultado da execução de ações e serviços de
saúde realizados pelo município, no período em análise, com base na Programação Anual de
Saúde.
De fato, o RAG pode ser compreendido como sendo um instrumento de gestão do
SUS, cujo foco é o monitoramento, avaliação e prestação de contas. Sucintamente, o RAG
demonstra os resultados alcançados pela execução da Programação Anual de Saúde, sendo
estratégico para orientar ajustes no Plano de Saúde (GARCIA; REIS, 2016).
3) A avaliação das ações de saúde:
Outro termo em destaque na análise de similitude, conectando-se de maneira
significativa com o termo “RAG”, foi a palavra “ação” (em verde claro, na Figura 1). Ao
apreciar as palavras que compõem esta forma geométrica, é possível observar a ligação entre
o RAG e os objetivos das ações de saúde realizadas pelos municípios. O Relatório de Gestão é
enfatizado como um instrumento que permite analisar, avaliar e monitorar as ações e serviços
de saúde realizados pelos municípios, visando o cumprimento das metas e atingimento dos
objetivos, gerando transparência na aplicação dos recursos da área da saúde. Nota-se também
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a importância dos serviços de saúde providos pelo governo para a sociedade e a melhoria da
qualidade de vida dos munícipes por meio das ações de saúde realizadas. Além disso,
enfatiza-se a importância do exame das informações do RAG para orientar possíveis
redirecionamentos nas ações delineadas e aprimorá-las para os exercícios posteriores. Isso
pode ser verificado em diversos relatórios, tal como o seguinte trecho:

O RAG é um instrumento de planejamento que apresenta resultados alcançados com
a execução da Programação Anual de Saúde apurados com base no conjunto de
ações, metas e indicadores, orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem
necessários ao Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde do ano
seguinte (Relatório Anual de Gestão nº 54).

4) As informações e dados gerados pelo RAG:
A palavra “ação” liga-se também fortemente ao termo “saúde” (em azul piscina, na
Figura 1), cujo conjunto de palavras demonstra a elaboração do RAG como um dever dos
municípios, que permite a apreciação de indicadores e, consequentemente, o aprimoramento
da programação para as ações de saúde. Além disso, os dados e informações geradas a partir
do RAG, segundo os gestores, estão diretamente relacionados ao controle social,
especialmente por meio de representantes nos conselhos de saúde, o que pode ser verificado
no seguinte trecho de um dos relatórios:

O RAG é o instrumento que possibilita o gestor avaliar a situação de saúde de um
município através da análise crítica dos indicadores assistenciais e financeiros. Desta
forma, é possível reprogramar ações e implementar planos de melhorias assistenciais
e financeiras (Relatório Anual de Gestão nº 91).

Observa-se que, nas considerações iniciais, os gestores se preocuparam em explicar o
arcabouço legal que dá embasamento à elaboração do RAG, bem como a sua finalidade.
Ademais, exploraram as funções e objetivos da elaboração e apreciação dos relatórios, assim
como a utilização das informações e dados gerados para o controle social e o eventual
redirecionamento de ações de saúde para os exercícios posteriores.
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2.2 Há correspondência entre a análise descrita e o tema da morbimortalidade?

Para responder a esta pergunta considerou-se a análise descrita pelos gestores em duas
variáveis do RAG, quais sejam: “Análise e considerações sobre Mortalidade” e “Análise e
considerações sobre Morbidade1”. Buscou-se verificar os principais aspectos tratados pelos
gestores e a correspondência com o tema da morbimortalidade, admitindo, para tanto, que a
morbimortalidade mede o risco de morte e adoecimento por determinada causa em um
determinado lugar e tempo.
Convém observar que a mortalidade, tal como a morbidade hospitalar constantes no
RAG são apresentadas em número absoluto de pessoas por grupo de causas, segundo o CID
10, e por faixas etárias, compreendendo os seguintes períodos etários: Menor de 1 ano, 1 a 4,
5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 e 80. Estas
medidas, tal como apresentadas, em número absoluto, limitam a análise do RAG, visto que
estão limitadas ao tempo, ao lugar e à população, não sendo possível comparações que
extrapolem o contexto temporal, espacial e populacional, pois, para isso, é necessário a
transformação desses indicadores em valores relativos (PALMEIRA, 2000).
Foi realizada uma análise de similitude e a Classificação Hierárquica Descendente
(CHD), por meio do software Iramuteq. Obteve-se inicialmente o gráfico de similitude, que
pode ser visualizado na Figura 2.

1

Em todos os RAG analisados identificou-se um erro na rotulação desta variável, visto que consta como sendo
mortalidade, entretanto o conteúdo refere-se à morbidade.
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Figura 2 - Análises de mortalidade e morbidade dos Relatórios Anuais de Gestão, 2015

Fonte: elaborada pelos autores

No Gráfico de Similitude (Figura 2) é possível verificar oito formas geométricas
interligadas, que representam os principais termos explorados pelos gestores nas análises de
mortalidade e morbidade dos RAG. Nota-se que os termos principais foram “doença” (em
vermelho, f = 1140), sendo a forma mais complexa, “causa” (em amarelo, f = 813), “ano” (em
verde claro, f = 780), “óbito” (em azul, f = 567), “internação” (em verde escuro, f = 563),
“causas externas” (em roxo, f = 348), “população” (em cor de rosa, f = 303) e “doenças
endócrinas” (em azul piscina, f = 66).
A forma central representada pela palavra “doença” demonstra as doenças que mais
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acometem a população dos municípios citadas pelos gestores nos RAGs. Destacam-se as
doenças do aparelho circulatório (f = 482), as causas externas (f = 348) - que se conectam às
principais causas destacadas pelos gestores, sendo elas acidentes (f = 82), envenenamento (f =
99) e lesões (f = 101) – as neoplasias (f = 336), doenças do aparelho respiratório (f = 331),
doenças do aparelho digestivo (f = 176), doenças parasitárias (f = 134), doenças infecciosas (f
= 132) e doenças do aparelho geniturinário (f = 71). Ademais, foram citadas as doenças
endócrinas (f = 66), metabólicas (f = 42) e nutricionais (f = 41), estas em menor frequência.
De fato, as causas externas de mortalidade são consideradas um importante problema
de saúde que, além de gerar alto impacto no SUS, afetam a qualidade de vida das pessoas, e
talvez por isso tenha ganhado tanto destaque na avaliação dos gestores. A violência e os
acidentes vitimaram mais de um milhão de pessoas na década de 1990 no Brasil, entre as
quais 310 mil mortes foram por Acidentes de Trânsito (MINAYO, 2009). Segundo Marques
et al. (2018), as causas externas, no Brasil, já representam a principal causa de morte na faixa
etária de 1 aos 49 anos (41,12%).
Entretanto, em 2015, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM), têm-se, em primeiro lugar, os óbitos por doenças do aparelho circulatório e, em
segundo lugar, as neoplasias, e não as causas externas. Esta “pequena” inversão entre o
segundo e terceiro lugar, identificada a partir da comparação entre o que apontam os gestores
e o que está registrado no SIM, não desqualifica a análise dos gestores, visto que se observa a
correspondência entre a análise por eles apresentada e a morbimortalidade. Além disso, tal
inversão pode acontecer em algumas unidades federativas, mais frequentemente nas regiões
Norte e Nordeste. Foi o que ocorreu no Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins (SAGE,
2017).
Ligando-se fortemente a “doença” à palavra “causa”, evidenciam-se os principais
termos citados pelos gestores nas análises. Os gestores destacam, por meio do CID-10 (f =
46), as causas de mortalidade (f = 579), de morbidade (f = 304) hospitalar (f = 151) e
internamento (f = 72), identificando os dados (f = 186) que apresentaram maior (f = 363)
incidência (f = 82) no município (f = 455). No que diz respeito às causas de internação (f =
563), prevaleceram, na análise dos gestores, as internações relacionadas a parto (f = 279),
gravidez (f = 226) e puerpério (f = 221). Ainda, relacionados às causas citadas pelos gestores,
encontram-se os “óbitos” (f = 567), que se conectam aos sintomas (f = 60), achados anormais
(f = 55) e exames clínicos (f = 46).
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A análise dos gestores municipais alinha-se aos dados do Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações Hospitalares do SUS
(SIH/SUS). Em 2015, entre todos os partos de nascidos vivos do país, 98,4 % foi realizado em
hospitais. Quanto às internações hospitalares, gravidez, parto e puerpério, representaram o
primeiro lugar de internações, com 21,3%; dos casos e doenças do aparelho respiratório, o
segundo lugar, com 10,7%.
Nas análises, os relatórios apontam as principais doenças e causas de mortalidade, no
ano determinado, e as faixas etárias mais acometidas na população do município. Esta
conexão pode ser percebida por meio da ligação entre a forma principal “doença” e o
vocábulo “ano”, que se liga a palavras como ocorrência (f = 72), faixa etária (f = 270),
número (f = 183) e idade (f = 99). Outra ligação observada ocorre entre “doença” e
“população” (f = 303), que se liga a termos como doenças crônicas (f = 42), prevenção (f =
144), Atenção Básica (f = 89), tratamento (f = 70) e diagnóstico (f = 50). Essa conexão entre
as palavras demonstra que os gestores evidenciaram nas análises, além das causas, possíveis
formas de prevenção e tratamento das doenças que mais acometem a população local.
A partir da realização da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), o Iramuteq
dividiu o corpus de análise em cinco classes. Ao se observar os perfis de classes determinadas
pelo software, obtiveram-se as seguintes categorias para as análises de mortalidade e
morbidade nos relatórios de gestão: (1) Prevenção; (2) Morbidade; (3) Doenças; (4)
Mortalidade; (5) Faixa etária e grupos.
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Figura 3 - Dendrograma de classes das análises de mortalidade e morbidade dos Relatórios Anuais de
Gestão, referentes ao RAG/2015

Fonte: elaborada pelos autores

Esse achado é interessante, pois demonstra que os gestores de saúde estão alinhados
com os objetivos do Sistema Único de Saúde, na sua gestão municipal, buscando a
implementação de um modelo de atenção à saúde que prioriza a qualidade de vida. Acerca
disso, a Lei 8080, em seu Art. 5º, inciso III, define como um dos objetivos do SUS: “a
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.” (BRASIL,
1990).
1) Prevenção:
A partir da Figura 3, observa-se que os gestores apresentaram possíveis soluções e
formas de prevenção ao acometimento da população pelas principais causas de adoecimento e
mortalidade. Essa categoria foi a mais representativa no corpus analisado, representando
31,1% dos textos analisados. Dentre as regiões do país, a que mais abordou o tema de
prevenção foi a região Centro-Oeste, relacionando-se a 42,13% dos segmentos de textos
analisados. A seguir, podem ser observados trechos dos relatórios, evidenciando a percepção
dos gestores acerca da utilização das análises de morbidade e mortalidade para a prevenção
das doenças que afetam a saúde dos municípios:
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Com base na análise dos indicadores de saúde municipais, as causas de mortalidade
mais significativas foram as doenças do aparelho circulatório e aparelho respiratório
e as neoplasias. Visando amenizar tal acometimento populacional, nosso foco
continua voltado para a promoção e prevenção de agravos mais frequentes à saúde
dessa população, através da realização de ações que incentivem a adoção de hábitos
de vida mais saudáveis, como a prática regular de atividade física e alimentação
saudável (Relatório Anual de Gestão nº 240).

As principais causas diagnosticadas dentro da Atenção Básica estão a má adesão aos
métodos preventivos de saúde, o sedentarismo e a alimentação inadequada. A
população ainda está habituada ao modelo hospitalocêntrico de saúde, na
resolutividade de problemas em situações de saúde já instalado no meio familiar,
tornando seu enfoque não somente cultural, mas também de gênero (Relatório Anual
de Gestão nº 323).

2) Morbidade:
No que diz respeito ao tema da morbidade, que representou 8,8% do total dos textos, a
análise realizada pelos gestores indicou as principais causas de internação hospitalar nos
municípios. Levando em consideração que a morbidade implica uma análise de indicadores
relacionados ao adoecimento referido, a uma população em um período de tempo
determinado, a análise realizada acerca do tema mostrou-se limitada. Para o estudo da
situação de saúde, a morbidade pode ser analisada segundo quatro principais indicadores:
incidência, prevalência, taxa de ataque e distribuição proporcional (ROZENFELD, 2000). As
análises, como se pode ver na Figura 2, abordaram gravidez, parto e puerpério, que não
necessariamente condizem com causas de adoecimento, podendo estar relacionadas somente
ao número de internações. Em segundo lugar, observa-se que os gestores descrevem as
principais doenças e tratam primordialmente do número de internações e suas causas, e pouco
tratam de outros indicadores para as análises de morbidade, como pode ser visto no trecho do
RAG nº 233:

Com relação ao nosso índice de internações que é relativo a gravidez, parto e
puerpério, a preocupação é com a gravidez na adolescência que representa 19% do
total de demanda [...]. Excetuando a gravidez, as nossas maiores internações se
referem ao aparelho respiratório, aparelho circulatório, aparelho digestivo e doenças
infecciosas, o que sugere como já foi dito acima, num incentivo a qualidade de vida
com movimentação física, alimentação saudável e hábitos de higiene adequados
(Relatório Anual de Gestão nº 233).

Esse comportamento pode ser explicado pela própria limitação do SARGSUS em não
apresentar indicadores mais apropriados para medir o risco de adoecimento da população,
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embora o país apresente dados e tecnologia que possibilitam esta melhoria no referido
sistema.
3) Doenças
Na análise de mortalidade e morbidade, os gestores descreveram as principais doenças
que afetaram a saúde da população do município, sendo que esta categoria representou 22,7%
do total de textos analisados. Assim, foram apresentados os principais grupos de causas com
base no Código Internacional de Doenças-10 e o acometimento da população por faixa etária
no ano em questão, como pode ser observado no RAG 357:

Principais causas de morbidade no Ano 2015 foram: primeiro, doenças do aparelho
respiratório; segundo, doenças do aparelho circulatório; terceiro, gravidez, parto e
puerpério; quarto, lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas
externas; quinto, doenças do aparelho digestivo (Relatório Anual de Gestão nº 357).

4) Mortalidade
A categoria relativa ao tema mortalidade representou 22,3% do total de textos que
compõem o corpus de análise. Observou-se que as análises descritas pelos gestores acerca da
mortalidade limitam-se aos números absolutos de óbitos em decorrência de doenças no
município no período em questão. Assim, as análises descritas nos relatórios de gestão são
limitadas em relação aos indicadores que compõem a mortalidade, como pode ser observado
no trecho do RAG nº 16:

Ao se analisar as cinco principais causas de mortalidade, os resultados acima
demonstram dos 174 óbitos ocorridos em 2015, a primeira causa está relacionada
aos sinais e achados anormais, demonstrando uma necessidade de maior
aprimoramento no preenchimento das Declarações de Óbito, levando a um maior
esclarecimento das causas de morte no município. Se verifica também que a segunda
causa está relacionada às causas externas, tendo as mortes por causas externas
aumentado em relação ao ano anterior. Quanto à terceira está relacionado às doenças
cardiovasculares, apontando a necessidade de implantação de estratégias para
redução de óbitos por este tipo de complicações. A quarta causa foram as doenças
do aparelho respiratório e a quinta foram as doenças do aparelho digestivo e
aparelho geniturinário (Relatório Anual de Gestão nº 16).

5) Faixa etária e grupos:
Esta categoria representou 14,3% do total do corpus textual analisado. Nos relatórios
considerados, nas análises de mortalidade e morbidade são apresentados dados referentes ao
número absoluto de óbitos e internações da população de acordo com as causas,
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considerando-se as faixas etárias e principais grupos de pessoas vulneráveis a determinadas
causas de doenças. A apresentação acerca das faixas etárias predominantes por grupo de
causas pode ser verificada no trecho do RAG nº 309:

Os dados epidemiológicos evidenciados através do DATASUS identificam que a
maior incidência de mortalidade se deu através de sintomas e achados anormais em
exames clínicos e laboratoriais sendo 77 casos, principalmente na faixa etária de 50
a 80 anos e mais. A segunda causa de mortalidade foi evidenciada por doenças do
aparelho circulatório sendo 64 casos mais incidentes na faixa etária de 70 a 80 anos
ou mais. Nas causas externas foram registradas 57 ocorrências, principalmente na
faixa etária de 20 a 39 anos, seguida da mortalidade e neoplasias tumores com 28
casos mais incidentes na faixa etária de 60 a 69 anos. Estes dados evidenciam uma
mortalidade em faixas etárias mais tardias da população, o que torna justificável o
fato do município ser caracterizada por uma população jovem (Relatório Anual de
Gestão nº 309).

Após delinear os temas tratados pelos gestores nas análises de mortalidade e
morbidade, foi possível analisar a sua correspondência com o tema da morbimortalidade. O
tema da morbimortalidade refere-se a indicadores que medem o risco de morrer por
determinada causa, em determinado lugar e tempo, e o risco de adoecer por determinada
causa, em determinado lugar e tempo. Como indicado em três das cinco categorias de análise,
os dados apresentados pelos gestores de saúde apresentam-se em um formato que não permite
comparações que extrapolem o contexto em que estão inseridos. Nesse sentido, seria
necessário que houvesse uma adaptação e transformação dos indicadores em valores relativos
e, portanto, passíveis de análises comparativas. Sendo assim, nota-se que, por meio das
análises apresentadas nos Relatórios Anuais de Gestão de 2015, são limitados os indicadores
passíveis de análise para que se possa conhecer a situação de saúde no município.
Outra questão respondida com este trabalho de análise qualitativa correspondeu à
alusão a contratos de gestão, e é isso o que se verificará na seção 2.3 a seguir.

2.3 Houve alusão a contratos/contratos de gestão e protocolo de cooperação entre entes
públicos?

Para identificar se houve alusão a contratos de gestão e protocolo de cooperação entre
entes públicos, foram analisadas as considerações realizadas pelos gestores de saúde na
seguinte questão constante do formulário no SARGSUS: “Justificativa para Dupla Gestão”.
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Foi elaborada uma nuvem de palavras para representar graficamente as palavras que
emergiram com maior frequência dos relatórios, obtendo-se o gráfico que pode ser
visualizado na Figura 4.

Figura 4 - Nuvem de palavras da justificativa para Dupla Gestão dos Relatórios Anuais de Gestão,
referentes ao RAG/2015

Fonte: elaborada pelos autores

A partir da análise, verificou-se que os contratos de gestão foram citados
explicitamente em apenas 1% dos RAG analisados. No que diz respeito aos protocolos de
cooperação entre entes públicos, não foram encontradas citações na amostra de RAG
analisada. Nos RAGs que faziam alusão a contratos de gestão, foram citados:
(1)

A necessidade de atendimento da demanda por exames (f = 3), consultas (f = 4)
e procedimentos médicos e laboratoriais;

(2)

Complementação da oferta (f = 3) de serviços de saúde pelo município;

(3)

Realização de convênios (f = 4), consórcios (f = 2) e contratos (f = 4) de
empresas privadas para a prestação de serviços aos usuários;

(4)

O vínculo entre o estabelecimento e o gestor, por meio de contrato ou convênio
para a prestação ou faturamento (f = 4) de serviços ao SUS;
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(5)

A utilização de contratos para a realização de procedimentos de média e alta
complexidade (f = 2).

Dessas cinco subcategorias que emergiram da análise, é possível verificar que a alusão
a contratos de gestão e protocolos de cooperação parece estar vinculada a objetivos ou
necessidades dos municípios, tais como: necessidade de ampliar a oferta de serviços; o nível
de complexidade dos procedimentos; as condições de faturamento – daí convênios,
consórcios e contratos etc. No relatório 1, que também analisou as justificativas para a Dupla
Gestão, esses fatores foram igualmente verificados e discutidos. Portanto, infere-se que
possivelmente exista uma vinculação da alusão a contratos de gestão e cooperação à questão
da dupla gestão identificada em alguns municípios brasileiros, como já analisado no relatório
1.

2.4 As análises e considerações apontam conflitos relacionados à gestão municipal versus
gestão estadual?

Para analisar se as considerações realizadas pelos gestores apontam conflitos
relacionados à gestão municipal e à gestão estadual, considerou-se a questão do formulário do
RAG no SARGSUS: “Análise Prestador de Serviço”. Foi realizada uma análise de similitude,
por meio do software Iramuteq, evidenciando os termos principais e a conexidade entre as
palavras (CAMARGO; JUSTO, 2013). A partir da realização da análise, obteve-se o gráfico
de similitude, que pode ser visualizado na Figura 5.
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Figura 5 - Análise de similitude das considerações sobre o prestador de serviço nos RAGs referentes ao
ano 2015

Fonte: elaborada pelos autores

No Gráfico de Similitude (Figura 5) é possível verificar cinco formas geométricas
conectadas, que representam os principais termos explorados pelos gestores na análise do
prestador de serviço informada nos RAGs analisados. Nota-se que os termos principais foram
“município” (em verde, f = 247), “serviço” (em roxo, f = 122), “estrutura” (em amarelo, f =
131), “saúde da família” (em azul, f = 74) e “por cento” (em vermelho, f = 90).
A partir da análise do corpus textual, verificou-se que cerca de 30% dos RAG
analisados na amostra buscaram apenas descrever como se apresenta a estrutura da saúde
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pública no município. Nota-se que a gestão municipal e a gestão estadual encontram-se na
mesma forma geométrica que a palavra “porcento” (em vermelho), indicando que os gestores
realizaram ponderações acerca das porcentagens relativas à distribuição da rede de saúde no
município, considerando a porcentagem de gestão pertencente às respectivas esferas de
goveno. Isso pode ser observado nos trechos dos relatórios nº 325 e nº 217:

A rede de saúde instalada no município é na sua maioria pública, sendo que 97%
está sob gestão municipal e 3% representado pelo Centro Regional de Saúde que é
de gestão estadual (Relatório Anual de Gestão nº 325).
Quanto ao tipo de gestão, 94,44% dos estabelecimentos estão sob gestão municipal,
5,56% sob gestão estadual e nenhum sob dupla gestão (Relatório Anual de Gestão nº
217).

Ao analisar a conexão entre os termos “gestão municipal” (f = 35) e “gestão estadual”
( f = 14), não foram identificados conflitos nas respostas fornecidas nos RAGs analisados. Os
termos foram utilizados quando relacionados à descrição da estrutura da saúde pública no
município, evidenciando a distribuição dos percentuais de estabelecimentos sob gestão
municipal e estadual. Além disso, os termos se conectaram à dupla gestão (f = 22), sendo
encontrado um relatório que apresentava conflito relacionado a essa forma de gestão, que
pode ser observado no trecho do RAG nº 299:

A Secretaria Municipal de Saúde do município mantém interface com sistema de
dupla gestão, o que dificulta os repasses de recursos em sua totalidade. A habilitação
às condições de gestão definidas nas normas operacionais é condicionada ao
cumprimento de uma série de requisitos e ao compromisso de assumir um conjunto
de responsabilidades referentes à gestão do sistema de saúde. A condição de gestão
plena do Sistema Municipal de Saúde concede ao gestor uma maior autonomia para
a condução do sistema de saúde e, de modo particular, receber os recursos
destinados ao município diretamente fundo a fundo, podendo contratar seus próprios
prestadores. A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde no SUS deve
ser desenvolvida em um conjunto de estabelecimentos, organizada em rede
regionalizada e hierarquizada, disciplinada segundo sistemas, voltados ao
atendimento integral da população e inserido de forma indissociável no SUS. Diante
dessa totalidade de ações os gestores municipais encontram dificuldade em aderir ao
Plano de Gestão Plena em sua totalidade, isso significa que, independentemente da
gerência dos estabelecimentos, tanto municipal quanto privados, a gestão de todo o
sistema municipal é necessariamente da competência do poder público e exclusivo
desta esfera de governo, respeitado às atribuições do respectivo conselho (Relatório
Anual de Gestão nº 299).

Outro relatório que trata sobre a dupla gestão evidencia que esta se faz necessária para
a prestação dos serviços de saúde à população, tal como ressalta o trecho do RAG nº 361:
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Analisando dados recentes se faz necessário a dupla gestão, pois absorver todos os
serviços hoje realizados na parceria público privada seria impossível pela questão da
própria legislação vigente, que estipula limite máximo de gastos com determinadas
ações e serviços prestados (Relatório Anual de Gestão nº 361).

Assim, ao analisar possíveis conflitos relacionados com a esfera de gestão, o que se
observou como resultados da análise textual foi uma discussão centrada nas esferas
(municipal x estadual) e o percentual de atuação de cada uma, na autonomia do município, nas
dificuldades enfrentadas pelos diferentes entes para atenderem às distintas normas
operacionais, na estrutura existente ou disponível, entre outros.

2.5 Quais as principais questões apontadas na análise (melhorias/dificuldades) da
utilização de recursos?

Para identificar as principais questões e informações abordadas pelos gestores de
saúde sobre a utilização de recursos, considerou-se a questão do formulário do RAG no
SARGSUS: “Considerações Iniciais”. Foi realizada uma análise de similitude, obtendo-se
como resultado o gráfico que pode ser visualizado na Figura 6.
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Figura 6 - Análise de similitude das considerações sobre a utilização de recursos nos RAGs de 2015

Fonte: elaborada pelos autores

No Gráfico de Similitude (Figura 6) é possível verificar cinco formas geométricas
interligadas, que representam os principais termos citados pelos gestores nas considerações
iniciais do Relatório de Gestão. Nota-se que os termos principais foram “município” (em
vermelho, f = 249), “recurso” (em verde, f = 235), “saúde” (em azul, f = 233) e “atenção
básica” (em roxo, f = 110) e “repasse” (em amarelo, f = 66).
A partir da realização da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), o Iramuteq
dividiu o corpus de análise em quatro classes. Ao se observar os perfis de classes
determinadas pelo software, obtiveram-se as categorias acerca do tema utilização de recursos,
encontradas nos RAGs analisados. As classes são: (1) serviço; (2) repasses; (3) dados; (4)
legislação, que podem ser observadas na Figura 7:
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Figura 7 - Dendrograma de classes da análise de utilização de recursos constantes dos Relatórios Anuais
de Gestão referentes a 2015

Fonte: elaborada pelos autores

A seguir, se detalhará um pouco mais sobre as inferências em termos de análise de
conteúdo, acerca da análise da utilização de recursos na perspectiva dos gestores municipais
de saúde.
1) Serviço:
A partir da Figura 7, observa-se que os gestores apresentaram de que modo ocorre a
utilização dos recursos financeiros, considerando de que forma se concentram os
investimentos na área de saúde do município. Essa categoria foi a mais representativa no
corpus analisado, representando 35,73% dos textos analisados. Nessa mesma categoria,
aparecem palavras como serviço (f = 64), investimento (f = 62), população (f = 44) e
qualidade (f = 18). Esta categoria pode ser facilmente identificada a partir do trecho do
relatório de gestão nº 343:
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A análise sobre os recursos financeiros apontam as áreas e os números onde se
concentram os investimentos, tendo sido a Atenção Básica, a média complexidade,
A gestão do SUS e a Vigilância em Saúde. Salienta-se que tais investimentos foram
efetuados de acordo com a demanda e a disponibilidade financeira de cada bloco
garantindo a manutenção da rede profissionais, materiais de consumo e serviços,
manutenção de infraestrutura e equipamentos, entre outros (Relatório Anual de
Gestão nº 343).

2) Repasses:
Observa-se na Figura 7 que a classe 2 envolve os repasses de recursos financeiros ao
município. Essa categoria representou 20,78% dos textos no corpus analisado e abarca termos
como: “repasse” (f = 66) federal (f = 46), estadual (f = 38) e governo (f = 20). A análise
realizada pelos gestores acerca dos repasses obtidos pelo município demonstra uma
insuficiência no montante de recursos recebidos para a prestação de serviços na área da saúde.

Do total da despesa com saúde, 32,77% são financiados com recursos transferidos
de outras esferas de governo, sendo 87,31% dessas transferências de origem da
União (Relatório Anual de Gestão nº 216).
Os recursos estaduais são insuficientes, portanto o município precisa investir cada
vez mais com recursos próprios para manutenção dos serviços (Relatório Anual de
Gestão nº 5).

3) Dados:
Na Figura 7, a classe 3 se relaciona ao demonstrativo (f = 48) orçamentário e os dados
(f = 33) da utilização de recursos (f = 16) pelo município. A presente categoria (dados)
representou 17,31% dos textos no corpus de análise. Nesse aspecto, os gestores consideraram
como objetivo do demonstrativo a transparência na gestão, apresentando os dados relativos à
utilização de recursos financeiros. A partir do trecho do relatório de gestão nº 281 é possível
verificar a função de controle social que o gestor atribui ao demonstrativo e à prestação de
contas com relação à utilização de recursos financeiros pelo município:

Objetivando a transparência na gestão municipal da saúde, esclarecemos que o
SIOPS é preenchido de acordo com os dados fornecidos pelos relatórios, sendo
Demonstrativo da Receita Analítica do Município e o Demonstrativo da Despesa
Segundo a Natureza da Saúde. O SIOPS é alimentado bimestralmente podendo ser
acompanhado tanto pelo Conselho Municipal de Saúde quanto a população
(Relatório Anual de Gestão nº 281).

31

4) Legislação:
A classe 4 constante da Figura 7 corresponde a 26,18% do total de textos analisados,
sendo a segunda maior em relação ao corpus de análise. Essa categoria (Legislação)
representa a análise dos gestores acerca da prestação de contas e cumprimento da utilização
de recursos dentro do exigido por lei, o que pode ser visualizado no trecho do RAG nº 297:

No que se refere ao cumprimento dos programas previstos na PAS, LOA, em
compatibilidade com a LDO e PPA, se evidencia que as metas e prioridades
programadas foram realizadas, proporcionalmente ao desenvolvimento das ações e
serviços de saúde do município. Assim, com 19% acima do limite mínimo previsto
pela Emenda Constitucional 29, se buscou aplicar os recursos financeiros municipais
pautados nos princípios insculpidos na Constituição Federal, aplicando os valores
constitucionais mínimos em saúde com propósito de atender as necessidades da
população (Relatório Anual de Gestão 297).

Foram elencadas melhorias e dificuldades na utilização de recursos identificadas a
partir da análise dos RAGs, sendo as seguintes sugeridas pelos gestores:
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1)

A diminuição dos repasses federais e a arrecadação de receitas dificultam cada
vez mais a oferta de serviços (Relatório Anual de Gestão nº 1)

2)

Muitos foram os esforços para a efetivação da Atenção Básica como ordenadora
do sistema e porta de entrada na rede, buscando cada vez mais qualificá-la na
condução das mudanças e melhorias da saúde local (Relatório de Gestão nº 364).

3)

O atraso das transferências fundo a fundo perceptível nos blocos como
vigilância em saúde, Atenção Básica e MAC (Relatório Anual de Gestão nº 3).

4)

É notável que as transferências dos blocos da vigilância em saúde, Atenção
Básica, prestação de serviços em saúde, PAB fixo e variável não foram
suficientes para o pagamento das despesas, pois o total recebido foi menor do
que as despesas liquidadas nestes blocos (Relatório Anual de Gestão nº 359).

5)

O emprego dos recursos tem como norte o cumprimento das metas pactuadas,
cuja viabilidade é diretamente relacionada com a disponibilidade financeira do
município. Por isso um dos elementos importantes para limitação do
cumprimento integral dos objetivos é o limite orçamentário (Relatório Anual de
Gestão nº 353).

6)

Notemos que o Governo Estadual não faz transferência de recursos financeiros,
sendo ofertados serviços, convênios e/ou outras parcerias, não muito
visualizadas nesse relatório. É necessário que o Governo Estadual adote uma
maior transparência na contabilização dos investimentos repassados (Relatório
Anual de Gestão nº 7).

Como se pode notar, o objetivo era extrair melhorias e dificuldades. Entretanto, as
dificuldades apontadas superam largamente eventuais melhorias que os gestores municipais
de saúde poderiam ter listado em suas respostas. Todas as dificuldades, por sua vez,
remontam a uma mesma raiz, que é a questão da insuficiência de recursos, da utilização de
recursos, da pouca clareza na forma como os recursos são transferidos etc. Ou seja, a raiz ou
categoria de análise principal, nesse quesito, vai além da utilização dos recursos e culmina na
questão maior do financiamento do sistema como um todo. Isso enseja a discussão sobre
aspectos de governança no sistema de financiamento da saúde, dentre outras possibilidades de
análise orçamentário-financeira.
Nesse sentido, pode-se considerar a governança enquanto capacidade de articular
interna e externamente, coordenar e decidir sobre a utilização de recursos materiais e
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humanos para realização dos pressupostos legais do SUS, que, ao mesmo tempo, também
considere a melhoria da qualidade do serviço ofertado. Enfatiza-se que o termo governança se
refere ainda a uma pluralidade de problemas, bem como a um conjunto multivariado e enorme
de atores envolvidos nesse processo, seja como usuários, gestores, órgãos de controle interno
e externo, prestadores de serviços e outros. E, por fim, esse conceito considera procedimentos
de pactuação inter e intragovernamental do SUS, como estratégia estruturante de todo Sistema
(LUCIO et al., 2015).
Vale destacar algumas questões colocadas como a dificuldade de coordenação do
repasse com o efetivo desembolso das despesas causando um ruído que se reflete na qualidade
do serviço prestado. Isso mostra a necessidade de implementação de um modelo de
governança que possa oferecer uma forma de avaliação e comparação que seria a forma de
mediação com todos os atores envolvidos com o SUS.

2.6 Quais as principais questões apontadas no Demonstrativo Orçamentário?

Para identificar as principais questões abordadas pelos gestores, considerou-se a
questão do formulário do RAG no SARGSUS: “Demonstrativo Orçamentário”. A partir da
realização da análise, obteve-se o gráfico de similitude, que pode ser visualizado na Figura 8.
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Figura 8 - Principais questões abordadas no demonstrativo orçamentário dos RAGs relativos a 2015

Fonte: elaborada pelos autores

No Gráfico de Similitude (Figura 8) é possível verificar quatro formas geométricas
conectadas, que representam os principais termos explorados pelos gestores no demonstrativo
orçamentário dos Relatórios de Gestão. Os termos apresentados no gráfico são aqueles mais
significativos para cada categoria, sendo palavras cujo p<0,001, consideradas como de alta
significância de associação entre palavras. Nota-se que os termos principais foram “saúde”
(em verde, frequência = 205), “receita” (em roxo, frequência = 109), “município” (em
vermelho, frequência = 151) e “legislação”, representada pelo mínimo constitucional (em
azul piscina, frequência = 137). A seguir, tem-se o esforço de interpretar esses resultados.
1) Ações e serviços de saúde:
A forma geométrica em verde corresponde ao tema de maior complexidade abordado
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pelos gestores. Como é possível observar, apresentam-se no demonstrativo orçamentário os
recursos aplicados em ações de saúde, bem como o financiamento e investimento realizados
pelo município, sendo que a análise dos relatórios aponta, de forma geral, um maior
investimento em Atenção Básica (f = 41), seguido pelos serviços de média e alta
complexidade – MAC (f = 9). Ligada ao termo “saúde”, a palavra “despesa” (f = 122) engloba
os recursos utilizados pelo município para a execução de ações e a provisão de serviços de
saúde. Os relatórios analisados indicam um crescimento considerável em relação aos gastos
despendidos pelos municípios com a provisão de serviços de saúde, que não crescem na
mesma proporção que as receitas municipais.
Em face dos indicadores apresentados cabe analisar a situação na qual além das
receitas próprias, as outras fontes, sobretudo o volume de repasses federais somados às
transferências estaduais - de menor montante -, tem-se um cenário que traduz preocupação.
Cresce a responsabilidade da Gestão Municipal, na medida em que nem sempre o aporte
orçamentário e financeiro ocorre na mesma proporção (Relatório Anual de Gestão nº 219).
2) Receita:
Esta categoria (em roxo) representa os recursos financeiros disponíveis no município
para o investimento na área de saúde. A palavra constitucional demonstra o aspecto legal em
que os municípios, especialmente citando-se a Emenda Constitucional 29 e Lei
Complementar 141, devem investir um valor mínimo exigido da receita municipal nas ações e
serviços públicos de saúde. No que diz respeito à utilização da receita para o investimento em
saúde, podemos observar o seguinte trecho do demonstrativo orçamentário do RAG nº 224:

Em 2015, pode ser observado importante predomínio dos gastos com despesas correntes em
relação às despesas de capital, o que demonstra certa limitação de investimentos em saúde,
pois grande parte da receita/orçamento está comprometida para pagamento de pessoas,
encargos e manutenção de unidades de saúde. Este padrão pode ser observado por diversos
municípios na área da saúde, demonstrando a carência de maiores investimentos (Relatório
Anual de Gestão nº 224).

Nesse sentido, o panorama observado em análise qualitativa da amostra de RAGs
examinados sinaliza que grande parte da receita é utilizada para arcar com gastos relativos à
folha de pagamento, manutenção de unidades de saúde, entre outras. Assim, tem-se a
limitação de recursos próprios dos municípios, enquanto os recursos advindos de outras
esferas governamentais são considerados insuficientes para o investimento necessário,
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segundo a visão de grande parte dos gestores. Isto fica evidenciado no trecho do Relatório de
Gestão nº 225:

O município hoje é o grande responsável pela qualidade e eficiência do serviço
prestado, claramente demostrado que os recursos das outras esferas de governo são
insuficientes tendo o município a aplicação de um porcentual bem mais do previsto
em lei, para proporcionar uma qualidade de vida melhor (Relatório Anual de Gestão
nº 225).

3) A utilização de recursos pelo município:
A categoria representada pelo termo “município” (em vermelho), liga-se de maneira
significativa ao termo principal “saúde”. Esta categoria demonstra a utilização de recursos dos
municípios para a provisão de ações e serviços públicos de saúde, sendo que, na maioria dos
casos, os gestores afirmaram que cumpriram o mínimo (15%) de investimento em saúde,
como previsto na Emenda Constitucional 29, que assegura os recursos mínimos para o
financiamento das ações e serviços públicos de saúde. O trecho do relatório nº 82 evidencia a
responsabilidade dos municípios acerca dos investimentos na área de saúde:

Os investimentos em saúde vêm aumentando consideravelmente nos últimos anos,
tendo em vista o princípio da descentralização e a Emenda Constitucional 29, que
transfere aos municípios uma carga maior de responsabilidade com relação ao
financiamento e melhoria de acesso aos serviços de saúde. O município vem
cumprindo sua responsabilidade e aplicando o percentual previsto na citada emenda
(Relatório Anual de Gestão nº 82).

Os gestores trataram, também, sobre os repasses de recursos advindos dos estados e da
união, sendo estes considerados, em sua maioria, insuficientes. Em diversos casos, os
municípios foram descritos como significativamente dependentes da transferência de recursos
provenientes dos estados e da União, além dos recursos próprios para a provisão de serviços
públicos de saúde. Nesse sentido, os gestores apontam dificuldades com relação à
transferência de recursos de outras esferas governamentais, tanto com relação a atrasos no
repasse de verbas como no montante repassado, que seria insuficiente para o investimento
devido ao crescimento da demanda e aos gastos com a prestação de serviços de saúde.
4) Legislação:
Representada pela forma geométrica de cor azul piscina, o conjunto de termos que
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compõem a categoria “Legislação” evidenciam questões relativas aos aspectos legais e
normativos da utilização dos recursos pelos municípios. Assim, o termo que se conecta à
palavra “município” é “15 porcento” (f = 34), ou seja, o valor mínimo por lei a ser investido
pelos municípios na área de saúde. Nesse sentido, os gestores citaram a Emenda
Constitucional 29 (f = 15), que assegura os recursos mínimos para o financiamento das ações
e serviços públicos de saúde, e a Lei Complementar 141/2012 (f = 41), que dispõe sobre os
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios em ações e serviços públicos de saúde.
A partir da porcentagem mínima a ser investida na área de saúde, o conteúdo dos
RAGs analisados apresentou no demonstrativo orçamentário um montante investido superior
ao mínimo constitucional de 15%. Assim, os gestores preocuparam-se em salientar a
legalidade da utilização de recursos financeiros e da execução de ações de saúde no exercício
em questão, como pode ser observado no trecho do demonstrativo orçamentário do RAG nº
42:

A lei complementar 141[...] da Constituição Federal para dispor sobre os valores
mínimos a serem aplicados anualmente pela união, estados, distrito federal e
municípios em ações e serviços públicos de saúde, estipulando o investimento de no
mínimo 15% da arrecadação municipal de impostos em saúde. O município vem
aumentando a aplicação de recursos na saúde com aporte próprio superando os 15%
(Relatório Anual de Gestão nº 42).

A partir das análises efetuadas nessa seção, é possível extrair uma interpretação-chave
quanto às considerações feitas pelos gestores municipais de saúde acerca da questão
orçamentário-financeira. Esta questão-chave conduz ao que já foi explanado na seção
anterior: verifica-se uma uníssona voz manifestando a insuficiência de recursos destinados à
saúde. Isto merece uma atenção mais aprofundada, ad futurum, pois, como já destacado na
seção anterior, talvez seja necessário um debruçar sobre questões de gestão e governança.
A questão dos recursos mostra que o gestor precisa de apoio para enfrentar a questão
da gestão e governança na saúde, onde essa solução deverá ser pactuada com base em um
modelo conceitual que seja de fácil entedimento e compreensão, mitigando os riscos e
especialmente mostrando de forma transparente como os recursos disponibilizados pela
sociedade estão sendo aplicados.
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Comunicar à sociedade como os recursos da saúde estão sendo utilizados e
especialmente onde se localizam as melhores práticas desenvolvidas pelos gestores
municipais parece ser uma das respostas para a questão da discussão de forma mais
pragmática acerca da necessidade de recursos.

2.7 Quais os principais apontamentos feitos pelo Conselho de Saúde no parecer?
Para identificar os apontamentos realizados pelos Conselhos Municipais de Saúde
(CMS), foram analisados o conteúdo dos pareceres apresentados ao final dos RAGs e as
respectivas atas elaboradas pelos CMS. Verificou-se que alguns relatórios não possuíam
apontamentos, mas unicamente uma avaliação – aprovada, aprovada com ressalva ou
solicitação de ajuste – para os RAG. Nesse contexto, foi extraído o maior número de
informações possíveis advindo das atas elaboradas pelos CMS para a análise de conteúdo.
Para identificar as principais questões apontadas pelos Conselhos Municipais de Saúde
nesses documentos, foi realizada uma análise de similitude, evidenciando os termos principais
e a conexidade entre as palavras. A partir da realização da análise, obteve-se o gráfico de
similitude, que pode ser visualizado na Figura 9.
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Figura 9 - Principais apontamentos feitos pelos Conselhos Municipais de Saúde (CMS) no parecer relativo
aos RAGs de 2015

Fonte: elaborada pelos autores

No Gráfico de Similitude (Figura 9) é possível verificar seis formas geométricas
conectadas, que representam os principais termos explorados pelos gestores no parecer feito
pelos CMS nos Relatórios Anuais de Gestão e atas. Nota-se que os termos principais foram
“aprovar” (em amarelo, f = 239), “ano” (em azul, f = 68), “parecer” (em cor de rosa, f = 25),
“conselho” (em vermelho, f = 36), “reunião” (em azul piscina, f = 47) e “saúde” (em verde, f
= 52). Verificam-se seis categorias principais que representam o conteúdo do parecer dos
Conselhos de saúde, sendo elas: (1) A aprovação do RAG; (2) A avaliação do RAG referente
ao exercício de 2015; (3) O parecer do Conselho; (4) Avaliação da legalidade das ações pelo
Conselho; (5) A reunião do Conselho; (6) A utilização das informações do RAG para a saúde.
Sobre isso, se discorrerá mais detalhadamente, a seguir.
(1) A aprovação do RAG:
Dentre a amostra de 364 RAG analisados, 92.86% apresentaram o parecer com o
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status aprovado, 2% status de ajuste e 5,14% aprovados com ressalva. A partir da análise de
conteúdo dessas atas, verificou-se que os termos “aprovado” e “aprovação” apareceram 142 e
36 vezes, respectivamente. Sendo assim, a maioria dos Relatórios Anuais de Gestão, ao serem
apreciados e analisados pelos conselheiros, obtiveram um parecer favorável, sendo que em 64
casos, os RAG foram aprovados por unanimidade pelo CMS. Entretanto, em alguns casos, os
relatórios obtiveram aprovação com algum tipo de ressalva (f = 18) ou solicitação de ajuste (f
= 8).
Nos casos em que o relatório foi aprovado com ressalva, o CMS apontou, por
exemplo, a necessidade de aumentar a cobertura de programas de saúde no município
irregularidades encontradas nas prestações de contas realizada pelo município; não foram
executadas algumas das ações planejadas da Programação Anual de Saúde (PAS) de 2015;
ressalvas em alguns indicadores relacionados aos programas de saúde; não preenchimento da
Programação de Saúde no relatório. Observou-se que, em alguns casos, o CMS aprovou o
relatório com algum tipo de ressalva, entretanto, o parecer não possuía informações que
pudessem ilustrar essas ressalvas.
Nos casos em que foram solicitados ajustes, o CMS apontou, por exemplo, a correção
do preenchimento e lançamento dos resultados, considerações do SISPACTO e da
Programação Anual de Saúde, e a ausência de dados referentes aos indicadores de saúde. A
partir da análise realizada, nota-se que a maioria dos pareceres que solicitaram ajuste não
continham explicação acerca dos aspectos do relatório que deveriam ser apreciados pela
Secretaria de Saúde para a realização dos ajustes.
2) A avaliação do RAG referente ao exercício de 2015:
A forma geométrica em azul representa a apreciação do RAG, referente ao exercício
do ano de 2015 pelos Conselhos de Saúde. Assim, as palavras que se conectam mais
fortemente à palavra “ano” foram “ação” (f = 23), “programa” (f = 13) e “avaliação” (f = 11).
Assim, o parecer dos conselhos apontam uma avaliação do modo como a Secretaria de Saúde
aplicou os recursos nos programas de saúde, bem como analisam o atingimento das metas
propostas e atingidas pelo município no exercício do ano analisado. Isto pode ser visto no
trecho do parecer do RAG nº 195:

Declaramos que analisamos todos os documentos e prestações de contas prestadas
no qual verificamos que mesmo diante de dificuldades financeiras na área da saúde,
o município vem desenvolvendo um bom trabalho em todos os setores, com a
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aplicação correta dos recursos pertencentes aos seus programas, atingindo as metas
necessárias a cada programa desenvolvido, salientamos que nos recursos aplicados e
nos apresentado nos relatórios pelo município, a porcentagem dos recursos aplicados
ultrapassa o definido por lei (Relatório Anual de Gestão nº 195).

(2) O parecer do Conselho:
Ligado à palavra “parecer” (em cor de rosa), encontram-se os termos “analisar” (f =
25) e “gestão” (f = 14). A partir da análise, observa-se que a maioria dos pareceres do CMS
são pontuais e evidenciam apenas o status de aprovação, aprovação com ressalva ou ajuste.
Como exemplo, pode-se observar o parecer do Conselho de Saúde realizado para o Relatório
Anual de Gestão nº 10: “Aprovar o RAG de 2015 e a prestação de contas de saúde de 2015”
(Relatório Anual de Gestão nº 10).
Entretanto, alguns pareceres de fato realizam uma análise dos relatórios apresentados
pelas Secretarias Municipais de Saúde e fazem apontamentos. Nesse sentido, alguns pareceres
descrevem os pontos fortes e os que precisam ser melhorados para o exercício futuro,
analisando os aspectos principais da gestão dos recursos aplicados pelo município na área de
saúde, como é o caso do parecer apresentado no Relatório Anual de Gestão nº 144:

O parecer conclusivo do Conselho Municipal de Saúde, a vista dos documentos que
analisou, os quais evidenciam a efetiva aplicação de 16,46% sobre a receita de
impostos próprios e das transferências, como determina a regra constitucional em
ações e serviços públicos de saúde, observando ainda a pertinência das despesas
imputadas, emite parecer favorável à regularidade da gestão dos recursos no
exercício de 2015, encontrando o processo em condição de ser submetido ao
Tribunal de Contas do estado (Relatório Anual de Gestão nº 144).

(3) Avaliação da legalidade das ações pelo Conselho:
O termo “conselho” (em vermelho) conecta-se à forma mais complexa “aprovação” e
possui ligação com as palavras “legal” (f = 17) e “irregularidade” (f = 7). Assim, observa-se
que o parecer do Conselho aponta uma preocupação com a legalidade das ações apresentadas
pela Secretaria de Saúde no exercício em questão. Nos Relatórios de Gestão em que foram
apontadas anormalidades, o CMS emitiu o parecer apontando as irregularidades enconstradas
na prestação de contas do município e solicitando a correção para o exercício posterior. É o
caso, por exemplo, do parecer encontrado no Relatório Anual de Gestão nº 173:
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Foi elaborada a recomendação, apontando as irregularidades encontradas nas
prestações de contas com seus vários questionamentos que foram levantados e
discutidos de 2014 e 2015. De acordo com a ata onde os conselheiros relataram que
se os mesmos erros de 2014 se repetirem em 2015, o Relatório de Gestão 2015 não
seria aprovado (Relatório Anual de Gestão nº 173).

5) A reunião do Conselho:
O termo “reunião” (em azul piscina) englobou seis palavras, sendo elas “ordinária” (f
= 18), “aprovação” (f = 20), “realizar” (f = 33), “março” (f = 20), “acompanhamento” (f = 24)
e “resultado” (f = 14). A partir da análise, observa-se que a maioria dos pareceres descreveu a
realização da reunião ordinária para a deliberação acerca da aprovação dos Relatórios Anuais
de Gestão dos Municípios. O mês em que prevaleceram as avaliações do Conselho para a
amostra foi o mês de março. Além disso, os pareceres destacam a relevância da apreciação do
Relatório pelo CMS para a avaliação e o acompanhamento da utilização de recursos e dos
resultados apresentados pelo município no exercício em questão como forma de controle
social.

Estiveram presentes na Sala de Reunião do Conselho Municipal de Saúde os
Conselheiros para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento do Plano
Municipal de Saúde, Orçamento e Financiamento, para emitir Parecer sobre o RAG
do Ano de 2015. [...] Após analisar e discutir, a Comissão chegou à conclusão de
emitir Parecer favorável à aprovação do RAG referente a 2015 (Relatório Anual de
Gestão nº 106).

6) A utilização das informações do RAG para a saúde:
A forma geométrica de cor verde, cujo termo principal é “saúde” encontra-se ligada à
“reunião” por meio da palavra “resultado”. Esta forma possui, em seu conjunto, palavras
como “cumprimento” (f = 15), “vincular” (f = 16) e “financeiro” (f = 17), que demonstram a
avaliação, por parte do CMS, da utilização de recursos financeiros, por parte dos municípios,
para o atingimento dos objetivos traçados. Além disso, as palavras “planejamento”,
indicador” e “meta” reforçam a avaliação dos indicadores de resultados e da prestação de
contas dos municípios fornecidos por meio dos relatórios para a análise e avaliação por parte
do CMS, que verifica a proximidade dos resultados obtidos com os esperados para o exercício
em questão.
A partir dessa avaliação, o CMS aponta ajustes e pontos a serem melhorados nos
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próximos Relatórios de Gestão, para que a Secretaria de Saúde possa trabalhar em prol da
resolução dos problemas e possa aprimorar as ações e a prestação de serviços de saúde aos
munícipios. Assim, diversos pareceres apontam a importância do aprimoramento dos
resultados e a busca constante pelo atingimento das metas propostas para a melhoria da saúde
e dos serviços oferecidos à sociedade. Isto pode ser verificado, por exemplo, no Relatório de
Gestão nº 185:

O RAG 2015, após ajustado, apresentado aos conselheiros, analisado, discutido e
aprovado por todos os presentes. Foi solicitado à equipe da Secretaria da Saúde que
se realizasse um trabalho planejando e implementando ações para que se alcancem
as metas propostas, o que, consequentemente, melhora a saúde e o atendimento à
população (Relatório Anual de Gestão nº 185).

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, garante a transparência e a
visibilidade da gestão da saúde, inclusive da avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão
do SUS. Em função disso, foi possível apresentar o resultado aqui demonstrado, devido ao
acesso aberto para consulta pública das avaliações dos conselhos registradas em atas.
O acesso às atas dos conselhos municipais de saúde e o alto percentual de aprovação
do Relatório anual de Gestão - mais de 90% de aprovação, que se contrapõe à baixa qualidade
das “ressalvas” -, podem apontar para a necessidade de aprimoramento dos conselhos de
saúde. Zambon e Ogata (2013) já haviam identificado esta necessidade em estudo realizado
em Araraquara (SP). As autoras enfatizam a baixa capacidade participativa dos conselheiros e
ainda a necessidade de aperfeiçoamento dos processos de formação dos conselhos de saúde,
de modo a garantir a legitimidade e representatividade nesses espaços.
Os dados do Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACs) relativos
ao ano de 2017 dão mais uma pista dessa necessidade, ao evidenciar o funcionamento
precário dos conselhos de saúde no país. Verifica-se que 56,5% dos conselhos Estaduais e
Municipais de Saúde não possuem sede própria, 50,7% não possuem dotação orçamentária e
31,3% não realizam capacitação dos conselheiros (SIACS, 2017). Além disso, Labra (2005)
enumera como os maiores obstáculos que incidem na legitimação e eficácia dos conselhos de
saúde, as visões hierárquicas e excludentes da sociedade e da política, entre outros. Torna-se
necessário refletir sobre as pressões muitas vezes sofridas por alguns conselhos municipais de
saúde para a aprovação dos relatórios. O alto percentual de aprovação pode sinalizar que
alguns problemas ainda não foram superados no tocante ao fortalecimento dos CMS.
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Convém mensionar que é responsabilidade da Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa (SGEP) apoiar os conselhos estaduais e municipais de saúde, sobretudo quanto
ao processo de educação permanente (ESCOREL; MOREIRA, 2012). Além disso, consiste
em um dos princípios da Política Nacional de Gestão Estratégica do MS:

Valorização dos diferentes mecanismos de participação popular e de controle social
nos processos de gestão do SUS, especialmente os conselhos e as conferências de
saúde, garantindo sua consolidação como política de inclusão social e conquista
popular (BRASIL, 2009).

Nesse sentido, entende-se que é estratégico para o fortalecimento do SUS o
fortalecimento dos conselhos municipais de saúde, dado que este espaço participativo
representa a voz da sociedade e no contexto do PAS, RAG, SARGSUS é quem efetivamente
valida o monitoramento e a avaliação da prestação de contas, segundo a necessidade de saúde
local.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo analisar qualitativamente respostas e justificativas
feitas por gestores públicos municipais em campos abertos de preenchimento do formulário
do Relatório Anual de Gestão (RAG), disponível na plataforma SARGSUS, considerando-se
o ano 2015 para a análise. Assim, seria possível viabilizar uma avaliação qualitativa acerca do
que discutem ou apresentam os gestores públicos municipais nos campos abertos do RAG.
Isso traz um olhar distinto sobre um importante instrumento de gestão do SUS, devido ao
ineditismo da iniciativa: analisar textos de respostas dos gestores, visando conhecer de modo
aprofundado o que pensam ou respondem sobre os números que os RAGs trazem para o
sistema de monitoramento e avaliação. É possível que isso gere novos insights sobre a forma
de abordagem, bem como o conteúdo do que é discutido e problematizado por esses atores,
para a tomada de decisão em assuntos relativos à gestão do SUS.
Ao responder a um conjunto de perguntas formuladas pelo Ministério da Saúde, tal
como se pode observar no Quadro 1 deste trabalho, o esforço de análise de conteúdo do
corpus de textos correspondente a uma amostra de 364 relatórios (RAG) do ano 2015
propiciou constatar, como principais conclusões:


Que o gestor público municipal percebe qual é a função do RAG como instrumento de
gestão, para que serve, o que o instrumento mede ou monitora e sua importância no
acompanhamento da execução e alcance das metas definidas no Plano de Saúde e na
Programação Anual de Saúde (PAS);



Que o gestor público municipal se mostra, em seu discurso, alinhado aos objetivos do
SUS na gestão municipal, quando busca a implementação de um modelo de atenção à
saúde que prioriza a qualidade de vida (por exemplo, prevenção). Entretanto,
qualitativamente, parece não ser bem manejada a variável morbimortalidade, uma vez
que incluem as causas: gravidez, parto e puerpério, que não necessariamente condizem
com causas de adoecimento, podendo estar relacionadas somente ao número de
internações. Este comportamento, como analisado em seções anteriores, pode ser
explicado pela própria limitação do SARGSUS em não apresentar indicadores mais
apropriados para medir o risco de adoecimento da população, embora o país apresente
dados e tecnologia que possibilitam esta melhoria no referido sistema;
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Que acerca da alusão dos gestores municipais de saúde a contratos de gestão e
protocolos de cooperação entre entes públicos, a discussão é correlacionada com a
dupla gestão, e que a discussão parece estar vinculada a objetivos ou necessidades dos
municípios, tais como: ampliar a oferta de serviços; o nível de complexidade dos
procedimentos; as condições de financiamento – daí convênios, consórcios e
contratos etc.;



Que, quando se manifestam sobre eventuais conflitos relacionados à gestão municipal
versus gestão estadual da saúde, os gestores centralizam a discussão nas esferas de
governo (municipal x estadual), no percentual de atuação de cada uma, na estrutura
existente ou disponível, na autonomia do município e nas dificuldades enfrentadas
pelos diferentes entes para atenderem às diversas normas operacionais etc.;



Que, no campo “considerações iniciais”, não fica claro como poderiam propor
melhorias à gestão. Mas apontam veementemente as dificuldades enfrentadas para a
gestão do sistema no nível municipal. A tônica está em torno da insuficiência de
recursos, da forma como os recursos são utilizados e/ou transferidos etc. Verifica-se
que é preciso discutir de modo aprofundado os aspectos de governança no sistema de
financiamento da saúde e oferecer um modelo conceitual por meio do qual o gestor
municipal possa se sentir parte ativa do processo gerencial e de governança da saúde
em seu município;



Que, ainda sobre a questão financeiro-orçamentária, foi possível constatar das análises
do campo “demonstrativo orçamentário”, manifestações acerca da “insuficiência de
recursos” para a saúde. Diante disto, reforça-se a recomendação de que, ad futurum,
seja preciso debruçar-se sobre análises relativas à gestão e à governança do
financiamento da saúde nos municípios e envolver os demais atores da sociedade por
meio de um processo de informação de fácil entendimento e que gerem informações
que possam ser comparadas;



Que, apenas visualizando números, há efetiva atuação dos conselhos quando se refere
à aprovação dos RAGs. 90% dos RAGs submetidos aos conselhos municipais de
saúde (CMS) são aprovados. Entretanto, é preciso considerar a necessidade de
aprofundamento de estudos sobre a estruturação, a autonomia, a atuação efetiva dos
CMS junto à gestão municipal de saúde, uma vez que são cruciais no monitoramento e
controle da gestão da saúde, por meio da análise da prestação de contas. O conteúdo
das atas dos CMS demonstrou que, geralmente, em apenas uma linha do texto, tem-se
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a sentença: “o Conselho resolveu aprovar”. Assim, não fica claro o nível de criticidade
imprimido pelos conselhos ao que apreciam, nos RAGs, para emitirem seus pareceres
pela aprovação. Por outro lado, estudos vêm demonstrando que esses conselhos
funcionam de modo precário, sendo que 56,5% dos CMS não têm sede própria, 50,7%
não possuem dotação orçamentária e 31,3% não realizam capacitação de seus
conselheiros (SIACS, 2017).
Diante de tais constatações, resta demonstrar que é preciso aprimorar o instrumento
RAG, é preciso melhorar os campos de preenchimento de respostas qualitativas, de modo que
o conteúdo ali inserido possa ser analisado de maneira correlacionada com o que se tem nos
campos quantitativos; é importante incrementar o nível de instruções ao gestor público
municipal acerca da importância dos instrumentos de gestão, entre eles, especificamente, o
RAG. O Relatório Anual de Gestão apresenta-se para o gestor de saúde como uma importante
ferramenta de apoio à tomada de decisão no âmbito municipal, tendo como pano de fundo o
SARGSUS, um sistema capaz de integrar diversos dados e informações demográficas, de
morbimortalidade, financeiros etc., que representam os resultados alcançados com a execução
da Programação Anual de Saúde.
Suscitam-se alguns questionamentos para estudos futuros: qual a percepção do gestor
de saúde sobre o RAG e o uso do SARGSUS na condução de sua gestão e da PAS? Apenas
um dever por força do Decreto Presidencial GM/MS nº 7.508/2011 e da Lei Complementar nº
141/12 ou uma ferramenta de apoio à decisão?
É oportuno buscar aprofundar o conhecimento do papel dos conselhos municipais de
saúde (CMS) no monitoramento e controle da gestão municipal da saúde, principalmente no
que se refere à capacitação e otimização de suas condições estruturais e tecnológicas, de modo
que viabilize e potencialize sua atuação autônoma, independente; e, por fim, que se amplie a
discussão sobre governança no financiamento da saúde, de modo que a visão do gestor
municipal se desloque de uma perspectiva de vetor único: “recursos são insuficientes”, para
uma perspectiva multidimensional no trato da questão, em que a excelência da gestão dos
recursos destinados à saúde passe a incorporar, também, o vocabulário e a rotina desses
gestores, que são tão cruciais para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde, por
serem atores estratégicos que estão “na ponta” da operação em um país com mais de cinco mil
municípios e com características bastante complexas e diversificadas entre suas cinco regiões.
Essa visão multidimensional deve ser apoiada por um sistema de governança que
possa mediar o processo de comunicação e melhorar a transparência entre todos os atores que
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atuam na saúde, tendo como suporte as informações dos recursos aplicados, pois fica claro
que essa informação é o ponto de partida para o desenvolvimento de um sistema de
governança que possa pacificar e amadurecer o processo de pactuação do SUS.
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