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“Cerca de trinta pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e
levaram uma representação à câmara. A câmara recusou
aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição
pública, e que a ciência não podia ser emendada por votação
administrativa, menos ainda por movimentos de rua”
(Machado de Assis. O Alienista)

A Roberto, Oscar e Gani

meu núcleo afetivo
Aos meus pais por me mostrarem a razão

Às minhas irmãs pelo carinho solidário
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APRESENTAÇÃO

Este trabalho representa a conclusão de mais um ciclo de minha vida
acadêmica. Trata-se de um exercício intelectual para situar minha trajetória
profissional e pensar na contribuição que ela possa dar à saúde coletiva.
O tema e as questões aqui desenvolvidos se cruzam num espaço que
confluem e dialogam com as atuações do médico sanitarista, do professor,
do pesquisador e do gerente de serviços de saúde que tenho exercido
nestas duas últimas décadas, quando adentrei o mundo dos saberes e das
práticas da saúde coletiva.
A dissertação de mestrado defendida em 1995 sistematizava uma
experiência profissional de implantação de ações de saúde frente à epidemia
da Aids no município de Santo André, região do Grande ABC paulista, entre
1990 a 1992. Em decorrência das especificidades desse agravo de saúde na
população, houve necessidade de diferentes intervenções dentre as quais a
articulação com outras prefeituras da região e com vários segmentos sociais,
o que configurou uma política pública local cuja formulação e coordenação
exigiram do Poder público decisiva participação.
A partir de 1992 tive o privilégio de trabalhar no Centro de SaúdeEscola Barra Funda, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo, serviço de atenção primária que, além de assistência à saúde,
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forma recursos humanos e desenvolve pesquisa em serviço. Com marcante
atuação em um pedaço da região central do município de São Paulo, onde
desenvolve ações comunitárias e de inclusão social, esse serviço tem se
caracterizado por uma lógica pública, razão pela qual muitas vezes tem se
confundido como unidade estatal. Todavia, é um serviço privado sem fins
lucrativos, financiado pelo Poder público estadual por intermédio da entidade
mantenedora da Faculdade.
Portanto, trabalhar nessas duas instituições diferentes, uma estatal e
outra não-estatal, e desenvolver ações de saúde direcionadas para o
interesse público trouxe-me questões de diferentes ordens voltadas para a
esfera pública e para os agentes sociais que dela participam, seja prestando
serviços de saúde, seja produzindo bens sociais.
Foi no desenvolvimento de minhas atividades profissionais orientadas
para a organização da atenção à saúde, para o ensino e para a pesquisa de
aspectos da assistência à saúde de determinados grupos sociais em
situação de exclusão social que passei a cogitar da possibilidade de
participação de diferentes instituições na prestação de serviços públicos de
saúde e de controle efetivo do Poder público sobre elas.
Quando da apresentação das propostas do plano diretor da reforma
do aparelho estatal brasileiro, na qual a defesa das organizações sociais
aparece como uma das principais estratégias para viabilizar a eficácia da
ação pública por intermédio de instituições não-estatais, me veio “à pele” a
oportunidade de investigar as possibilidades e os limites dessa tendência da
gestão pública.
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Foi essa a perspectiva que esta tese escolheu. Ao estabelecer o
diálogo do pensamento crítico no campo da saúde coletiva, em especial,
com a área de políticas de saúde, foi possível apreender algumas questões
sobre o tema aqui proposto. Elas contribuíram para uma análise
fundamentada das tendências reformadoras do papel do Estado na
prestação de serviços de saúde.
Este trabalho está estruturado em quatro capítulos com o objetivo de
analisar a problemática e responder as questões levantadas pela hipótese
geral que o norteia: como o Estado brasileiro vem delegando a assistência à
saúde a agentes privados sem contemplar, de modo efetivo, o controle
público e a garantia à população da eqüidade ao acesso à saúde?
No primeiro capítulo abordam-se os principais aspectos das
tendências de reforma do Estado nos anos recentes e suas implicações na
gestão pública, no contexto de importantes transformações das relações
Estado e Sociedade contemporânea.
No segundo capítulo situam-se essas questões gerais no Brasil, em
geral, e no setor da saúde, em particular; analisam-se as propostas da
reforma do aparelho estatal apresentadas pelo Governo federal a partir de
1995 e uma de suas principais estratégias, as organizações sociais.
No terceiro capítulo formula-se a investigação propriamente dita,
hipótese central deste trabalho, escolhem-se as categorias analíticas de
eqüidade no acesso e controle público nos serviços de saúde, explicita-se a
metodologia empregada bem como justifica-se a seleção das duas
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organizações sociais de saúde estudadas e o desenvolvimento do processo
da pesquisa empírica.
No quarto e último capítulo revela-se a trajetória da implantação
dessa nova modalidade de gestão no estado de São Paulo, apresentam-se e
discutem-se criticamente as categorias analíticas a que este estudo recorre
à luz do referencial teórico-conceitual explorado nos capítulos anteriores.
Este trabalho é resultado de questionamentos individuais respondidos
solitariamente. Por isso, as grandezas e as inúmeras fragilidades que ele
expõe são de responsabilidade exclusiva do autor. No entanto, para que
fosse

possível

transpor

seus

próprios

limites,

foi

imprescindível

estabelecerem-se contatos, diálogos e ajuda de várias pessoas e
instituições. A todos em geral e a alguns em particular registro aqui meu
agradecimento.
Ao meu orientador Paulo Elias cuja competência intelectual e didática
me acolheram com firmeza e discernimento, o que me permitiu trilhar o
caminho, retirar e transpor as grandes e pequenas pedras, mas sobretudo
confirmar minha admiração pelo pensador crítico e atuante na formulação
das políticas de saúde. Já não me falta saudade das conversas sempre
atuais e polêmicas na sala do departamento.
Aos dirigentes das organizações sociais de saúde e dos Hospitais
Gerais de Itaim Paulista e de Itapecerica da Serra, obrigado pela
colaboração. A todos os entrevistados, aos técnicos e assessores das
instituições estudadas e consultadas, pelo apoio incondicional.
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Ao Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, pela oportunidade de me deixar voltar a
beber da fonte de um dos principais centros de pensamento da área da
saúde coletiva brasileira.
Às professoras Amélia Cohn e Ana Malik e ao professor Nelson
Ibañez, pelas ponderações teóricas e metodológicas apresentadas e pelo
estímulo à complementação deste trabalho.
Aos colegas da disciplina de saúde coletiva da Faculdade de Medicina
do ABC, pelo apoio intelectual e afetivo e pelas substituições das minhas
obrigações docentes.
À minha amiga Vânia, que, além de dividir comigo as tensões
emocionais e as dúvidas intelectuais sempre freqüentes neste processo, me
estimula e acredita em mim.
Aos colegas e amigos do Centro de Saúde-Escola Barra Funda, pela
construção conjunta de uma prática pública não-estatal de saúde. Aos
professores do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo a quem devo considerável influência
na minha formação de médico sanitarista. À professora Regina Marsiglia,
minha referência intelectual e profissional.
Ao secretário municipal da saúde do município de São Paulo,
Eduardo Jorge, e ao diretor da coordenação de desenvolvimento de gestão
descentralizada, COGest, dessa secretaria, Paulo Capucci, pelo convite para
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estudo, e à Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, Fapesp, da qual
recebi apoio financeiro para a pesquisa de campo.

9

SUMÁRIO
página
Lista de quadros
Lista de siglas
Resumo
Summary
Capítulo I – Estado e reforma do Estado nos anos 90 .....................
1. Estado e sociedade na democracia contemporânea .........
2. O movimento de reforma do Estado: a gestão pública em
questão ..............................................................................
3. Entre o Estado e o mercado: o setor público não-estatal ..

1
2
12
23

Capítulo II – A reforma do Estado e o setor de saúde no Brasil ......
1. A reforma do aparelho de Estado brasileiro .......................
2. As organizações sociais como estratégia de implantação
da reforma do aparelho estatal brasileiro ...........................
3. A reforma no setor de saúde ...............................................

29
33

Capítulo III – Procedimentos metodológicos da investigação .........
Categorias analíticas .............................................................
1. Eqüidade no acesso aos serviços de saúde .......................
2. Controle público ..................................................................

58
62
62
68

Capítulo IV – As organizações sociais de saúde em face das
questões da eqüidade e do controle público nos serviços de
saúde ........................................................................................
1. A trajetória das OSS no estado de São Paulo ....................
2. Caracterização das OSS estudadas ...................................
3. A discussão da eqüidade e do controle público nas OSS ..

83
83
101
141

Considerações finais ........................................................................

193

Referências bibliográficas ................................................................

211

Apêndice A
Apêndice B
Apêndice C
Apêndice D
Apêndice E

Lei Complementar nº 846/98
Indicadores para avaliação da parte variável dos
contratos de gestão
Contrato de gestão
Mapa de Itapecerica da Serra
Mapa de Itaim Paulista

40
46

10

LISTA DE QUADROS

página
Quadro 1

Informações versus categorias analíticas e fontes
utilizadas no trabalho de campo – HGIS e HGIP ...............

76

Entrevistados segundo sua posição e informações
centrais a serem pesquisadas no trabalho de campo –
HGIS e HGIP ......................................................................

79

População total e por faixa etária dos municípios de
abrangência do HGIS – 2000 .............................................

102

Taxa de alfabetização dos municípios de abrangência do
HGIS– 2000 ........................................................................

103

Quadro 5

IDH dos municípios de abrangência do HGIS – 1991 ........

104

Quadro 6

IPRS dos municípios de abrangência do HGIS – 1992;
1997 ...................................................................................

106

Coeficientes de mortalidade infantil e de homicídios dos
municípios de abrangência do HGIS – 2000 .....................

107

Principais grupos de causa de mortalidade proporcional
nos municípios de abrangência do HGIS - 1998 ................

109

Despesa pública total com saúde por habitante dos
municípios de abrangência do HGIS – 1999 ......................

110

Leitos públicos por 1.000 hab. nos municípios de
abrangência do HGIS – 1999 ............................................

111

Número de consultas ambulatórias por hab. nos
municípios de abrangência do HGIS – 1999 ......................

112

População total e por faixa etária dos distritos
administrativos de abrangência do HGIP, município de
São Paulo – 2000 ...............................................................

124

Posição no ranking do mapa da exclusão/inclusão social
da cidade de São Paulo dos distritos administrativos de
abrangência do HGIP, tomando como referência alguns
IEXs – 2000 ........................................................................

126

Coeficientes de mortalidade infantil e de homicídios nos
distritos administrativos de abrangência do HGIP,
municípios de São Paulo - 2000 .........................................

127

Quadro 2

Quadro 3
Quadro 4

Quadro 7
Quadro 8
Quadro 9
Quadro 10
Quadro 11
Quadro 12

Quadro 13

Quadro 14

11

LISTA DE SIGLAS

CES

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

CIR

COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL

CMSIS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPECERICA
DA SERRA

CSSM

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

DIR

DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE

DST

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

EUA

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

FEPASA

FERROVIA PAULISTA SOCIEDADE ANÔNIMA

FFM

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

FMI

FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL

GTE

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

HGG

HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ

HGIP

HOSPITAL GERAL DE ITAIM PAULISTA

HGIS

HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA

IBGE

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

IDH

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

IEX

ÍNDICE DE EXCLUSÃO/INCLUSÃO SOCIAL

IPRS

ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

MARE

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E
REFORMA DO ESTADO

MSZL

MOVIMENTO DE SAÚDE DA ZONA LESTE

NOAS

NORMA OPERACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

NOB
OMS

NORMA OPERACIONAL BÁSICA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

12

ONG

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL

OPAS

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE

OS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL

OSEC

ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

OSS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

PAS

PLANO DE ATENDIMENTO À SAÚDE

PNUD

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
O DESENVOLVIMENTO

PROAIM

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DE INFORMAÇÕES DE
MORTALIDADE

SEADE

SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS

SECONCI

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO
MOBILIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SESSP

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE SÃO PAULO

SINDHOSP SINDICADO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS
DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISA E
ANÁLISES CLÍNICAS, INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO
SP

SÃO PAULO (ESTADO)

SPDM

SOCIEDADE PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA

SS

SECRETARIA DE SAÚDE

SUS

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

UNICEF

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA INFÂNCIA

UNIFESP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

UNISA

UNIVERSIDADE SANTO AMARO

13

RESUMO

CARNEIRO JUNIOR, N. O setor público não-estatal: as organizações
sociais como possibilidades e limites na gestão pública da saúde.
São Paulo, 2002. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo.

Como alternativa para superar mais uma crise do capitalismo, no final do
século XX configurou-se uma nova organização geopolítica e econômica
mundial de cunho neoliberal. Ela atribui ao Estado de Bem-Estar Social a
responsabilidade pela crise e pela ineficiência em responder às demandas
sociais do mundo em transformação. Em resposta às críticas, nasce o
movimento de reforma do Estado, que vem assumindo posições nas duas
últimas décadas. Nos anos 80 predominou a concepção do Estado mínimo,
que encarregou o mercado da responsabilidade pelo crescimento econômico
e pelo atendimento às necessidades da sociedade. Na década seguinte
questionou-se esse modelo. O ideário do Estado forte regulador e
coordenador de políticas sociais respondeu aquele questionamento,
deixando para o mercado e o terceiro setor a produção de bens e serviços.
Influenciado pela nova administração pública, esse Estado é concebido
como gerenciador do desenvolvimento social, incorporando mecanismos do
setor privado para aperfeiçoar resultados, como retenção de gastos e
controle de custos. Essa é a orientação do plano diretor de reforma do
aparelho estatal implantado pelo Governo brasileiro a partir de 1995. Uma de
suas principais estratégicas foi a criação das organizações sociais – estatuto
legal que permite às instituições sem fins lucrativos desenvolverem funções
sociais delegadas pelo Estado. A partir de 1998, a Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo tem repassado a gestão de hospitais para
organizações sociais de saúde, mediante contratos de gestão,que
discriminam objetivos e metas a serem alcançados na produção de serviços
médico-hospitalares. Duas dessas experiências são analisadas aqui – os
Hospitais Gerais de Itapecerica da Serra e do Itaim Paulista – com vistas a
avaliar a capacidade do Estado de promover tal delegação, à luz do controle
público e da garantia da eqüidade no acesso aos serviços de saúde.
Empregou-se metodologia qualitativa, mediante estudo de caso. Foram
realizadas trinta entrevistas com membros das equipes técnicas, das
administrações e das mantenedoras dessas organizações, usuários dos
serviços, representantes do Legislativo e do Executivo estadual. Procedeuse à leitura de documentos e relatórios técnicos. Os resultados indicaram
não haver incorporação do âmbito local na gestão dos serviços prestados; o
principal coordenador e controlador das metas estabelecidas é a
administração central da secretaria estadual. Para que se efetive a eqüidade
no acesso, é fundamental a presença do Poder público local como
articulador do sistema de saúde. O controle público expressa-se por ações
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fiscalizadoras mediante procedimentos contábil-financeiros do Tribunal de
Contas do Estado ou das instâncias locais do controle social do Sistema
Único de Saúde ou dos conselhos populares de saúde. A população não
participa da formulação das ações de saúde. Nessa modalidade de gestão, o
Poder público estadual assume presença marcante mediante financiamento
global e controle administrativo dessas organizações, o que caracteriza uma
desconcentração de função para instituições públicas não-estatais,
responsáveis por uma lógica privada de gerenciamento por intermédio da
contratação de recursos humanos e de administração financeira, aspectos
limitantes da ação estatal.
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SUMMARY

CARNEIRO JUNIOR, N. The non-governamental public sector: the
social organizations as possibilities and limites in the public
management of health. São Paulo, 2002. Tese (Doutorado) Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.

At the end of the 20th century we had seen the come out of a new geopolitical
and economical world configuration of neoliberal traces, as an alternative to
overcome the capitalism crisis. The Welfare State is criticized by such
conception, being assigned to it the responsibility for the crisis and the
inefficiency to answer the social demands of a world that is constantly
changing. In response to these critiques comes out the State reform
movement that has assumed several propositions in the past two decades.
The conception of minimum State that prevailed in the 80’s, leaving to the
market the responsibility for the economical growing and caring of the society
needs. In the next decade this model was questioned. Then comes the
ideology of the strong State that must regulate and coordinate the social
politics, leaving to the market and the non-governmental organizations the
productions of goods and services. Influenced by the new public
management, this State is conceived as a manager of social development,
using mechanisms of the private sector to optimize results, as the retention of
expenses and cost control. We observe this orientation in the director plan of
reform of the governmental machine, presented by the Brazilian Govern
since 1995. One of the main strategies was the creation of the Social
Organizations  legal statute that allows the non profit institutions to develop
social functions delegated by the State. Since 1998, the Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo has repassed hospitals to Social Organizations of
Health, through performance agreements, establishing goals to be reached in
the production of hospitalar services. Two of these experiences were
analysed  the General Hospitals from Itapecerica da Serra and from Itaim
Paulista  with the intention to evaluate the ability of the State in promoting
such delegation, under the public control and the guarantee of equity in the
access to he health services. We used qualitative methodology, through the
technique of study of case. There were thirty interviews done, involving
members from the technical staff, from the administration and from the
owners of these organizations, users of the services, and representatives of
the Legislative and Executive of the State. We did read the documents and
technical reports. The results indicated that there is no incorporation at the
local level in the management of the services done, and that the central level
of the Secretaria Estadual is the main coordinator and controller of the goals
established. As to the equity in the access, is fundamental the presence of
the local Public Power to its effectiveness, in the articulation of the health
system, as we have seen in the Itapecerica da Serra experience. The public
control is made by inspection actions, through financial procedures of the
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Tribunal de Contas do Estado, or the local instances of social control of the
Sistema Único de Saúde or of the popular counsils of health. There is no
participation of the population in the formulation of health actions. In this kind
of management the Public Power of the state of the São Paulo has a
fundamental role, through the global financing and administrative control of
these Organizations, characterizing a desconcentration of function for non
governmental public institutions, that is responsible for a private logic of
managing, through the contract of human resources and financial
administration, limiting aspects of the action of the State.
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CAPÍTULO I
ESTADO E REFORMA DO ESTADO NOS ANOS 90

As preocupações deste trabalho centram-se nas mudanças
estabelecidas na relação entre Estado e prestadores de serviços públicos de
saúde, implementadas recentemente no estado de São Paulo e inseridas no
contexto maior de reformas do aparelho de Estado brasileiro.
O caráter público das ações de saúde não é concebido
necessariamente como da esfera estatal, reconhecendo-se a existência e a
pertinência de prestadores de serviços que não visam a lucro e desenvolvem
atividades complementares e auxiliares ao Estado.
O que se tem observado na última década é a defesa e um
certo privilegiamento na condução das políticas de saúde no estado de São
Paulo pelo repasse do gerenciamento de serviços médico-hospitalares a
entidades públicas não-estatais, qualificadas como organizações sociais de
saúde e regulamentadas por lei.
Além de atender a determinações particulares do estado de
São Paulo, essa política se insere numa discussão maior na qual está
contida a própria reforma do aparelho de Estado brasileiro. A questão central
do movimento mundial de reformas do Estado capitalista, que emergiu a
partir de 1970, com suas várias concepções e formatos, é a redefinição do
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papel do Estado que, para a área social, se expressa fundamentalmente na
retração de suas funções de prestador de serviços para assumir a de mero
incentivador de entidades e outros agentes sociais que desempenhem tais
atividades.
Na realidade local, o que se problematiza aqui é a capacidade
desse

Estado

de,

ao

delegar

funções

historicamente

sob

sua

responsabilidade, promover o efetivo controle e eficácia social dessa
prestação de serviços, reconhecendo as fragilidades do aparato estatal para
tal desempenho, as profundas desigualdades sociais e as capturas desse
Estado por grupos sociais que imprimem lógicas privadas na administração
da coisa pública.
São, portanto, essas, desdobradas em outras mais específicas,
as preocupações gerais presentes neste trabalho, que contribuíram para o
discernimento e a argumentação das idéias aqui apresentadas, levando em
consideração a qualificação do debate e suas proposituras, certamente não
unívocas, uma vez que pertencem ao locus da relação Estado e Sociedade.

1. Estado e Sociedade na democracia contemporânea

As três últimas décadas foram marcadas por uma agenda de
discussões sobre as novas configurações geopolíticas e suas repercussões
particularmente no mundo capitalista periférico, em decorrência da chamada
globalização econômica. O que provocou a participação de vários
segmentos sociais com diferentes perspectivas e graus de adesão, em
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conformidade com seus interesses, relacionados aos ganhos e às perdas na
distribuição dos recursos sociais e da riqueza nesses países.
Pode-se dizer que globalização é um termo genérico e pode
assumir vários significados de acordo com a posição teórica e ideológica. O
termo incorpora, de modo geral, quatro dimensões: técnica – novas
tecnologias de trabalho e de informação; política – hegemonia da
democracia

liberal;

ideológico-cultural

–

sociedade

de

consumo

e

comunicação de massa; e econômica – internacionalização da produção e
predominância do capital financeiro, que caracteriza particularmente a
globalização (HIRSCH, 1996).
O processo de globalização é um dado e caracteriza a nova
fase do capitalismo mundial no final do século XX. O que deve pautar esta
discussão é a identificação de dois lados antagônicos desse processo, a
“globalização negativa” e a “globalização positiva”, que requerem do Estado
e da sociedade um posicionamento em relação a eles (SINGER, 1997).
A “globalização negativa” provoca perdas substantivas para
determinadas sociedades, uma vez que o Estado é capturado por interesses
hegemônicos do capital internacional, ao passo que a “globalização positiva”
conduz à internacionalização da economia com medidas protecionistas aos
setores econômicos locais.
É necessário, portanto, que nesse processo as relações entre
Estado e Sociedade se rearticulem em diferentes bases políticas, sociais e
econômicas, impulsionadas interna e externamente por forças sociais
mediante rearranjos político-institucionais que estruturam a vida social.
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Nesse sentido, alteram-se os papéis do Estado e da Sociedade bem como
instalam-se novas tensões nessa relação, cujo locus das definições da nova
configuração da política e da economia se reafirma (SOLA, 1999).
Uma das principais questões atuais do capitalismo refere-se ao
modo como as decisões relacionadas à distribuição da produção se
processam, levando em consideração que as principais definições ocorrem
no campo da política e não da economia.
Nessa perspectiva, a força e o eixo da discussão sobre a
conformação do Estado e seu papel emergem no cenário geopolítico
mundial. "Compreender o que seja política no sistema econômico mundial
de hoje é, pois, compreender o Estado nacional e compreender o Estado
nacional no contexto desse sistema1 é compreender a dinâmica fundamental
de uma sociedade" complexa, heterogênea e em constantes modificações
(CARNOY, 1988:9).
De acordo com a matriz, as dimensões econômicas ou
ideológicas que sempre constituem as teorias políticas sobre o Estado terão
predomínio umas sobre a outras. A título de delimitação, elas podem ser
agrupadas em dois blocos:
- as concepções liberais cuja primazia é a dimensão
econômica. Em face da sociedade, o Estado é neutro, isto é, intervém o
menos possível nas relações socioeconômicas e garante as liberdades
individuais e de propriedade; e

1

Itálico no texto original.
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- as concepções cuja dimensão político-ideológica centraliza a
explicação da natureza do Estado e seu papel na relação com a sociedade.
O Estado é uma arena de luta na qual se digladiam os poderes econômico –
organização das forças produtivas –, ideológico – organização do consenso
– e político – organização do poder coercitivo (CARNOY, 1988; BOBBIO,
1997a).
Para

a

filosofia

política,

o

Estado

se

expressa

pela

preeminência do político sobre os outros poderes, promovendo assim a
defesa dos interesses de todos. Ele está acima dos valores morais do
indivíduo. É essa conformação que alimenta a disputa política tanto no
interior do aparelho estatal como nas instituições da sociedade civil,
mediante a participação efetiva de seus segmentos não hegemônicos, que
visem ao controle público desse poder (BOBBIO, 1997a; LIMA JUNIOR,
1997).
A luta pela ampliação da democracia tratada aqui atualiza o
debate sobre o Estado contemporâneo. "(...) A democracia aparece como
um sistema de mediações políticas entre o Estado e os atores sociais e não
como um modo de gestão racional da sociedade" (TOURAINE, 1996:86).
A esse propósito, a democracia vem sendo apresentada como
pacto constitucional, no qual se normatiza o controle do poder público e
definem-se regras mínimas para operação do sistema democrático
(ANDRADE, 1993).
O futuro da democracia está comprometido com algumas de
suas promessas não-realizadas expressas na persistência de grupos
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oligárquicos no poder, nos insuficientes espaços onde é exercida e na
questão do controle público sobre as decisões governamentais, entre outras
(BOBBIO, 1997b).
O não-cumprimento das promessas da democracia deve-se ao
desenvolvimento de uma sociedade mais complexa e mais tecnocrata, a
demandas sociais crescentes e rápidas, desproporcionais à disponibilidade
de recursos e de priorização política e, por fim, ao surgimento de um aparato
burocrático e de instituições incapaz de responder às demandas e
necessidades dos cidadãos.
Direcionado pelo grupo social governante, o Estado sempre
desempenhou funções e posições que influenciaram a regulação e/ou a
fomentação das forças produtivas e das relações sociais.
Em análise das conseqüências históricas dessas intervenções,
SANTOS (1999b) comenta que:
a expansão da capacidade reguladora do Estado
nas sociedades capitalistas assumiu duas formas
principais: o Estado-providência no centro do
sistema mundial e o Estado-desenvolvimentista
na periferia e semiperiferia do sistema mundial. À
medida que estatizou a regulação, o Estado fez
dela um campo de luta política e nessa medida
ele próprio se politizou (89).
Nas décadas passadas, esses modelos de Estado e suas
formas de relações com a sociedade assumiram lógicas políticas,
econômicas e ideológicas diversas. Na periferia do capitalismo dos anos 50
e 60, o Estado é o principal responsável pela industrialização e
modernização da vida urbana. Na década de 70, no entanto, inverte-se o
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papel desse Estado que passa a ser considerado obstáculo ao
desenvolvimento

econômico.

Nos

anos

80,

emergem

modelos

de

organização estatal e de relação com a sociedade condizentes com o
receituário econômico liberal, ou seja, o livre-mercado como agenciador da
organização social e definidor do papel do Estado – o Estado mínimo. No
início dos anos 90, surgem críticas às proposições liberais da década
anterior, que criam necessidades de articulação das dimensões política e
econômica na conformação de um novo Estado.
De acordo com EVANS (1992):
ao final dos anos oitenta, até antigos expoentes
da ortodoxia, como o Banco Mundial, estão agora
dispostos a considerar a possibilidade de que os
problemas de seus clientes possam surgir não
apenas de más políticas, mas de deficiências
institucionais corrigíveis apenas no longo prazo. A
resposta não está no desmantelamento do
Estado, mas sim na sua reconstrução (109).
Discute-se um novo modelo de Estado em busca de saída para
a profunda crise estrutural do capitalismo, resultante de dimensões internas
– padrão público/privado – e externas – globalização – em função das
particularidades de cada país e agravada por sucessivas políticas de
ajustes, que privilegiam os aspectos macroeconômicos – inflação – por
racionalização de demandas sociais, além do processo de descrença da
população.
No mundo atual, a pressão e a tensão sociais presentes na
relação Estado e Sociedade são oriundas de um crescente aumento de
demandas cada vez mais plurais e complexas, avolumadas por antigas
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necessidades não-atendidas, que geraram padrões de desigualdades
sociais em diferentes áreas cujo quadro mais agudo aparece notadamente
em países situados na periferia do capitalismo.
Trata-se, portanto, de discutir a governabilidade – governance
–, termo não muito preciso mas atribuído, em geral, à coordenação e
implementação de políticas pelos governos, à capacidade de resolução dos
governantes em face das demandas da sociedade e ao apoio dos grupos
sociais às suas medidas (BOBBIO et al., 2000), ou seja, de acordo com
DINIZ (1997):
em sentido amplo, a capacidade governativa não
mais seria avaliada em função apenas dos
resultados
das
políticas
governamentais,
passando a significar a forma pela qual o governo
exerce seu poder. (...) Assim, a questão dos
procedimentos e práticas governamentais na
consecução de suas metas adquire relevância,
incluindo como objeto de análise questões como o
formato institucional do processo decisório, a
articulação público-privado na formulação das
políticas ou ainda a abertura maior ou menor para
a participação dos setores interessados ou de
distintas esferas de poder (37-8).
Enfatiza-se até aqui a questão do controle público sobre
decisões do Governo e do aparelho estatal como desafio às formas atuais
de participação e de representação em face das características que definem
o Estado contemporâneo em relação às outras formas de Estado
conhecidas, isto é, a presença marcante do poder executivo e da burocracia
estatal na vazão às demandas de intervenção social principalmente quanto
às políticas econômicas (BOBBIO et al., 2000).
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Portanto, há uma relação complexa e tensa entre os agentes
sociais, aqui identificados como Governo, burocracia estatal e sociedade
civil, que estabelecem delegações de poder, decisões, ações e pressões
sociais visando à satisfação de necessidades sociais, mediante a
distribuição dos bens públicos em um ambiente político e social marcado por
interesses heterogêneos e desiguais.
A participação política, o grau de representatividade das
instituições e de dispersão do poder inter e intra-institucionais são
parâmetros defendidos por LIMA JUNIOR (1997), segundo o qual é possível
avaliar a capacidade democrática do Estado contemporâneo e favorecer o
controle público sobre as instituições estatais estabelecendo mecanismos
para que aqueles que os detêm cumpram as leis e suas ações sejam
direcionadas para a lógica pública e não para a lógica privada (OLIVEIRA,
1999; RIBEIRO, 2000).
Pode-se afirmar que justiça social e participação política são
esferas que centralizam as principais preocupações das relações do Estado
com a Sociedade nesta última década, expressas em diferentes políticas e
questionamentos de intervenção e de organização estatais. Eqüidade e
controle público são questões exponenciais dessas esferas.
A partir de 1980, a discussão sobre eqüidade tornou-se uma
questão central para as políticas sociais, em geral, e, para a área de saúde,
em particular (ALMEIDA, 2000).
O contexto da reforma do Estado que se traduz em diferentes
movimentos e ideários guarda características comuns: redução do aparelho
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estatal, diminuição de gastos com áreas sociais, privatizações, redefinição
do papel de prestador direto de serviços sociais, enfoques de ações sociais,
entre outras.
Portanto, a centralidade emerge da necessidade premente de
implantar políticas que atendam segmentos sociais deficitários, quando as
ações estatais forem insuficientes, seja por deficiência de ofertas de
serviços, por escassez de recursos financeiros, por inoperância dos órgãos
públicos, por desigualdades sociais, entre outras causas (BERLINGUER,
1999).
Segundo KLIKSBERG (2001):
a crescente atenção para o enfrentamento das
desigualdades sociais nos países periféricos
justifica-se pela necessidade de políticas
equânimes, como formas de propiciar o
crescimento econômico sustentável conduzido
pelo Estado. “A questão fundamental não é o
tamanho do Estado, e sim que ele cumpra suas
funções históricas imprescindíveis e tenha a
capacidade institucional de levá-las a cabo com
eficiência. Entre elas, destaca-se claramente o
tema da eqüidade e do desenvolvimento em
geral, em que a ação estatal não pode ser
substituída (96).
Em relação ao controle público, essa questão se insere na
esfera da participação da sociedade civil nas instituições estatais. É uma das
possibilidades

mais

radicais

e

emblemáticas

para

a

democracia

contemporânea.
Todavia, é uma questão há muito tempo já em pauta, isto é, o
controle da sociedade sobre o Estado – controle público – e deste sobre os
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cidadãos

–

controle

social.

Tanto

posições

progressistas

como

conservadoras tratam da participação social, porém
(...) o que altera é o sentido que a ela imprimem.
Os progressistas a assumem como uma
participação ativa, no sentido do direito do
cidadão, e os conservadores a assumem com um
sentido passivo de fiscalização, quando não de
cooptação (COHN, 1991:19).
COMPARATO (1992) afirma que o desenvolvimento de uma
nova cidadania, necessária na atual transformação das relações entre
Estado e Sociedade, dá-se mediante a participação do cidadão: 1. na
distribuição pública de bens materiais e imateriais – acesso às informações;
2. na proteção dos interesses difusos ou transindividuais – meio ambiente,
patrimônio artístico, por exemplo; 3. no controle do Poder público; 4. na
administração da coisa pública; e 5. nas organizações de proteção de
interesses transacionais.
Portanto, são as questões da eqüidade e do desenvolvimento
humano que têm ocupado a agenda política do Estado contemporâneo não
sem

provocar

tensões

sociais

quando

de

suas

formulações

e

implementações de estratégias. A participação social assume importância
para a efetivação das políticas públicas, exigindo melhor qualificação do
gerenciamento desses programas e incorporando mecanismos de mercado
(KLIKSBERG, 2001).
No

capítulo

III

deste

trabalho

analisar-se-á

mais

pormenorizadamente a eqüidade e o controle público, escolhidos como
categorias analíticas que subsidiam a investigação e a análise da hipótese
geral levantada, consubstanciada pelas preocupações acima mencionadas.
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2. O movimento de reforma do Estado: a gestão pública em questão

Primeiramente convém definir o termo gestão, a partir do qual
possam ser desenvolvidos analiticamente alguns aspectos apresentados nos
dias atuais sobre o ideário da reforma do Estado nos países do Ocidente e,
em particular, na América Latina, que influenciam a definição das políticas
sociais.
De acordo com “Aurélio”, gestão é “palavra originária do latim
gestione, significa ato de gerir; gerência; administração (...)” (FERREIRA,
1990:849). Na língua portuguesa assume o significado de fazer, pôr em
andamento procedimentos, rotinas, fluxos na execução e coordenação de
processos de trabalho que visam a um produto qualquer. Portanto, esse
significado mais afeito à área da administração pública ou privada refere-se
à primazia da racionalidade técnica.
Todavia, para ELIAS1, o termo toma outro significado, a partir
da referência à dimensão política presente na formulação de políticas e da
regulação entre os interesses do capital, na perspectiva do mercado – esfera
privada –, e do Estado, visando à produção e ao cuidado de bens públicos.
É nesse sentido que este trabalho responde de forma
satisfatória as questões formuladas sobre as novas modalidades de gestão
de equipamentos e de funções públicas sob a forma de organização social,
no contexto da reforma do aparelho estatal brasileiro.

1

ELIAS, P. M. E. (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). Gestão da saúde para a
eqüidade. [Apresentado ao 7. Congresso Paulista de Saúde Pública, Santos, 2001].
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A discussão temática da reforma do Estado vem ocorrendo em
quase todos os países com enfoques e implementações de acordo com suas
realidades socioeconômicas e políticas.
A participação do Estado na economia e na produção de bens
sociais bem como o tamanho de sua estrutura burocrática e de serviços tem
sido alvo de críticas. Muitas são dirigidas aos custos e à inoperância dos
equipamentos estatais por não responderem de forma racional e satisfatória
às novas demandas da população e do mercado1.
Tais questionamentos são oriundos da nova estratégia política
e econômica delineada em meados da década de 70, no cenário da grande
crise mundial do capitalismo desencadeada pela crise do monopólio da
produção e distribuição de petróleo. As últimas décadas, portanto,
caracterizaram-se política e economicamente por um movimento de
emergência no ideário neoliberal, apresentando substantivas críticas ao
welfare state, ou seja, à defesa do mercado como agente propulsor do
desenvolvimento econômico e, por conseguinte, do enfrentamento da
pobreza Por último, delineia-se nova concepção de Estado e, portanto, de
sua reforma necessária, redirecionando suas funções para programas
assistenciais voltados para segmentos sociais mais empobrecidos que o
mercado não absorveria (LAURELL, 1993).
Na década seguinte, a acumulação capitalista passou por
novas configurações tecnológicas do setor produtivo e por mudanças nas
1

ALMEIDA, C. (Escola Nacional de Saúde Pública). Reforma administrativa e reforma sanitária:
uma discussão das tendências internacionais e das propostas para o caso brasileiro. Notas para
discussão. [Apresentado na Oficina de Trabalho sobre reforma do Estado e reforma setorial: novos
modelos de gestão durante o 5. Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva; 5. Congresso Paulista de
Saúde Pública, Águas de Lindóia, 1997].
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forças políticas dos diversos países. Configurou-se, então, novo arranjo
geopolítico

mundial

com

hegemonia

de

grupos

político-econômicos

conservadores de ideologia neoliberal, bem representados por Thatcher, na
Grã-Bretanha, e Reagan, nos EUA.
Essa crise, entendida como a falência do Estado interventor e
provedor, foi a crise das características dos anos 50 e 60. De acordo com
LAURELL (1995):
(...) a solução da crise consiste em reconstituir o
mercado, a competição e o individualismo. Isto
significa, por um lado, eliminar a intervenção do
Estado na economia, tanto nas funções de
planejamento e condução como enquanto agente
econômico direto, através da privatização e
desregulamentação das atividades econômicas.
Por outro lado, as funções relacionadas com o
bem-estar social devem ser reduzidas (162).
Para FIORI (1995) "o debate tem girado, predominantemente,
em torno à eficácia da intervenção econômica do Estado, mas, em sua
essência, aponta novas formas possíveis de organização da dominação
política" (4). É, portanto, uma rearticulação da relação entre o Estado e a
Sociedade ou da relação entre o público e o privado, configurado na
referência à crítica ao modelo do Estado do Bem-Estar Social.
O desenvolvimento da reforma do Estado obedeceu lógicas
diferenciadas

com

implantação

de

medidas

e

alterações

político-

institucionais, mais ou menos radicais, de acordo com a hegemonia e as
articulações dos grupos sociais em cada país e da própria base de
organização da estrutura social. Nos países centrais, as mudanças não
chegaram a atingir os alicerces do welfare state; o mesmo, porém, não
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ocorreu nos países periféricos, particularmente na América Latina, com
bases político-sociais conservadoras, de tradição democrática fragilizada e
um Estado de Bem-Estar Social limitado e incompleto (VIANNA, 1997;
SOLA, 1999).
A América Latina incorporou-se à globalização econômica no
final da década de 1980 mediante mecanismos de controle externos de
investimento, resultado das sucessivas crises acometidas pela política de
juros e taxação. Para esses países foram exigidas políticas de ajustes
macroeconômicos,

viabilizadas

pela

reforma

do

aparelho

estatal,

caracterizadas pela privatização de patrimônios estatais e pela ruptura de
políticas públicas universalizantes, visando atrair capitais internacionais, na
perspectiva de que tais investimentos favorecessem o crescimento
econômico. Essas foram as principais medidas do que se denominou
“Consenso de Washington”, política de cunho neoliberal (SOARES, 1999;
FIORI, 2001).
Nos países que aplicaram tais receitas, evidenciaram-se
resultados não-condizentes com os pretendidos, uma vez que acirraram-se
as desigualdades sociais e disparidades socioeconômicas regionais com
importantes perdas da já limitada seguridade social e aumento da pobreza
(IBAÑEZ, 1997). É o que SINGER (1997) chama de “globalização negativa”.
DRAIBE

(1997)

assinala

dois

grandes

momentos

que

contextualizaram esse movimento de reforma em geral e caracterizaram as
reformas ocorridas recentemente nos países da América Latina. O primeiro,
antes dos anos 80, caracterizou-se pela aceleração da cobertura de políticas
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de seguridade social – universalidade e movimento em direção à redução
das desigualdades sociais mediante políticas sociais redistributivas; o outro,
a partir da década de 80, quando se apresentaram medidas direcionadas
para a redução de gastos sociais mediante privatização e descentralização
dos programas sociais, da reestruturação dos sistemas de pensões e das
políticas sociais focais, visando atender os mais atingidos pelos efeitos da
recessão econômica.
A partir de 1990, novas forças sociais entraram em cena, com
Clinton, nos EUA, e Blair, na Grã-Betanha, cujos discursos críticos aos
modelos econômico e de concepção de Estado da década anterior
promoveram “políticas corretivas”, que passavam do ideário do Estado
mínimo para a necessidade de reconstrução do aparelho estatal e de sua
relação com a Sociedade. Estabeleceu-se, fundamentalmente, o ideário da
co-responsabilidade na produção de riquezas e de satisfação das
necessidades sociais, no qual a principal função desse novo Estado é
oferecer oportunidades iguais para todos, mediante políticas econômicas,
educacionais, de estímulo ao mercado e de incentivos a parcerias com a
sociedade civil, no enfrentamento das iniqüidades sociais (SOARES, 1999;
DUPAS, 2000).
O Estado retomou a centralidade nos ano 90, como afirma
EVANS (1992), quando a emergência da "terceira onda", caracterizada por
um Estado forte, tomou força com instituições estáveis e efetivas nas
funções de coordenação e regulação do interesse público, diferentemente
das anteriores: Estado como instrumento de desenvolvimento social –
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"primeira onda" – e Estado como protetor do direito de propriedade –
"segunda onda".
A identidade do Estado que ora se configura apresenta lógicas
e mecanismos administrativos fortemente influenciados pela esfera privada,
ou seja, pelos mecanismos de mercado – competitividade, controle de
custos, flexibilidade administrativa em relação à contratação e demissão de
recursos humanos, dentre outros.
Inserido nesse movimento de reforma da concepção do Estado
e de sua burocracia, há uma leitura, de alguma forma reducionista, que
envereda pelo viés da lógica administrativa e que considera a reforma do
Estado uma questão gerencial sem levar em consideração que a função do
aparelho estatal é estimular e promover a ação de outros setores da
sociedade para a realização de bens sociais que, anteriormente, eram
executados por ele. Esse é o ideário da administração pública gerencial,
modelo que se contrapõe à administração pública burocrática, característica
do Estado interventor (BRESSER PEREIRA, 2001).
Esse novo Estado é concebido por uma estrutura técnica
racional, o que o torna mais ágil no desempenho de suas funções e mais
eficaz em face das novas necessidades advindas da reordenação política e
econômica do mundo contemporâneo. Para DI PIETRO (1997):
(...) o que muda é principalmente a ideologia1, é
a forma de conceber o Estado e a Administração
Pública. Não se quer mais o Estado prestador de
serviços; quer-se o Estado que estimula, que
ajuda, que subsidia a iniciativa privada; quer-se a
democratização da Administração Pública pela
1

O grifo é da própria autora.
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participação dos cidadãos nos órgãos de
deliberação e de consulta e pela colaboração
entre o público e privado na realização das
atividades administrativas do Estado; quer-se a
diminuição do tamanho do Estado para que a
atuação do particular ganhe espaço; quer-se a
flexibilização dos rígidos modos de atuação da
Administração Pública, para permitir maior
eficiência; quer-se a parceria entre o público e o
privado para substituir-se a Administração Pública
dos atos unilaterais, a Administração Pública
autoritária, verticalizada, hierarquizada (11-2).
Os pressupostos dessa reforma fundamentam-se no ajuste
fiscal, enfocados na diminuição do quadro de funcionários e modernização
da administração pública, mediante o privilegiamento do núcleo estratégico
do Estado – legislação, formulação de políticas públicas, fiscalização,
regulamentação e financiamento de recursos – bem como de parcerias com
setores e serviços da sociedade civil (BRESSER PEREIRA, 2001;
AZEVEDO; ANDRADE, 1997).
Se bem reconhecidas como pertencentes à esfera pública em
virtude dos aspectos humanitários e sociais e não identificadas como da
esfera estatal, as áreas sociais, notadamente a saúde, educação e cultura,
são atingidas diretamente pela reforma.
No campo específico do bem-estar social, os
neoliberais sustentam que ele pertence ao âmbito
privado, e que as suas fontes 'naturais' são a
família, a comunidade e os serviços privados. Por
isso, o Estado só deve intervir com o intuito de
garantir um mínimo para aliviar a pobreza e
produzir serviços que os privados não podem ou
não querem produzir, além daqueles que são, a
rigor, de apropriação coletiva (LAURRELL,
1995:163).
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Esse novo Estado, mais gerencial que executor, baseia-se no
suporte teórico denominado "nova administração pública" e apresenta como
expoentes os norte-americanos e os ingleses, preocupados com a eficácia e
a eficiência do aparelho estatal frente às novas demandas sociais e políticas
da globalização (DROR, 1998).
A

”nova

administração

pública”

é

caracterizada

pela

incorporação, no setor público, de um conjunto de conceitos e técnicas
gerados nas empresas privadas. Teve início na Inglaterra em 1980 e até o
momento atual pode-se constatar quatro modelos (FERLIE et al., 1999):
– modelo 1 – caracteriza-se pela ênfase ao controle contábilfinanceiro e à desregulamentação das relações de trabalho. Teve
hegemonia na primeira metade da década de 80;
– modelo 2 (downsizing) – caracterizado pela política de
redução de recursos humanos e dos postos hierárquicos das
empresas; enfatiza a terceirização de unidades de serviços,
estabelecendo contratos de gestão; é um modelo em franca
expansão;
– modelo 3 – modelo de transição que sofre influência das
escolas de administração de recursos humanos e enfatiza a cultura
organizacional; e
– modelo 4 – conhecido por sua orientação para o serviço
público. Aparece a partir da década de 90. Enfatiza o gerenciamento
da qualidade total, a definição da missão da organização e a defesa
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da participação comunitária, visando à qualidade dos serviços
oferecidos.
OSBORNE; GAEBLER (1998) são autores de uma famosa
obra sobre essa forma de administração pública denominada gerenciamento
público empreendedor (public entrepreneur management) cuja preocupação
se fixa na forma de atuação governamental, que incorpora, no setor público,
valores e instrumentos do setor privado e que promove a eliminação de
barreiras burocráticas, além da delegação de autonomia mediante regras
gerais normatizadoras – competição administrada. As instituições devem ter
clareza de sua missão, desburocratização, autonomia administrativa,
avaliação de resultados e não de procedimentos, privilegiando a liberdade
de escolha do consumidor.
Esse movimento defende, portanto, que
(...) a principal transformação do Estado no
próximo século não será uma grande redução do
seu tamanho, mas uma grande mudança na sua
forma de organização do trabalho e no seu
processo decisório (PIMENTA, 1998:175),
para atender ao aumento das demandas sociais em um
cenário de escassez de recursos.
As transformações contemporâneas na relação Estado e
Sociedade exigem mudanças nas instituições, defende OFFE (1999), com
vistas a incorporar, na formulação e no planejamento das ações, agentes
sociais relacionados ao Estado, ao mercado e à comunidade, imbricados
numa relação política.
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Essa concepção caracterizou a década de 90 em relação aos
movimentos dos anos anteriores, quando o Estado se tornou central na
organização e defesa do interesse público, porém com menos participação
na produção de bens públicos, assumindo função, fundamentalmente,
reguladora Os princípios básicos desse movimento são desburocratização,
descentralização, transparência dos atos governamentais, caráter técnico da
formulação política, competitividade, responsabilidade pela ação entre os
atores envolvidos (accountability) e enfoque no cidadão.
Mediante esses princípios e da concepção de Estado,
evidencia-se uma qualidade diferente na organização do aparelho estatal e
de sua relação com a Sociedade. Introduzem-se lógicas de mercado,
prioritárias nas propostas neoliberais anteriores.
OSBORNE; GAEBLER (1998) denominaram essa qualidade de
"governo orientado para o mercado", cuja ação governamental passa o
estímulo, a promoção e a delegação de responsabilidades antes estatais
para empresas e organizações com ou sem fins lucrativos, mediante regras
estabelecidas, que prevêem a intervenção do Estado para corrigir desvios
que levem à desigualdade de oportunidades para os cidadãos.
A função reguladora é a que mais sobressai na presente
década. O Estado sempre desempenhou esse papel na sociedade, porém a
primazia

impulsionadora

eminentemente

regulador

dessa
em

função

detrimento

confere-lhe
de

outras

um
funções

caráter
antes

desempenhadas – prestação de serviços e produção de bens materiais –

38

para o que foi obrigado a incorporar instrumentos e mecanismos da lógica
dos agentes privados da economia (CONFORTO, 1998).
Nesse sentido, o movimento de reforma do Estado nos anos
recentes expõe e recoloca a questão da gestão pública nesse ideário,
quando centraliza a função reguladora estatal, embora apresentada,
basicamente, pela perspectiva técnica, de conteúdo racionalizador e ênfase
nos meios, isto é, como “(...) um conjunto de processos racionais que visam
atingir objetivos instrumentais através da mobilização de tecnologias
organizacionais eficientes” (REED, 1997:165). No ideário dessa reforma, a
dimensão política da gestão, ou seja, a regulação do conflito das lógicas
pública e privada é secundária.
A ênfase nos mecanismos de mercado para promover a
regulação eficiente e a formação de uma estrutura organizacional com
órgãos especializados e com fortes influências das experiências do setor
privado é resultante da falência de um modelo de gestão que confundiu
propriedade estatal e controle público e passou a concebê-los como
produtores de interesses comuns. Na realidade, houve a captura de
empresas estatais por parte de grupos com interesses particulares (COSTA
et al., 2001).
Nas proposições de reformas do aparelho do Estado voltadas
para certas áreas sociais, como no caso da saúde, constata-se a separação
das funções de financiamento, prestação de serviços e gestão em diferentes
espaços

institucionais

que

envolvem

diferentes

agentes

sociais,

especializados para cada uma dessas dimensões, e com ênfase nos
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mecanismos de definição de produtividade de consumo de ações e no
gerenciamento por projetos (GONZÁLEZ GARCIA, 2001; ROCHA, 1998).
Nesta

seção

buscou-se

analisar

as

concepções

consubstanciadas nos ideários dos diferentes movimentos de reforma do
Estado e como isso modifica e interfere na gestão pública, bem como
apresentar um panorama das suas principais questões com o objetivo de
contextualizar a análise deste trabalho e posicionar-se em face de alguns
conceitos e concepções expostas.
A próxima seção aborda uma esfera da sociedade civil e do
mercado formada pelas instituições privadas sem fins lucrativos. Trata-se de
importantes agentes sociais para a condução eficaz do ideário da reforma
estatal, principalmente a partir da “terceira onda”, característica da década
de 90, período de interesse central deste estudo.

3. Entre o Estado e o mercado: o setor público não-estatal

No final da década de 1980 e durante os anos seguintes, há
uma reviravolta da hegemonia neoliberal com o chamado fenômeno do
paramercado, formado por instituições com lógicas de mercado – eficiência,
redução de custo, flexibilidade administrativa, entre outras –, mas com
serviços gratuitos, regulamentados e controlados pelo Estado, responsável
pelos recursos financeiros repassados mediante contratos de serviços
(FERLIE et al., 1999).
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Essa realidade apresenta-se numa sociedade complexa e
heterogênea com relações sociais em contínua transformação e dimensões
econômicas e políticas em ajuste, o que dá sentido a bens materiais e
imateriais. Necessita, portanto, de uma compreensão qualitativamente
diferente, à luz de uma perspectiva do desenvolvimento sustentável, que
depende de articulações sociais despojadas de concepções estadistas ou
liberais predominantes em períodos anteriores (DOWBOR, 1999).
Nos anos recentes, os três princípios de regulação da
modernidade – Estado, mercado e comunidade – estão entrelaçados e são
interdependentes, o que qualifica a discussão. A crise refere-se a um certo
tipo de Estado cuja relação com o mercado está mais íntima e cuja
acumulação global é firmada em detrimento do espaço nacional. O
movimento atual de reforma e de relação com a sociedade apóia-se em dois
pontos: a reforma do sistema jurídico e judicial e a articulação com o terceiro
setor (SANTOS, 1999a).
Essa articulação – foco de orientação do "novo" Estado –
propicia a materialização de todo o ideário da "nova administração pública"
bem como da própria gestão pública, graças a parcerias com o Estado na
execução e produção de bens públicos, quando o mercado já não consegue
efetivar redistribuição do bem social.
A origem e a definição do terceiro setor não são unívocas, por
conseguinte, englobam instituições com várias vocações e histórias e, em
geral, são definidas por organizações de direito privado, que visam a
serviços e bens públicos. Nos países centrais estão associadas à crise do
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Estado-providência e funcionam como amortizadores desse processo; são,
muitas vezes, denominadas economia social – como na França – e setor
voluntariado ou organizações não-lucrativas – países anglo-saxônicos. Nos
países periféricos e semiperiféricos elas exercem funções suplementares ou
respondem por serviços não-oferecidos pelo Estado e são conhecidas como
organizações não-governamentais, ONGs (FERNANDES, 1994; FRANCO,
1999; SANTOS, 1999a).
Cabe salientar que os outros dois setores são constituídos pelo
primeiro setor, que se refere às instituições e órgãos do Estado, do governo,
da esfera pública, e pelo segundo setor, o mercado com suas empresas, que
pertencem à esfera do privado com fins lucrativos.
Por tratar-se de instituições de caráter privado sem fins
lucrativos, situam-se entre o mercado e o Estado, ou seja, constituem-se em
empresas administradas com a lógica do setor privado, porém, com
finalidades de interesse público. Segundo FRANCO (1999), tais empresas
credenciam-se como um dos principais agentes da sociedade civil nesse
processo de reforma do Estado,
desse ponto de vista, o que caracteriza a
sociedade civil não são os legítimos interesses
particulares ou setoriais nela situados e sim um
novo 'interesse' público social que vai se
compondo a partir do protagonismo crescente de
novos sujeitos que estão emergindo dentro do
chamado Terceiro Setor. Esta é a grande
novidade da época em que vivemos: a emersão
de uma nova esfera pública não-estatal1, cuja
dinâmica será capaz de mediar uma nova relação
entre Estado e Mercado e, enfim, entre o Estado e
a Sociedade lato sensu (278).
1

Grifo no texto original.
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Na América Latina pode-se dividir o terceiro setor em dois
grandes blocos de instituições: um constituído das organizações históricas
de caridade e beneficência, como as santas casas, que orientam seus
trabalhos para a produção de serviços nas áreas de assistência social,
educação e saúde; outro bloco constituído das ONGs, nascidas a partir de
1960, com atividades voltadas para a participação política em prol da
democracia e do desenvolvimento social. Com esses dois perfis, grosso
modo, um é de percepção mais funcional e outro, de caráter políticoideológico (THOMPSON, 1997).
No Brasil destes últimos anos, vem-se constituindo um
movimento que procura dar organicidade a esse setor, mediante
movimentos políticos, investimentos estatais e acadêmicos, entre outras
iniciativas que contribuem para qualificar as várias instituições dessa esfera
pública. Há as que chegam a críticas ao Estado e a defesas radicais em prol
do terceiro setor associado às lógicas da empresa privada. Um dos
expoentes dessa compreensão é PIVA (1998), ao afirmar que “o Estado é,
por sua natureza, ineficiente no exercício de atividades diretamente
produtivas e de serviços públicos, e não dispõe de recursos necessários
para financiar os investimentos para tanto necessários” (3).
Trata-se de uma posição de forte caráter ideológico, de
concepção neoliberal, mas relevante no contexto atual da reforma do Estado
brasileiro. Além de atribuir funções às instituições do terceiro setor para as
quais muitas não estão preparadas, arrisca a defesa mais geral da
participação delas na solidariedade social.
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Uma questão que tem preocupado alguns estudiosos da área
do terceiro setor e que, de alguma forma, o pensamento expresso
anteriormente acentua é o processo de institucionalização dessas entidades,
que podem descaracterizar e comprometer o desempenho de funções de
responsabilidade do Estado. A Lei Federal 9.790, de 24 de maio de 1999,
que qualifica as entidades em organizações da sociedade civil de interesse
público, é um exemplo dessa institucionalização (TENÓRIO, 1999).
O plano de reforma do aparelho estatal brasileiro criou outro
documento legal que institucionaliza certas entidades responsáveis pela
produção de serviços públicos, isto é, qualifica como organização social, OS,
as instituições sem fins lucrativos para que possam desempenhar funções
delegadas pelo Estado.
Não se trata de criticar desconsiderando o papel dessas
instituições qualificadas como OS, mas de mostrar preocupações por essa
forma de qualificação, pela capacidade funcional delas em responderem às
demandas e à possibilidade de modo a não acentuarem ainda mais as
iniqüidades sociais.
No capitulo seguinte, essas preocupações serão tratadas de
forma objetiva e analisado mais pormenorizadamente o plano de reforma do
Estado brasileiro e suas intervenções no setor de saúde.
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CAPÍTULO II
A REFORMA DO ESTADO E O SETOR DE SAÚDE NO BRASIL

Com o capítulo anterior cumpriu-se a necessidade de
apresentar as principais tendências e mudanças mundiais nas relações entre
Estado e Sociedade contemporânea, contidas no movimento de reforma do
Estado, bem como de apoiá-las nas análises críticas dos estudos e
abordagens de interesses para este trabalho.
Partindo do pressuposto de que as propostas e estratégias
atuais de reforma do Estado brasileiro sejam determinadas por esse
movimento mais geral bem como pelas particularidades de sua formação
social, este trabalho insere aqui seu objeto de investigação, que é a
delegação estatal às entidades privadas sem fins lucrativos, qualificadas
como organizações sociais, da gerência e produção de bens públicos e a
problematização da capacidade de esse Estado exercer a gestão pública da
eqüidade e do controle público.
Neste capítulo serão apresentadas as questões centrais
referentes ao movimento de reforma do Estado brasileiro, particularmente a
partir de 1995, com o objetivo de direcionar a análise para as reformas do
setor de saúde.
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As discussões sobre o conteúdo do movimento de reforma
dizem respeito à rearticulação da capacidade de gestão do Estado
contemporâneo em face das novas demandas sociais, como se discutiu no
capítulo I. Portanto, para reformar o Estado brasileiro, é preciso torná-lo
universalizante, forte e competente, a fim de que ele regule as relações
sociais e fundamente a democracia.
São questões desafiadoras para o atual processo de reforma,
uma vez que elas se contrapõem à forma como a sociedade e o Estado se
configuraram ao longo da história social brasileira, isto é,
(...) desenvolvimentista na economia, nosso
Estado foi profundamente conservador nas
relações sociais, especialmente no que diz
respeito às populações rurais (...) Muitas vezes
autoritário, sempre foi servil aos interesses
privados, internos e externos. Forneceu ao
capital, subsídios, insumos, infra-estrutura, mas –
ao
contrário
de
outros
Estados
desenvolvimentistas – não realizou reformas
estruturais necessárias para dar solidez ao
processo de desenvolvimento (BENJAMIN et al.,
1998:26).
Exercendo forte hegemonia sobre o aparelho de Estado
brasileiro, a elite política e econômica de caráter conservador tem gerado
políticas sociais restritivas, discriminatórias e assistencialistas, que resultam
na reprodução de desigualdades sociais, na promoção de uma cidadania
regulada e, por conseguinte, no aumento da sujeição ao Governo da maioria
da população empobrecida (OLIVEIRA, 1999; COHN, 2000).
Além dessas questões que determinam o conteúdo da relação
Estado e Sociedade no Brasil, FIORI (1995) chama a atenção para o grau
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excessivo de burocratização do Estado brasileiro, resultante do período de
ditadura militar que, ao fechar os canais de participação com a sociedade
civil, se viu forçada a criar um Executivo “forte” para o exercício da gestão –
os chamados “anéis burocráticos” ou “gestão militar-tecnocrática”.
Com o fim do regime militar e a redemocratização da
sociedade brasileira a partir de 1980, a crise do capitalismo, sua
reorganização

e

os

movimentos

reformistas

nos

países

centrais

impulsionaram a emergência de propostas de reforma do Estado brasileiro,
encaminhadas pelos diferentes governos que se sucederam nas últimas
duas décadas com o objetivo de se adequarem às novas exigências do
capital, das demandas sociais e da própria burocracia estatal.
Estudo realizado por COSTA (1998) analisa e caracteriza as
várias iniciativas tomadas pelos sucessivos governos brasileiros desde o
advento da Nova República. Para o autor, elas se caracterizam pela ênfase
às medidas administrativas que racionalizavam os procedimentos internos
da administração pública – governo Sarney; pela implementação de políticas
consubstanciadas pelo ideário neoliberal – governo Collor; pelo conjunto de
atos do Executivo que visaram corrigir estratégias implementadas pelo
governo anterior, particularmente as de desestatização e as de tornar
funcionários públicos disponíveis – governo Itamar Franco; e, por último,
pela concepção de um plano mais articulado e amplo de reforma do
aparelho estatal, apesar da ênfase dada à administração pública – governo
Fernando Henrique.
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Dependendo da conjuntura política e social nas quais esses
sucessivos governos se inseriram, há de fato um padrão administrativo
nessas proposições de reforma, à exceção do governo Collor, que não
esboçou medidas substanciais e de caráter administrativo como os demais,
enfatizando tão-somente as políticas de cunho neoliberal.
COHN (2001b) identifica essa característica da reforma do
Estado brasileiro como parte de uma tendência que emerge após a
Constituição de 1988, quando se esvaziou a discussão política sobre as
novas articulações implementadas nas relações Estado e Sociedade e
privilegiaram-se as temáticas mais tecnocráticas, como gerenciamento,
normatização, avaliação de serviços, entre outras. Para a autora, esse
movimento dissocia a discussão mais geral sobre justiça social, eqüidade e
democracia nos momentos de formulação e implementação de políticas
públicas.
Para CHERCHIGLIA; DALLARI (1999), as alterações do
aparelho de Estado brasileiro centram-se na questão da governança, isto é,
nos meios necessários para possibilitar a implantação de reformas. O atual
plano de reforma baseia-se, fundamentalmente, em dois eixos: o
institucional – reforma constitucional e da legislação ordinária; e o de gestão
– novo modelo gerencial da administração pública.
A seguir, serão apresentadas as principais características do
plano de reforma do Estado brasileiro, destacando e analisando alguns dos
aspectos de maior interesse para o estudo realizado.
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1. A reforma do aparelho de Estado brasileiro

A proposta atual de reforma foi apresentada durante o primeiro
mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995, quando
se esboçou o Plano diretor da reforma do aparelho de Estado (BRASIL,
1998b). Era um momento político favorável, quando o novo governo póseleições estava fortalecido pelo comando do plano de estabilização
econômica e o Congresso nacional, renovado, hegemonizado por grupos
políticos que compunham a base de sustentação do Executivo federal.
Nesse contexto, a revisão constitucional, necessária para viabilizar tal
proposta de reforma, inseria-se em uma conjuntura favorável ao êxito,
diferentemente das tentativas feitas pelos dois governos anteriores (MELO,
1997).
A proposta do Governo e das forças políticas privilegiava as
incorporações da lógica privada e da precedência da razão econômica
apresentada como modernização técnico-administrativa para se intervir na
"crise do Estado brasileiro"1. A desregulamentação da administração,
principalmente nos contratos de recursos humanos, a diminuição do controle
de processos administrativos e o estabelecimento de contratos de gestão
entre governo e setores privados para a produção de serviços nas áreas
sociais formavam a base daquela proposta.
O Plano diretor da reforma do aparelho de Estado brasileiro
apresentava as seguintes diretrizes (BRASIL, 1998a):
1

Para Bresser Pereira, a crise do Estado brasileiro pode ser caracterizada, fundamentalmente, por 1.
crise econômica; 2. política; 3. fiscal; e 4. da administração pública burocrática (BRESSER
PEREIRA, 2001).
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1)

descentralização e desconcentração – o que implica a

destinação de órgãos estatais para o setor público não-estatal e/ou para
outras instâncias de governo;
2)

distinção dos órgãos estatais e não-estatais com funções

de formular e/ou executar políticas públicas;
3)

implantação de mecanismos para avaliar e controlar os

resultados, mediante "contrato de gestão" a ser firmado entre o aparelho
estatal e uma instituição que se responsabilizará pela função pública;
4)
procedimentos

desregulamentação
atuais

da

burocracia

das

normas,

estatal,

rotinas

particularmente

e
das

responsáveis por compra de materiais e de contratação de recursos
humanos; e
5)

adoção de nova política de recursos humanos, que

permita a avaliação de rendimento e de prestação de serviços orientados
pela satisfação dos usuários.
Para melhor conduzir e efetivar técnico-políticamente essa
reforma, o governo Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério da
administração federal e reforma do Estado (Mare) e todo o aparato
institucional necessário, chefiado pelo professor Luiz Carlos Bresser Pereira,
um dos principais ideólogos dessa reforma.
Formaram-se, então, três instâncias de assessoria aos
trabalhos do novo Ministério: 1. Câmara da reforma do Estado, composta
pelos ministros da casa civil da presidência da República – presidente dessa
Câmara –, do Mare, do planejamento e orçamento, da fazenda, do trabalho,
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do estado maior das forças armadas e pelo secretário-geral da presidência
da República; 2. Comitê executivo da reforma do Estado, órgão de
assessoria técnica composto pelos secretários-executivos dos Ministérios
envolvidos na Câmara da reforma do Estado; e 3. Conselho da reforma do
Estado, instância consultiva com participação de intelectuais, empresários,
administradores públicos, entre outros (BRASIL, 1998a).
Segundo o próprio Ministério, as concepções e diretrizes desse
plano diretor estão fundamentalmente apoiadas em duas estratégias:
(...) de um lado, o fortalecimento da burocracia no
núcleo estratégico do Estado, dotando-o de maior
capacidade de formulação de políticas e de
controle e avaliação sobre a sua implementação.
De outro, a reforma gerencial, voltada para a
descentralização da prestação de serviços pelo
Estado e para a aplicação de novas formas de
gestão e de controle que possibilitem uma maior
eficiência e qualidade de atendimento ao cidadão
(BRASIL, 1998a:9).
A concepção das funções do setor público fundamentada
nessas estratégias e, por conseguinte, em todo plano diretor da reforma,
está consubstanciada na seguinte divisão:
1. núcleo estratégico – instância de definições e avaliações das
políticas públicas, que compreende o poder executivo;
2. setor de atividades exclusivas do Estado – no qual se
exercem os poderes de Estado: regulação, fiscalização, arrecadação,
polícia, judiciário, legislativo, entre outros;
3. setor de serviços não-exclusivos do Estado – compreende
atividades consideradas de relevância para toda a sociedade, como saúde e
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educação, atividades que exigem participação do Estado para que se
mantenham, mas que não sejam necessariamente executadas pelo aparelho
estatal; e
4. setor de produção de bens e serviços para o mercado –
atividades de produção econômica propriamente dita, como siderurgia,
telecomunicações, capital financeiro, entre outros, mas que prescindem da
intervenção do Estado para executá-las e/ou financiá-las (BRESSER
PEREIRA, 2001).
Essas redefinições das novas funções do Estado e da
sociedade apresentadas de forma esquemática são sempre problemáticas e
frágeis, uma vez que, na gênese do Estado Moderno, não há funções
necessariamente exclusivas, isto é, definir o que lhe é próprio ou não é
determinado pela luta política que resulta em novas concepções de acordo
com o momento histórico (SANTOS, 1999a).
No esforço de concretizar a proposta de mudança institucional,
o plano diretor da reforma estabelecia também as seguintes metas:
1. fortalecer o núcleo estratégico mediante a implementação de
política de capacitação técnica e de plano de cargos para a burocracia desse
núcleo;
2. criar agências executivas e regulatórias para o setor de
atividades exclusivas do Estado – órgãos com autonomia administrativa e
regidos por contrato de gestão;
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3. tornar públicas as atividades não-exclusivas do Estado,
mediante a criação das organizações sociais, também regidas por contrato
de gestão; e
4. privatizar o setor destinado às atividades da produção
econômica (BRASIL, 1998a).
Esses instrumentos conceituais fundamentam as decisões
governamentais na implementação da reforma do aparelho estatal,
encaminhada por medidas provisórias, projetos de emendas constitucionais,
articulação do bloco político de sustentação, formação de opinião pública,
entre outros.
A reforma administrativa do Estado brasileiro foi definida pela
Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, após longo processo
de negociação e disputa política no Congresso nacional.
Seus principais itens eram:
1. revisão das regras de estabilidade do servidor público;
2. controle de gastos e equilíbrio das contas públicas;
3. novos limites e critérios para a fixação da remuneração dos
cargos públicos;
4. desregulamentação das normas de admissão dos servidores
públicos, extinguindo o regime jurídico único;
5. profissionalização da função pública;
6. desenvolvimento da gestão pública, no sentido de controle
social dos órgãos públicos; estabelecimento e incorporação de instrumentos
técnicos no gerenciamento desses órgãos, como eficiência, efetividade e
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qualidade na prestação de serviços. Nessa perspectiva gerencial assiste-se
à transferência de serviços e bens públicos às instituições públicas nãoestatais;
7. ampliação da autonomia de gestão da administração indireta
formulada por nova lei que alterasse o estatuto das atuais empresas
públicas bem como das de economia mista; e
8. alteração das leis que norteiam as novas normas de licitação
para aquisição de materiais e equipamentos pelos órgãos públicos (BRASIL,
1998c).
A reforma brasileira foi influenciada pela posição hegemônica
da crise fiscal que dava sustentação à ineficiência do Estado e pela
necessidade de diminuir ao mínimo os órgãos estatais, repassando para
setores do mercado ou do paramercado funções antes desenvolvidas por
eles, delegação essa firmada num contratualismo que se tornou paradigma
dessa inovação de gestão (COSTA; MELO, 1998).
Nesse contexto de inovação institucional e de gestão, as
agências executiva e regulatórias e as organizações sociais aparecem como
veículos estratégicos para implementação dessa reforma. Consideradas
órgãos apropriados para exercerem as novas funções no ideário do
movimento

reformista,

atendem

as

perspectivas

conceituais

e

a

incorporação de lógicas e mecanismos de trabalho do mercado – autonomia
administrativa, especialização de funções, administração de recursos
humanos com a lógica de empresas privadas, gerenciamento de resultados,
entre outros.
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Essas instituições atendem, portanto, as orientações do novo
papel do Estado e de sua relação com a sociedade e consubstanciam-se em
três diretrizes gerais: descentralização, focalização e privatização. Desse
modo, levam a ação estatal para responder as emergentes demandas
contemporâneas e para enfrentar as desigualdades sociais, precisando para
isso
(...) combinar políticas universais a intervenções
focalizadas para assegurar o acesso de
segmentos excluídos a bens e serviços
essenciais; articular as diversas intervenções
setoriais,
conferindo-lhes
caráter
de
complementaridade e assegurando o tratamento
simultâneo das múltiplas dimensões dos
problemas; buscar formas de autonomia
administrativa e mecanismos estimuladores da
qualidade dos serviços prestados [que] pode
significar inovações na gestão pública capazes de
viabilizar o objetivo de eqüidade que responderia
aos anseios da população (BARROS, 1996:10).
Contudo, há que se verificar a efetividade desse ideário. Numa
estrutura

social

corporativistas,

brasileira

dominada

discriminatórios,

por

notam-se

interesses

patrimonialistas,

importantes

graus

de

desagregação e desarticulação dos movimentos sociais e da sociedade civil
em geral. São variáveis que, por si mesmas, determinam limites e
condicionam tipos de políticas sociais.
As recentes medidas econômicas do Governo brasileiro com o
objetivo de inserir o país no processo de globalização e atender as
orientações advindas dos países centrais e das agências multilaterais, sob a
hegemonia dos EUA, provocam aumento do grau de desconfiança quanto à
real eficácia das proposições do plano de reforma e das preocupações que
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acompanham as estratégias de sua implantação, como é o caso da
modalidade de gestão mediante organizações sociais e a reforma do setor
saúde, particularmente.

2. As organizações sociais como estratégia de implantação da reforma
do aparelho estatal brasileiro

As organizações sociais, OS, são consideradas como a
estratégia central da reforma, uma vez que é esse o modelo que assume a
redefinição do tamanho do Estado e a possibilidade de participação de
outros setores da sociedade civil na prestação de serviços sociais e
científicos (BRASIL, 1998a).
Isso responde a diretriz de descentralização e desconcentração
recomendada no plano diretor e atende a concepção de orientar novas
funções do aparelho estatal – setor de serviços não-exclusivos do Estado –
ou seja, a execução de atividades antes consideradas de caráter estatal
passa a ser realizada por instituições sem fins lucrativos.
O que se torna diferente para a gestão pública é a decisão que
institui o reconhecimento, pelo Estado, dessa condição de organização
social, uma vez que tais entidades já existem juridicamente. Conforme o
Mare (BRASIL, 1998e), as organizações sociais
(...) são um modelo de organização pública nãoestatal
destinado
a
absorver
atividades
publicizáveis mediante qualificação específica.
Trata-se de uma forma de propriedade pública
não-estatal, instituída pelas associações civis sem
fins lucrativos, que não são propriedade de
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nenhum indivíduo ou grupo e estão orientadas
diretamente para o atendimento do interesse
público (13).
As OS preenchem o espaço existente entre o Estado e o
mercado, que comumente tem sido ocupado por instituições filantrópicas e
por organizações não-governamentais, ONGs, que integram o grupo de
entidades e serviços denominado terceiro setor.
Publicização é o conceito que explica e diferencia o modelo de
OS proposto para assumir as funções do setor em que se insere em relação
ao setor de produção de bens e serviços para o mercado, cujas atividades
exercidas por empresas estatais são passíveis de privatização – passagem
de uma empresa estatal, mediante mecanismo de compra e venda, para a
iniciativa privada, que visa ao lucro e que tem total autonomia sobre o
serviço adquirido. Publicização significa destinação de um bem público para
uma instituição pública não-estatal, estabelecida mediante contrato de
gestão, em que são expressos os objetivos, as metas e os compromissos
das partes envolvidas, possibilitando o efetivo controle pelo Estado e pela
sociedade civil organizada (BRESSER PEREIRA, 1997; BRASIL, 1998a).
Nessa situação, há ainda forte presença do Estado, seja na
organização,

seja

na

implementação

e

no

financiamento

de

tais

organizações. O modelo de organização social opera baseado na lógica de
um "sistema de competição administrada", que privilegia as organizações
públicas não-estatais, que podem ser competitivas entre si, ao prestar
serviços e obter financiamento do Estado (BRESSER PEREIRA, 1997).
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Todavia, nas experiências em andamento na área da saúde
analisadas

nesta

pesquisa,

não

foi

constatado

esse

modelo

de

financiamento. De fato, não há risco para esse tipo de prestador de serviços
de saúde privado, uma vez que não há a tão alardeada competividade nas
concepções de reforma do Estado contemporâneo, mas o financiamento
global das atividades das OS pelo Estado e o monopólio territorial delas na
prestação de serviços (COHN, 1999a; VAZ 1999).
No interior da proposta de reforma, as organizações sociais
são consideradas um instrumento de gestão estratégica na mudança
necessária do padrão de gestão pública com a possibilidade de se firmar um
contrato de gestão entre as partes, o que permite avaliação e controle dos
resultados anteriormente acordados, requisitos fundamentais na lógica da
reforma gerencial (MARTINS, 1998).
Na perspectiva dessa reforma, é o mecanismo de controle que
define a lógica do modelo operante na administração pública. A ênfase está
no controle dos resultados, o que fundamenta a denominada administração
gerencial, que se contrapõe ao padrão hegemônico cuja ênfase está no
controle dos procedimentos – administração burocrática. De acordo com
BRESSER PEREIRA (1998):
na administração pública gerencial, o controle de
resultados substitui o controle de procedimentos
legais, e utiliza como principal ferramenta o
contrato de gestão no qual são definidos
indicadores de desempenho claro para as
instituições descentralizadas (147).
O contrato de gestão aparece então como importante
ferramenta para esse modelo, uma vez que ele instrumenta a ação estatal
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nesse rearranjo das funções do Estado cujos mecanismos de controle são
considerados questões-chave para a administração pública (HORTALE;
DUPRAT, 1999).
Estudo realizado por ANDRÉ (1999) questionou a capacidade
de o Estado brasileiro exercer, de fato, o controle por objetivos, o grande
argumento

favorável

levantado

pelos

defensores

dessa

inovação

institucional na administração pública. As experiências de contratos de
gestão firmados desde 1991 entre empresas estatais – Fepasa, em São
Paulo, Vale do Rio Doce, Petrobrás e Fundação das Pioneiras Sociais – e
gestores públicos em geral não chegaram a resultados definidos, razão pela
qual abandonou-se esse tipo de relação gerencial. A explicação dada referese a ineficiências dos controles internos e externos, que não interagem, uma
vez deterem mecanismos incompatíveis entre si.
A qualificação das instituições da sociedade civil como OS dáse por lei, que possibilita o repasse de equipamentos estatais, de recursos
humanos e de financiamento necessários para a manutenção dos serviços
regidos por contrato de gestão.
Os argumentos em defesa das OS são fortemente embasados
na crítica administrativa ao presente funcionamento do aparelho estatal no
qual se constatam ineficiências da administração pública, corporativismo das
categorias funcionais, manipulação política dos governos que se alternam,
morosidade nos atos administrativos e constrangimento na efetivação de
medidas punitivas, entre outras.
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Nesse modelo de gestão, algumas questões devem ser
consideradas. Uma delas refere-se ao controle público sobre o repasse de
bens e à delegação da produção de serviços sociais a essas OS, visto que,
na história da administração pública no Brasil, constatam-se impunidades no
uso indevido da verba pública e fragilidade de uma ação efetiva regulatória
pelo Estado.
O modelo institucional das OS foi implementado pelo Governo
federal com a medida provisória no 1.591, de 26 de outubro de 1997,
transformada na Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998. Naquela
oportunidade, estavam em andamento em âmbito federal duas experiências,
a Associação de comunicação educativa Roquete Pinto, sediada no Rio de
Janeiro, com funções da antiga Fundação Roquete Pinto, estatal
responsável por ampla rede nacional de rádio e televisão, e a Associação
brasileira de tecnologia de luz síncroton, sediada em Campinas, SP, que
assumiu as atividades do Laboratório nacional de luz síncroton, uma
instituição de pesquisa (BRASIL, 1998b).
O

Mare

exerceu

papel

fundamental

no

processo

de

implantação das OS, que não se restringiu ao âmbito federal. Desempenhou
importante apoio técnico e operacional a experiências estaduais – Bahia,
Maranhão, Pará e São Paulo – e municipais – Curitiba e Rio de Janeiro –,
demonstrando que essa meta era importante para o modelo de reforma do
aparelho estatal proposto.
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As iniciativas do Mare receberam importante apoio de setores
privados da saúde, como o Sindhosp1 e a Confederação nacional de saúde2,
porém encontraram intensa oposição dos movimentos populares de saúde e
das entidades associativas de profissionais da área, notadamente dos
sindicatos e conselhos de fiscalização profissional (GOUVEIA; PALMA,
1999).
Em resumo, apresentou-se aqui o papel das OS no contexto da
reforma do aparelho estatal brasileiro, características e análise de alguns de
seus aspectos, particularmente em relação à presença reguladora do Estado
e à efetividade do contrato de gestão nas experiências anteriores, com
ressalvas, evidentemente, para as diferentes conjunturas em que aquelas e
as atuais se dão.
No capítulo IV será retomada a análise das OS, voltadas para o
setor de saúde particularmente no estado de São Paulo, oportunidade em
que as questões aqui levantadas serão remetidas.
Na próxima seção apresenta-se a reforma setorial na saúde,
buscando dialogar com as questões levantadas nas seções anteriores e
delimitando cada vez mais o campo e o objeto da pesquisa aqui
apresentada.

1

Sindicato dos hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de pesquisas e análises clínicas,
instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas do estado de São Paulo.
2
Órgão que reúne as principais federações estaduais de estabelecimentos privados de saúde.
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3. A reforma no setor de saúde

Foram as políticas setoriais nas áreas sociais que sofreram
importantes impactos com a implementação do ideário das propostas de
reforma do Estado a partir de 1980, como apresentado no capítulo I deste
trabalho.
Caracterizadas,

fundamentalmente,

por

uma

defesa

intransigente nas necessárias mudanças das instituições estatais ao
preconizarem a contenção de custos e controle de gastos, as reformas
resultaram em extinção e fusão de órgãos próprios e repasse de suas
funções para setores do mercado – setor privado ou terceiro setor. Nessa
direção, alteraram-se as formulações das políticas sociais, que passaram a
priorizar a execução de programas assistenciais considerados básicos –
educação básica, atenção primária em saúde, distribuição de cestas básicas
de alimentos, entre outros – dirigidos para segmentos populacionais em
situação de pobreza (GERSCHMAN, 1999; VERGARA, 2000).
No encaminhamento do ideário reformista, particularmente nas
reformas do setor de saúde, o Banco Mundial, a Organização Mundial da
Saúde, OMS, e a Organização Pan-americana de Saúde, OPAS, revelaram
participação bastante ativa, seja financiando, seja fomentando as políticas
sociais. O Banco Mundial tem sido um ator importante na implantação de
políticas setoriais em vários países, notadamente os da periferia do
capitalismo, graças ao seu poder econômico de financiamento de programas
sociais bem como ao seu poder de influência política junto aos governos,
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papel assumido a partir da segunda metade da década de 80 antes exercido
pela OMS (MATTOS, 2001).
Em geral, essas agências defendem a restrição do Estado no
setor de saúde à função de regulador e provedor de serviços básicos à
população, deixando ao mercado a responsabilidade dos serviços mais
especializados e de alta complexidade (ELIAS, 1996a).
No final dos anos 80 e início dos 90, à luz do movimento de
reforma, o Banco Mundial emitiu documentos para orientar as reformulações
no setor de saúde. Segundo as proposições apresentadas, o Estado tem por
obrigação prover, diretamente ou por intermédio de terceiros, a assistência à
saúde dos pobres. Para isso, no entanto, hão de se introduzir mecanismos
de pagamento pelos cuidados à saúde em segmentos sociais que possam
arcar com tais despesas e repassar os serviços de saúde para entidades
privadas, desobrigando o Estado da execução de serviços para o público em
geral e, assim, captar recursos para o atendimento dos que necessitam de
seu amparo. Nessa lógica definem-se como funções do Estado no setor de
saúde as seguintes atribuições: 1. desenvolvimento de ações voltadas para
o controle de doenças transmissíveis; 2. organização de sistemas de
informação; 3. responsabilização pelo programa de imunização; e 4.
regulamentação dos seguros de saúde (MISOCZKY, 1995).
Na América Latina, essas reformas foram implementadas com
mais ou menos intensidade de acordo com as estruturas política e social dos
países e o grau de dependência financeira externa de cada um deles.
Contudo, estudos constatam pontos comuns nessas reformas no setor de
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saúde: foco no consumidor individual e não mais nas necessidades da
população; qualidade da atenção avaliada pelo grau de satisfação do cliente;
estímulo à produção privada de serviços de saúde com ênfase para o
terceiro setor; introdução de parâmetros de gerenciamento privado na
organização e planejamento dos serviços públicos de saúde, como
custo/beneficio e maximização de resultados, por exemplo; aumento da
cobertura da atenção primária à saúde; separação das funções de
regulação, formulação e coordenação do setor público; e introdução de
contrato de gestão entre os prestadores de serviços de saúde (ALMEIDA,
1996; INFANTE, et al., 2000; IRIART et al., 2000).
Na área da saúde, a assistência médica, principalmente a
modalidade hospitalar, tem sido o foco da atenção das formulações contidas
no movimento de reforma estatal relacionadas com a discussão sobre
regulação – papel do Estado – e competição – papel do mercado –, o que
vem resultando em estratégias de reorganização dessa prestação de serviço
à população.
Estudos têm indicado grandes tendências nos modelos de
reforma para a assistência médica nas propostas em curso: a) atenção
gerenciada

(managed

care)

e

competição

gerenciada

(managed

competition), originárias dos EUA e que se baseiam na separação entre
prestador de serviços de saúde e financiador deles. Estímulo à competição
entre os prestadores, que resultaria na qualidade dos serviços, visando ao
financiamento externo; b) mercado interno (internal market; working for
patients), originário da Inglaterra. Em vez de prestador o Estado passa a ser
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regulador, introduzindo contratos de gestão com os prestadores. Separa dois
tipos de serviços, um orientado para a atenção básica à saúde, na lógica de
necessidades populacionais, e outro, para demandas individuais, por meio
da assistência médico-hospitalar; c) competição pública (public competition),
experiência sueca semelhante à competição gerenciada e transferida para
os serviços públicos; e d) pluralismo estruturado. Modelo em curso na
Colômbia, que se baseia no prestação da assistência por setores do
mercado com financiamento público na forma de pré-pagamento. O Estado
se responsabiliza pelo atendimento à população mais pobre, prestando
serviços definidos como essenciais (ALMEIDA, 1999; IRIART et al., 2000).
No Brasil não se tem observado a hegemonia de qualquer um
desses modelos. A presença marcante do Estado na prestação direta ou por
intermédio da rede privada conveniada, dependente do financiamento
estatal, é uma característica do sistema de saúde brasileiro.
O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado uma das
grandes reformas do aparelho estatal brasileiro nos últimos tempos. Seu
ideário e proposições têm origem na Constituição de 1988, conteúdos que
se desencontram, em geral, com as orientações do movimento de reforma
do Estado à época em que foi instituído.
Essa contradição mais geral e as particularidades do
movimento de reforma sanitária brasileira têm gerado nos dias atuais
tensões

na

formulação

e

implementação

das

políticas

de

saúde

referenciadas nas diretrizes do SUS, numa realidade social de grandes
mudanças das relações Estado e Sociedade.
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A reforma sanitária brasileira tem sido analisada por vários
estudiosos nestes últimos anos, com diferentes perspectivas teóricas e
críticas. Nesse contexto há hegemonia dos que vêem no Estado o principal
agente de transformação da sociedade, traduzindo para o setor de saúde a
defesa privilegiada do setor estatal na produção de serviços de saúde
(ELIAS, 1993; COHN, 1999b).
A reforma sanitária brasileira emerge nos anos de 1970, no
auge da ditadura militar, com fortes críticas ao modelo assistencial vigente,
privatizante e excludente, defendendo uma organização de serviços de
caráter público e universalizante. Em meados da década seguinte, esse
movimento chega ao seu ápice com a realização da VIII Conferência
Nacional de Saúde e a inclusão de muitas de suas orientações na
Constituição de 1988, porém num contexto de crises econômica e do modelo
de Estado desenvolvimentista, nos quais se apóia a concepção dessa
reforma (ELIAS, 1997).
Os pressupostos contidos no movimento sanitário brasileiro
nas décadas de 70 e 80 estão consubstanciados nas seguintes questões: a)
público entendido como estatal; b) visão desenvolvimentista do Estado; c)
como estratégia de descentralização, municipalização dos serviços de saúde
entendida como democratização do setor saúde; d) exercício do controle
social no sistema de saúde mediante conselhos de saúde, instância que
definiria as políticas do setor; e e) entendimento da relação Estado e
sociedade como entes separados e antagônicos (COHN, 2001a).
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Na implementação desse ideário reformista após o advento da
Nova República, muitos dos seus defensores assumiram posições centrais
na burocracia estatal. A despeito dos avanços institucionais dessa
orientação, ELIAS (1996a) chama a atenção para o insulamento desse
movimento no aparelho estatal, que se configurou em um modelo
tecnocrático, desenvolvido à parte do centro do poder político e do próprio
aparelho estatal, o que contribui para que a reforma sanitária brasileira se
caracterize mais como política de governo do que política de Estado.
Pode-se dizer que, no Brasil, reforma do Estado e reforma
sanitária são dois movimentos que se articulam simultaneamente de forma
contraditória e complementar. Basta observar as estratégias de que se
utilizam para cumprimento das diretrizes de cada um desses movimentos.
Descentralização é uma dessas estratégias. Ela tem assumido
vários conteúdos e finalidades de acordo com o público a que se dirige e
com quem as implementa nos contextos particulares dessas reformas.
Assume concepções mais racionalizadoras, com ênfase econômica, como
em boa parte das propostas reformadoras do Estado, cuja problemática é a
viabilização das políticas de ajustes fiscais. Também assume orientações
voltadas mais para a dimensão política, cuja problemática se expressa na
relação das instâncias dos governos sub-nacionais, quando nas indefinições
de competência e de responsabilidade entre os governos, na ausência de
instrumentos efetivos de cooperação, entre outros (ELIAS, 1996a; LUZ,
2000; NASCIMENTO, 2000).
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Para o setor de saúde brasileiro, a última década caracterizase por acentuada recentralização na formulação política e de sua
implementação, basicamente em instância federal, que vem atuando
diretamente no financiamento e na negociação das ações de saúde com os
municípios, como é o caso do programa de saúde da família, e com os
estados, que negociam suas dívidas em troca de ajuste fiscal e redução de
recursos humanos. Isso faz com que se descaracterize o movimento da
reforma

sanitária,

uma

vez

que

esvazia

o

conteúdo

político

da

descentralização que cede em favor da implementação de desconcentração
de funções (GERSCHMAN, 2000; COHN, 2001a).
Uma das principais questões do SUS nos anos 90 foi a
descentralização da gestão política. Se bem a análise dessa questão1, não
constitua objetivo deste trabalho, as preocupações aqui manifestadas têmna como referência, uma vez que os serviços públicos de saúde repassados
às organizações sociais de saúde estão em territórios sob a gestão dessas
instâncias subnacionais de governo. Por isso, essas dificuldades podem
interferir na garantia da eqüidade ao acesso e ao controle público desses
serviços.
Desde a implementação do SUS, o Governo federal vem
editando Normas Operacionais Básicas, NOBs, verdadeiros “guias” para os
gestores do sistema. LEVCOVITZ et al. (2001) afirmam que:

1

Para essa questão, este trabalho se apóia, fundamentalmente, nas reflexões apresentadas por ELIAS,
P. E. M. Das propostas de descentralização da saúde ao SUS: as dimensões técnica e políticoinstitucional. São Paulo, 1996a. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; NASCIMENTO, V. B. SUS, gestão pública da saúde e sistema federativo no Brasil. São
Paulo, 2000. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.
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as NOBs representam instrumentos de regulação
do processo de descentralização, que tratam
eminentemente dos aspectos de divisão de
responsabilidades, relações entre gestores e
critérios de transferência de recursos federais
para estados e municípios (273).
Na década de 90, em diferentes governos, foram editadas três
NOBs – NOB/91, durante o governo Collor, NOB/93, durante o governo
Itamar e NOB/96, durante o governo Fernando Henrique. Mais recentemente
a NOAS/2001, Norma Operacional da Assistência à Saúde, responde as
novas necessidades da gestão pública (BRASIL, 2001a).
Essas consecutivas edições de normas vêm responder os
aspectos técnicos do sistema; necessárias à operacionalização do SUS,
porém elas têm esvaziado a dimensão política que fundamenta a gestão,
uma vez que lhe conferem primazia da racionalidade técnica. É o caso da
criação dos foros que contradizem o próprio ideário da descentralização
como as Comissões Intergestoras Bipartites, instituídas pela NOB/96, mas
que não estabelece efetivamente as condições para a regulação pactuada.
Trata-se de uma situação constrangedora para os gestores do sistema, seja
porque limita a organização dos serviços com base nas necessidades locais,
seja porque não responsabiliza alguns gestores pela estruturação dos
serviços de saúde (ROCHA, 1994; NASCIMENTO, 2001; SOUZA, 2001).
As tendências de privilegiar a racionalidade técnica nas
estratégias de implementação da reforma do setor de saúde no Brasil,
apontadas nas edições das normas operacionais do Ministério da Saúde,
articulam-se com um movimento mais geral de reforma do Estado, nestes
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últimos anos, cuja concepção economicista e tecnocrata tem sido a tônica da
defesa da saída da crise do capitalismo e da reconstrução de um novo
Estado pela esfera da administração publica.
Nessa perspectiva, ganham espaço no interior das políticas
setoriais temáticas mais focais com estratégicas de implementação voltadas
para resoluções que otimizem os recursos locais, por meio de projetos
específicos que articulem instituições e comunidades localizadas, rompendo
desse modo com uma visão mais integradora e com grau considerável de
problematização política. As novas modalidades de gestão – organização
social, autarquias, cooperativas, entre outras – tornaram-se um grande tema
da atualidade sob o viés do privilegiamento de mecanismos gerenciais como
forma de gestão dos sistemas locais de saúde (COHN, 2001b; NORONHA,
2001).
A discussão sobre modalidades de gestão transformou-se
numa das questões centrais da agenda pública brasileira, o que reverte todo
o debate travado sobre o modelo assistencial para o SUS. É a partir da
segunda metade da década de 90 que se intensifica a implantação de
experiências de novos modelos de gestão de serviços, particularmente dos
hospitais públicos, mediante a transferências desses equipamentos para
agentes privados, organizados em fundações, cooperativas, instituições
religiosas, entre outras (ELIAS, 1999; MACHADO, 1999).
Na esteira dessa discussão, no Plano diretor de reforma do
Estado brasileiro, o Mare propõe para o setor de saúde uma reorganização
do sistema, dividindo-o em dois subsistemas autônomos e articulados
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gerencialmente: o "subsistema de entrada e controle", caracterizado pelos
serviços de atenção básica, e o "subsistema de referência ambulatorial e
hospitalar", constituído das unidades de saúde com complexidade
tecnológica, ou seja, os setores secundário e terciário (BRASIL, 1998d).
Essa divisão em subsistemas explicita e operacionaliza as
recomendações do Banco Mundial, princípios, aliás, aceitos pelo movimento
da "nova administração pública", aos quais o modelo da reforma do Estado
brasileiro se filiou, principalmente no que diz respeito à competitividade,
descentralização, accountability e privatização. São princípios enunciados
pelo Mare, “o que se está procurando, por meio desta reforma, não é
abranger todo o SUS, mas uma das partes fundamentais do mesmo – e
certamente a mais cara –, a assistência ambulatorial e hospitalar” (BRASIL,
1998d:14).
De certa maneira, a NOB96 configura o modelo de reforma
setorial apresentado e mantém a dicotomia na gestão do sistema de saúde
municipal, ao discriminar duas possibilidades de gestão do sistema de
saúde: a "gestão plena da atenção básica", que inclui apenas os serviços
básicos de saúde, e a "gestão plena do sistema municipal", para todos os
âmbitos da atenção à saúde (BRASIL, 1997a).
Um aspecto intrínseco a essa reforma e um dos elementos
centrais da "nova administração pública" ou da reforma administrativa
gerencial, como prefere BRESSER PEREIRA (1998), é a competitividade
dos serviços de acordo com uma lógica de mercado, principalmente quando
está em jogo a produção de bens públicos e, dentre eles, os de saúde.
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Quanto ao papel do mercado na produção de serviços de
saúde, há críticas apontando limites para isso, diferentemente da lógica em
outros setores da economia, uma vez que a informação é assimétrica – em
geral os doentes não dispõem de informações para a escolha de serviços –
e o "risco moral" – os usuários podem consumir procedimentos
desnecessários

e/ou

receberem

ofertas

desproporcionais

às

suas

necessidades (COSTA et al., 2000).
É essa a oportunidade em que a "competição administrada"
deve aparecer como instrumento alternativo para favorecer o controle e a
intervenção nas possíveis situações perversas do mercado. Afinal de contas,
o Estado incentiva a concorrência mediante aporte de recursos para as
instituições que operam com mais eficiência. Os serviços hospitalares são
ideais para esse modelo; eles utilizam insumos que atendem a dinâmica do
mercado (UGÁ, 1995; WHITESIDE, 1997; CECÍLIO, 1999a).
Mas também em conseqüência das grandes desigualdades
sociais, da dimensão geográfica do país e das marcantes diferenças
regionais, é importante que sejam consideradas certas doses de temeridade
e fragilidade no seio da lógica da competição administrada (ABRÚCIO,
1998).
Já mencionada em seção anterior, a estratégia de implantação
dessa reforma tem nas organizações sociais um modelo fundamental, uma
vez que elas podem operar facilmente com mecanismos gerenciais, aqui
valorizados em relação à administração de pessoal, e de recursos materiais,
que são da esfera do mercado. Promovem, portanto, concorrência entre si,
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uma vez que, em última instância, atuam na produção de bens públicos.
Trata-se de uma resposta viável à redução do papel do Estado na prestação
de serviços sociais (DRUCKER, 1997; BRESSER PEREIRA, 2001).
MERHY (1999) chama a atenção para a articulação que se
estabelece entre as estratégias de reforma do Estado brasileiro e da reforma
do setor de saúde. As formas de gestão estabelecidas pela NOB/96 e as
propostas de criação dos dois subsistemas acima mencionados e de criação
das organizações sociais operam no mercado da produção de serviços de
saúde com ênfase no gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares.
As reflexões feitas até aqui delinearam um campo teórico e
crítico sobre algumas das principais questões pertinentes às reformas do
setor de saúde, num contexto de reformulações contemporâneas das
relações Estado e Sociedade.
Os capítulos seguintes tratarão de questões de interesse
específico deste estudo já mencionado na formulação da hipótese central
desta pesquisa.
Sempre que necessário estabelecer-se-á diálogo com as
discussões apresentadas nas duas partes iniciais deste trabalho bem como
acrescentar-se-ão outras tantas que se façam oportunas.
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CAPÍTULO III
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO

O desenvolvimento desta pesquisa baseou-se na hipótese de
que a forma como o Estado brasileiro tem delegado a assistência à saúde
para agentes privados – por intermédio de organizações sociais, concebidas
e implantadas a partir do aparato estatal – não contemplou de modo efetivo
o controle público e a garantia de eqüidade à população no acesso aos
serviços.
É objetivo desta pesquisa estudar a modalidade de gestão
pública não-estatal de assistência à saúde sob a forma de organização
social, OS. Foram analisadas as possibilidades e os limites das OS como
instrumento de regulamentação do Estado para o setor, da perspectiva de
incremento do controle público e da eficácia social dos serviços.
O desdobramento deste objetivo implicou atender três ordens
de questões:
1. a capacidade estatal e os mecanismos desenvolvidos para
controlar eficazmente as ações e a alocação de recursos financeiros
consoantes às políticas de saúde;
2. a potencialidade do grau de iniqüidade que tais mudanças
possam determinar no acesso aos serviços de saúde; e
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3. a capacidade de articulação das organizações sociais de
saúde com os demais serviços da rede assistencial pública e privada.
Para

atingir

esses

objetivos,

privilegiou-se

a

pesquisa

qualitativa.
De acordo com MINAYO; SANCHES (1993):
um bom método será sempre aquele que,
permitindo uma construção correta dos dados,
ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria.
Portanto, além de apropriado ao objeto da
investigação e de oferecer elementos teóricos
para a análise, o método tem que ser
operacionalmente exeqüível (239).
Por que a adoção de tal perspectiva metodológica? Para
apreender as racionalidades políticas e técnicas na organização e prestação
de serviços de saúde no interior das OS estudadas, com vistas a atender a
formulação da hipótese geral desta pesquisa.
Dentre as várias abordagens da pesquisa qualitativa, foi
escolhida a técnica de estudo de caso, por diferentes razões: instrumento de
investigação mais apropriado para o problema em foco e mais adequado
para situações em que não há controle do objeto pelo pesquisador; atende a
necessidade de compreensão das dinâmicas internas do objeto; e é indicado
para estudo de fenômenos contemporâneos (ANDRÉ, 1998).
De acordo com LÜDKE; ANDRÉ (1986):
(...) o caso se destaca por se constituir numa
unidade dentro de um sistema mais amplo. O
interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de
único, de particular, mesmo que posteriormente
venham a ficar evidentes certas semelhanças
com outros casos ou situações. Quando
queremos estudar algo singular, que tenha valor

75

em sim mesmo, devemos escolher o estudo de
caso (17).
Por isso algumas características devem ser consideradas no
estudo de caso: 1. o caso é único, mesmo que depois de estudado ele
venha a apresentar certas semelhanças com outros; 2. o caso deve ser bem
delimitado; 3. o caso deve ser contextualizado – instituição, local, história,
recursos humanos e materiais, entre outros; 4. deve ser apreendida a
multiplicidade de relações do caso estudado – dinâmica de trabalho no
interior das equipes técnicas e entre elas, por exemplo; e 5. os dados devem
ser coletados de várias fontes – trabalhadores, usuários, gerentes, fluxos,
entre outros (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
Nesta pesquisa foram analisadas duas organizações sociais de
saúde, OSS, operantes no estado de São Paulo: o Hospital Geral de Itaim
Paulista e o Hospital Geral de Itapecerica da Serra.
O Hospital Geral de Itaim Paulista fica localizado na Zona Leste
do município de São Paulo e administrado pela Casa de Saúde Santa
Marcelina, da Congregação das Irmãs Marcelinas, com larga tradição na
filantropia de serviços de saúde naquela região gerenciando um hospital
terciário – o Hospital Santa Marcelina de Itaquera – e uma rede de unidades
básicas de saúde com equipes de programa de saúde da família.
O Hospital Geral de Itapecerica da Serra está localizado no
município do mesmo nome, limítrofe ao de São Paulo e administrado pelo
Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado de São
Paulo, SECONCI, com tradição na modalidade autogestão de serviços de
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saúde para clientela vinculada ao setor da construção civil, se bem nunca
tivesse mantido, anteriormente, qualquer tipo de vínculo com a população
abrangida pelo novo serviço.
Escolhidos os dois casos, organizou-se o campo empírico
propriamente dito, isto é, definiram-se os dados a serem coletados, os
instrumentos de coleta e os atores sociais a serem entrevistados.
Esses procedimentos metodológicos são etapas de um
processo que se desenvolveu ao longo da pesquisa e sofreram ajustes
necessários no transcorrer do trabalho de campo.
Ter uma hipótese formulada é uma questão central, pois é a
problematização de um dado de realidade a ser apreendido. Todavia, para
que se efetive a busca das questões contidas na formulação do problema
inicial, é necessário delimitar, mediante categorias analíticas, suas
dimensões a serem apreendidas no processo da pesquisa.
Nesta pesquisa foram escolhidas duas categorias analíticas –
eqüidade no acesso aos serviços de saúde e controle público – decorrentes
da

discussão

apontada

nos

pormenorizadamente nesta seção.

capítulos

iniciais

e

retomadas

mais

77

Categorias analíticas

1. Eqüidade no acesso aos serviços de saúde

O conceito de eqüidade, cujo alcance visa a instrumentalização
das políticas sociais, tem sido objeto de diferentes preocupações teóricas e
metodológicas.
Ele vem sendo incorporado às formulações de políticas sociais,
equacionando problemas de eficiência e de eficácia de ações e fundamento
da lógica de um planejamento setorial que estabeleça prioridades na
alocação de recursos financeiros para a organização de serviços que
atendam segmentos populacionais mais necessitados.
Comumente

entende-se

eqüidade

como

sinônimo

de

igualdade. São vários os autores que a consideram como igualdade de
tratamento para necessidades iguais. Políticas equânimes seriam aquelas
que propiciariam igualdade entre os indivíduos e, conseqüentemente,
fomentariam cidadania. Em assim sendo, remetem à Constituição brasileira
de 1988, particularmente no capítulo da Saúde, o conceito de eqüidade
como igualdade de acesso às ações e serviços para todos os cidadãos que
assim necessitarem (FLEURY, 1994; TRAVASSOS, 1997; VIEIRA, 1997;
DUARTE, 2000).
Outros

discordam

e

afirmam

que

eqüidade

deve

ser

compreendida como princípio de justiça social, ou seja, privilegiamento,
mediante políticas sociais, dos segmentos populacionais desfavorecidos
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socioeconomicamente, determinantes das diferenciações de acesso e de
utilização de bens públicos (PORTO, 1995; GWATKIN, 2000; TORRES,
2001).
O problema da eqüidade nas ações públicas é não tratar de
forma igual os desiguais, uma vez que a idéia de igualdade não se sustenta
em si, mas é impregnada de valores morais e historicamente contextualizada
(RAWLS, 1992; VITA, 1992).
Para GIRALDES (2001), a questão da igualdade apresenta
várias compreensões cada uma delas com formas diferenciadas de
formulação e implementação de determinadas políticas sociais: “igualdade
de

recursos

para

igual

necessidade”

baseia-se

na

caracterização

populacional em determinada região para se planejar distribuição de
serviços; “igualdade de oportunidades de acesso para igual necessidade”
pressupõe a oferta de serviço, ou seja, a universalização da assistência à
saúde;

“igualdade

de

utilização

para

igual

necessidade”,

visa

à

operacionalização da discriminação positiva, que significa demanda por
cuidados de saúde; “igualdade de satisfação de necessidades marginais”
prioriza aspectos locais da assistência à saúde; e “igualdade de resultados”
busca efeitos globais igualitários.
KERSTENETZKY (1999) trata a questão como "desigualdades
justas" e "igualdade complexa", isto é, "como uma categoria igualitarista
complexa, desigualdades justas são resultantes de uma interação entre a
demanda por igualdade e múltiplos fins ou aspirações que se espera sejam
favorecidos pela sociedade" (9).
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Assim, a eqüidade pode assumir diferentes entendimentos e
usos: igualdade, racionalidades técnica e econômica, justiça social, dentre
outros. De acordo como JARDANOVSKI; GUIMARÃES (1994):
(...) não existe uma única forma de definir
eqüidade em saúde. Esta vai depender da
importância que se dê à eqüidade como princípio
de justiça social e de outros objetivos do sistema
de saúde, que podem ser muitas vezes
conflitantes com a própria eqüidade (12).
Basicamente,

essas

várias

compreensões

podem

ser

agrupadas em duas grandes dimensões: eqüidade como racionalidade
técnica e eqüidade como racionalidade política.
A racionalidade técnica refere-se ao campo dos meios e dos
instrumentos,

que

visam

à

mensuração

do

problema,

realizando

diagnósticos e utilizando-os no planejamento das ações, na perspectiva de
aperfeiçoar de forma eficiente a intervenção. Por racionalidade política
entende-se a esfera da negociação e da decisão, influenciadas por posições
que assumem ou não parâmetros distributivos dos bens sociais numa arena
de disputa política com vários atores sociais.
De acordo com COHEN; FRANCO (1999):
as diferentes racionalidades que estão presentes
na formulação e execução da política social
geram conflitos. Existem âmbitos que são próprios
(...). Como não é fácil definir os limites entre eles,
se chega inclusive a negar a necessidade de
respeitar a existência de um ou de outro. Em
algumas ocasiões, falta o substrato técnico e as
decisões são tomadas sem base suficiente para
que possam alcançar resultados eficazes. Em
outras situações, se tende a supervalorizar o
papel dos técnicos, afirmando que as decisões
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apenas
devem
inspirar-se
recomendações (...) (67).

em

suas

Portanto, saber se tais dimensões são articuladas ou
antagônicas é uma questão para os saberes e as práticas que
consubstanciam as políticas sociais e públicas. A apreensão de cada uma
delas aparece de forma isolada com forte hegemonia para a dimensão
técnica, segundo a qual se constatam várias investigações que procuram
contemplar o conceito mediante o uso de variáveis quantitativas e
qualitativas.
O que se pretende ressaltar não tira o mérito de tais
abordagens,

uma

vez

que

elas

mesmas

contribuem

para

a

operacionalização de um conceito eminentemente teórico com o objetivo de
instrumentalizar as práticas sociais, pesem todos os riscos das insuficiências
teórico-conceituais e metodológicas. É possível com isso despolitize a
discussão e distancie-se do princípio de justiça social. ALMEIDA (2000)
ressalta que:
essas distinções são bastante complexas e
muitas vezes só podem ser efetuadas
teoricamente. Assim, as definições operacionais
de eqüidade na área da saúde, explícitas ou
implícitas, sempre vão trabalhar, de alguma
maneira, com a noção de necessidades
diferenciadas de distintos grupos sociais, na qual,
em geral, se imbricam os determinantes da
diversidade (sexo, idade, raça, etc.) com os da
diferença devidos à injustiça social (níveis de
renda, acesso a bens e serviço, etc.) (16).
Nessa perspectiva, vêm se realizando várias iniciativas que
permitem investigações mais qualificadas para o entendimento das
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condições de iniqüidades e, conseqüentemente, geram formulações de
políticas equânimes. Alguns autores fazem distinção entre eqüidade em
saúde e eqüidade de acesso aos serviços de saúde.
O

primeiro

conceito

refere-se

às

desigualdades

socioeconômicas de diferentes grupos populacionais, determinando formas
diferenciadas de saúde e de doença. O segundo está restrito à oferta de
serviços, ou seja, às desigualdades de acesso a recursos tecnológicos
disponíveis para diferentes grupos sociais, provocando maior ou menor
disponibilidade de cuidados à saúde (GIOVANELLA et al., 1995/1996;
GIOVANELLA; FLEURY, 1996; TRAVASSOS et al., 2000; ALMEIDA, 2000).
Pesquisas recentes têm procurado avaliar a eqüidade no
acesso aos serviços de saúde Considerando as seguintes variáveis: perfil de
saúde, esperança de vida, distribuição de recursos, gastos, renda da
população, utilização e acesso, das quais as três últimas são as mais
empregadas (ALLEYNE, 2000; GAKIDOV et al., 2000; WATERS, 2000; SÁ
et al., 2001).
BOUSQUAT (2001) afirma que os estudos sobre acesso aos
serviços de saúde sofreram forte influência de modelos matemáticos,
preocupados em quantificar e desenhar fluxos de uso dos serviços por
diversos usuários de diferentes locais, o que se constituiu num campo de
investigação próprio denominado “geografia da atenção à saúde”.
Vários

autores

têm

chamado

à

atenção

para

o

uso

indiscriminado do acesso como sinônimo de disponibilidade e financiamento
dos sistemas locais de saúde. Alertam para o fato de que ter serviços
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disponíveis não quer dizer garantia de acesso, uma vez que fatores
relacionados ao consumo e à oferta influenciam sua utilização, como, por
exemplo, distribuição de serviços em relação aos graus de complexidade
tecnológica – disponibilidade –, características culturais e econômicas da
população e da organização gerencial do serviço – acessibilidade –, grau de
satisfação do usuário na utilização dos serviços – aceitabilidade –, entre
outros (ADAY; ANDERSEN, 1974; PENCHANSKY; THOMAS, 1981;
FRENK, 1992; WALLACE; ENRIQUEZ-HASS, 2001).
De acordo com HORTALE et al. (1999):
a categoria acesso deve, portanto, ser vista não
somente como geográfica e econômica, mas
também organizacional e sócio-cultural. Ela pode
descrever a capacidade que um serviço tem de
dar cobertura a uma determinada população, ou o
obstáculo a sua utilização, caracterizando uma
interação que ocorre em um processo de
produção de serviços (87).
Nesse sentido, acesso constitui uma categoria importante para
análise dos sistemas de saúde, uma vez que ela revela dimensões de
caráter social e político necessariamente presentes nas formulações e
implementações de políticas de saúde (HORTALE et al. 2000).
Essa discussão é pertinente, uma vez que as formas
diferenciadas de acesso por diferentes segmentos sociais às políticas
públicas sempre estiveram na origem das políticas praticadas pelo Estado
brasileiro e chegaram às décadas de 70 e 80 com padrões de profundas
desigualdades sociais, o que decorre do caráter excludente da sociedade.
Ao prescrever que o Estado tem o dever de tornar disponível a saúde
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igualitária para todos os cidadãos, o Sistema Único de Saúde é uma política
que pretende reverter esse quadro.
Nessa perspectiva, GERSCHMAN (1995) enfatiza que:
a incorporação da eqüidade na concepção da
democracia e a maneira de implementá-la
parecem-nos ser uma das questões substantivas
que hoje se colocam para o Brasil e outros países
que atravessaram regimes autoritários e se
encontram com enorme parcela de sua população
no limite da pobreza absoluta (34).
A perspectiva adotada neste trabalho em relação à equidade
no acesso aos serviços de saúde incide mais no campo da racionalidade
política com forte traço de “discriminação positiva” como orientador no
momento da formulação e implementação de uma determinada ação
(CARNEIRO JUNIOR et al., 2000).

2. Controle público

As relações Estado e Sociedade sempre estiveram sujeitas a
preocupações no tocante às possibilidades de exercício do controle de uma
das partes sobre a outra, isto é, o Estado em relação à sociedade, mediante
coerção – controle social – e a Sociedade sobre as ações do Estado no zelo
da coisa pública – controle público.
Segundo BOBBIO et al. (2000):
(...) o termo participação se acomoda também a
diferentes interpretações, já que se pode
participar, ou tomar parte nalguma coisa, de modo
bem diferente, desde a condição de simples
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espectador mais ou menos marginal à de
protagonista de destaque (888).
Podem-se

classificar

diferentes

formas

de

participação

expressas em 1. presença – sem intervenção; 2. ativação – atividades
delegadas desenvolvidas em certos períodos de tempo; e 3. participação –
escolha de representantes.
Inspirando-se em Bobbio, CORTES (1995/1996) classifica essa
participação em diversos graus de envolvimento, de acordo com o poder de
decisão. Numa escala crescente seriam os seguintes os graus: 1. assistidos
– sem autorização para falar; 2. informação – com permissão para pedir
esclarecimentos sobre o assunto em discussão; 3. consulta — com
expressão possível de opinião; 4. aplacação – emissão de sugestões e/ou
conselhos solicitados; 5. parceria – participação igualitária dos membros
mediante mecanismo de negociação; 6. delegação de poder – exercício do
poder decisório com autonomia limitada; e 7. controle do cidadão – total
poder de decisão.
Trata-se, portanto, de um tema clássico da teoria política e
ainda dominante no debate atual. Tem em Rousseau um de seus grandes
expoentes, quando defende a primazia da "vontade da maioria" na tomada
de decisões da sociedade em contraponto aos teóricos liberais que
defendem a pluralidade das decisões (VITA, 1991).
É consenso que o incentivo à participação na tomada de
decisões atue como importante mecanismo na neutralização da apatia
política da população em geral, obrigando-a de certa forma a pensar no
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interesse público. No campo das teorias políticas, o que se debate é o
caráter

dessa

deliberação,

que

pode

apresentar

duas

dimensões

qualitativamente diferentes: como o momento de ponderação e reflexão ou
no sentido de decisão e resolução.
Foi Rousseau que cunhou a dimensão decisória na questão da
participação da sociedade civil nas definições das políticas de Estado. Só no
final do século XX alguns teóricos do pensamento político defenderam a
dimensão argumentativa como central no processo de participação
(AVRITZER, 2000).
WEBER

(1978)

apud

AVRITZER

(2000)

questiona

a

necessidade de participação popular na tomada de decisões políticas, visto
que, na sociedade moderna, a vida social e suas esferas tornaram-se
complexas e promoveram uma divisão necessária do saber e, por
conseguinte, do trabalho. Portanto, essa tarefa cabe à burocracia estatal,
uma vez que ela é a detentora do método científico para a tomada de
decisões com neutralidade e universalidade exigidas.
As dimensões deliberativa e argumentativa problematizam o
grau de conhecimento e de informação dos participantes no processo de
deliberação, base para a apropriação das políticas. Portanto, a desigualdade
no acesso às informações leva à formação de crenças que podem acarretar
decisões negativas para o bem-estar coletivo. Esses indivíduos têm, ainda,
menos oportunidade de atividade política (VITA, 2000).
Segundo OLIVEIRA (1999):
não existe meios conhecidos de se estabelecer
uma eqüidade entre o grau de participação e a
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influência que os indivíduos possam exercer
sobre os governos. Formas diferenciadas de
organização e pressão políticas resultam,
igualmente, em capacidades de influências muito
diversas. Para muitos autores, participar
politicamente é o momento final de um longo
processo que se encontra relacionado à
capacidade de ler, falar, pensar e agir (45).
O grau de participação política dos cidadãos relaciona-se,
proporcionalmente,

a

algumas

variáveis,

tais

como,

condições

socioeconômicas – principalmente escolaridade e renda –, que influenciam a
capacidade de obter tais informações bem como as ações institucionais que
favorecem, para mais ou para menos, a participação popular.
Para uma efetiva participação da sociedade civil na formulação
e na implementação das políticas sociais, devem-se considerar alguns prérequisitos, como melhora das condições de vida dos grupos sociais em
situação de exclusão social, diminuição dos procedimentos burocráticos das
instituições estatais, organização de um sistema de informação sobre os
serviços com amplo acesso e garantia da autonomia local na execução
dessas políticas (JACOBI, 1999).
No entanto, a participação não pode ser vista como solução
para todos os problemas e definições de políticas, principalmente se
consideradas as questões mencionadas. Incentivar a participação nos
espaços e nos momentos decisórios certamente possibilita mais eqüidade
na distribuição dos recursos e, por conseguinte, no controle do poder público
(COHN et al., 1993).
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É possível esquematizar o controle do Poder público, se ele for
representado pelo chamado núcleo do sistema político – que compreende
administração pública, judiciário, parlamento, partidos políticos e eleições –,
por intermédio da esfera pública – associações, sindicatos, grupos de
interesses, entre outros –, que regula o poder político e funciona como
sensor e captador dos problemas sociais, pressionando politicamente para a
resolução pelos órgãos competentes (FARIA, 2000).
As formas de controle instituídas pelo Estado contemporâneo
podem ser divididas em duas esferas (PRZEWORSKI, 1999; FONSECA;
SANCHEZ, 2001):
a)

horizontal, se realizado entre setores da própria

burocracia estatal – administrativo (exercido internamente no setor),
legislativo (controle político do poder executivo), de contas (dimensão
técnica que subsidia o legislativo) e judiciário (evita abusos no exercício do
poder); e
b)

vertical, se realizado pela sociedade em relação ao

governo e aos órgãos do Estado.

CAMPOS (1990) assinala que no Brasil há uma primazia da
forma horizontal de controle, resultado das características da formação do
Estado brasileiro e da capacidade de organização de sua sociedade.
Enfatiza a autora que nessa esfera de controle predominam os Tribunais de
Contas, como prática mais efetiva dentre os demais mecanismos. Essa
forma de controle, no entanto, tem limites, uma vez que:

88

no exercício de seu papel constitucional o
Tribunal pode, no máximo, verificar a probidade
formal dos administradores públicos no uso do
dinheiro dos contribuintes. Do controle exercido
(...) pouco se pode concluir quanto a: a) eficiência
com que uma organização empregou recursos
públicos; b) eficácia no atingimento das metas; c)
efetividade dos órgãos públicos no atendimento
às necessidades das clientelas; d) justiça social e
política, na distribuição de custos e benefícios
(46).
No Brasil de 1980 em diante, quando do processo de
redemocratização do Estado, há um movimento de incorporação do ideário
da participação social na execução das políticas setoriais, marcadamente no
setor de saúde, no qual havia importantes movimentos sociais reivindicando
melhores condições de acesso e atendimento aos serviços de saúde. Nessa
perspectiva, de acordo com DALLARI et al. (1996):
o Estado começa a internalizar elementos que
faziam parte das reivindicações dos movimentos
sociais, como o Conselho Popular de Saúde, que
é reconvertido dentro de um formato institucional
para Conselho Gestor, criando condições para a
inserção
dos
usuários
dos
movimentos
organizados nesse processo de vigilância, de
controle, de acompanhamento da gestão (534).
Considerado um marco do movimento de reforma sanitária
brasileira, a diretriz da participação da comunidade, expressa na criação dos
Conselhos de Saúde nas três esferas de Governo, tem como qualidade
significativa a participação popular paritária com o objetivo de garantir o
acesso aos serviços de saúde e ao controle da coisa pública, principalmente.
Uma vez com as mesmas características dos movimentos populares e
sindicais, os determinantes dessa participação relacionam-se com os
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profissionais de saúde pública e as lideranças populares com posições
favoráveis ou não à dos gestores (CARVALHO, 1997; CORTES, 1998).
A formação dos Conselhos de Saúde exterioriza duas questões
interdependentes: uma refere-se à tecnoestrutura do Estado, caracterizada
pelo saber técnico normativo da burocracia e pela existência de grupos de
interesse em posições antagônicas; outra questão diz respeito ao alcance da
atuação das decisões tomadas por esses Conselhos, isto é, a capacidade de
formular políticas de saúde e exercer o controle sobre as mesmas
(RIBEIRO, 1997).
São

questões

que,

segundo

esse

autor,

revelam

um

comportamento voltado para a “vocalização política” desses Conselhos
mediante denúncias e reivindicações de interesses particulares dos grupos
que atuam nessa instância. WESTPHAL (1994) também acentua esse
aspecto:
os representantes dos movimentos, mesmo os
mais politizados se mantêm em uma posição de
fiscais da ‘venda de mercadoria’ e portadores dos
recados das organizações populares que desejam
imediatamente, mais e melhor assistência médica,
cuidados especializados, ambulâncias e coisas
semelhantes (...). Dificilmente deixam a esfera
reivindicatória e assumem a proposicional (143).
Essa tensão entre exercício da deliberação e espaço exclusivo
de formação de opinião pública tem caracterizado nestes últimos anos os
Conselhos de Saúde com predominância desta sobre aquela característica
nas diversas experiências.
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COHN (2001b) ressalta que os Conselhos têm funcionado mais
para legitimar os atos do Executivo do que para exercer de fato o controle
sobre as ações do Estado, o que justifica o trocadilho usual da expressão
controle social em vez de controle público.
Um outro aspecto da participação efetiva dos cidadãos no
gerenciamento das instituições de saúde diz respeito à hegemonia das
questões técnico-gerenciais na organização da assistência à saúde da
população, anulando a dimensão política. É o caso da eqüidade no acesso
aos serviços a certos grupos mais desfavorecidos socioeconomicamente
(NOGUEIRA, 1997).
A questão do saber técnico como orientador fundamental do
planejamento de certos programas assistenciais em detrimento das
necessidades dos usuários, consubstanciadas no saber popular, vem sendo
apontada como um limite para a participação mais efetiva da população na
formulação dessas políticas (VALLA, 1998).
Além dessa, há uma outra questão que diz respeito à maneira
como os serviços de saúde se organizam, dificultando ainda mais a
apreensão de certos elementos gerenciais por parte da população que
reivindica a participação no planejamento das ações de saúde voltadas para
ela; não se explicitam a missão, os objetivos e as metas desses serviços
bem como os mecanismos de avaliação e prestação de contas
assistematizados, dificultando, portanto, o controle público da assistência à
saúde prestada à comunidade (CECÍLIO, 1999b).
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As discussões sobre eqüidade no acesso aos serviços de
saúde e sobre o controle público revelam a complexidade e a
heterogeneidade dessas categorias, que, tomadas como referências
conceituais, servem à análise desenvolvida neste trabalho.
É desse modo que a hipótese e as categorias analíticas
formuladas nortearam a escolha das informações necessárias e as fontes de
pesquisas, assessorando a intervenção do pesquisador no trabalho de
campo. A organização desses instrumentos está representada no quadro
abaixo.

QUADRO 1 - INFORMAÇÕES versus CATEGORIAS ANALÍTICAS E FONTES
UTILIZADAS NO TRABALHO DE CAMPO – HGIP E HGIS

INFORMAÇÕES

CATEGORIAS

FONTES

Perfil sociodemográfico das
regiões de inserção das OSS
–levantamento de dados
populacionais e de
indicadores sociais

Eqüidade no acesso –
identificação das características socioeconômicas da
população indicadoras das
necessidades e demandas
para os serviços de saúde

IBGE
SEADE
PNUD/IDH
Mapa da exclusão e inclusão
social da cidade de São Paulo

Perfil epidemiológico dessas
regiões – mortalidade por
causas, infantil e por
homicídios

Eqüidade no acesso –
permitirão identificar, em
geral, possíveis necessidades
de atenção à saúde a serem
contempladas pelos serviços
locais

SEADE
PROAIM
SESSP

Organização dos serviços de
saúde das regiões – levantamento de dados sobre a rede
de serviços local, a modalidade de gestão do SUS do município, o gasto municipal com o
setor de saúde e a capacidade
de articulação da OSS com os
serviços de saúde locais

Eqüidade no acesso – esses
dados auxiliarão a
identificação da estrutura e a
concentração dos serviços,
permitindo aproximações em
relação ao acesso da
população e à investigação
sobre a inserção da OSS no
sistema de saúde local

Ministério da Saúde
SESSP
Prefeituras de Itapecerica da
Serra e de São Paulo
Entrevistas1

1

“continua”
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Caracterização dos hospitais
das OSS pesquisados –
levantamento do número de
leitos, produtividade, “porta(s)
de entrada” ao serviço,
especialidades médicas e
inserção na rede de serviços
de saúde local

Eqüidade no acesso – os
dados obtidos permitirão
traçar um perfil do serviço
hospitalar, reconhecendo sua
complexidade e organização
assistencial, bem como a
análise comparativa com as
variáveis mencionadas,
especialmente com o
diagnóstico de saúde e perfil
sociodemográfico, indicando a
inserção das OSS nas regiões

Documentos produzidos pelas
OSS pesquisadas: mapa de
produção, levantamentos
estatísticos, relatórios
técnicos, organograma e
fluxograma
Entrevistas

Caracterização da
administração das OSS –
identificação dos espaços de
decisão técnico-administrativa;
reconhecimento do grau de
autonomia administrativa;
identificação das relações
técnico-administrativa das
OSS com as instituições
mantenedoras e com o Poder
público; pesquisa da
existência de mecanismos de
avaliação do grau de
satisfação dos usuários

Eqüidade no acesso – com
essas informações identificarse-á o processo administrativo
e o planejamento das
atividades das OSS, o que vai
permitir analisar o mecanismo
de decisões nas dimensões
administrativas, técnicas e a
operacionalização e alcance
dos objetivos e das metas
traçados no contrato de
gestão

Documentos oficiais das OSS:
estatuto, organograma,
regimentos, relatórios técnicos
Entrevistas

Caracterização da
participação política e do
controle público –
levantamento das formas de
controle social instituídas por
lei ou outros mecanismos;
identificação de algum tipo de
participação dos usuários e de
movimentos sociais de saúde

Eqüidade no acesso –
identificação da participação
da população na discussão
sobre o acesso aos serviços
de saúde das regiões

Controle público – os dados
colhidos neste item permitirão
o entendimento das formas de
controle público

Controle público – pesquisa
de mecanismos de
participação popular na
avaliação da produção de
serviços; identificação das
formas de acompanhamento
pelos órgãos do Legislativo e
do Executivo

Documentos emitidos pelos
Conselhos Estaduais e/ou
Municipais de Saúde
Relatórios das prestações de
conta, do andamento da
execução do contrato de
gestão.
Entrevistas

A partir da definição desse quadro geral, elaborou-se o roteiro
das entrevistas e definiram-se os entrevistados, tarefas de extrema
importância para o estudo de caso.
Adotou-se como procedimento a entrevista não-diretiva, uma
vez que ela oferece ao entrevistado escolha de caminhos para responder a
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questão formulada. Esboçaram-se roteiros com questões semi-estruturadas
cujo eixo era estruturado pelas informações e categorias analíticas
mencionadas.
A etapa subseqüente desse processo foi a escolha dos
informantes-chave a serem entrevistados. Para QUEIROZ (1988):
(...) o que existe de individual e único numa
pessoa é exercido em todos os seus aspectos,
por uma infinidade de influências que nela se
cruzam e às quais não pode por nenhum meio
escapar, de ações que sobre ela se exercem que
lhe são inteiramente exteriores (36).
THIOLLENT (1987) enfatiza que as pessoas escolhidas devem
representar posições no interior do objeto estudado que vão ao encontro dos
interesses do pesquisador. Por isso os critérios que fizeram parte desta
escolha visando à apreensão de diferentes perspectivas do processo
analisado foram: posição na hierarquia da administração da OSS; inserção
técnico-administrativa

na

organização

e

execução

da

modalidade

assistencial; situação de utilização dos serviços oferecidos; participação nos
espaços de exercício do controle público – representantes de movimentos
sociais de saúde, de controle do legislativo e de controle de contas e
representantes do Poder público.
O quadro 2 discrimina os entrevistados e os conteúdos gerais
que nortearam os roteiros das entrevistas.
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QUADRO 2 - ENTREVISTADOS SEGUNDO SUA POSIÇÃO E INFORMAÇÕES
CENTRAIS A SEREM PESQUISADAS NO TRABALHO DE CAMPO
– HGIP E HGIS

ENTREVISTADOS

INFORMAÇÕES

presidentes das OSS

Caracterização da administração da OSS e do
controle público

diretores dos hospitais

Perfil epidemiológico e organização dos
serviços de saúde da região, caracterização
do hospital, da administração da OSS e do
controle público

membros da equipe técnica e outros
trabalhadores dos hospitais

Perfil epidemiológico da região e sua utilização
no processo de trabalho, organização dos
serviços de saúde da região e caracterização
da administração da OSS e do controle público

usuários dos hospitais

Demanda de atendimento e forma de acesso
aos serviços das OSS

representantes dos usuários nos Conselhos de Caracterização da participação política, do
Saúde e dos movimentos populares de saúde controle público e da eqüidade no acesso aos
serviços de saúde
representantes do Poder público da saúde –
estadual (SP) e municipal (Itapecerica da
Serra)

Caracterização do controle público, da
formulação e organização da eqüidade no
acesso aos serviços de saúde

representante da comissão de avaliação do
contrato de gestão das OSS instituída por lei

Caracterização do controle público

representante do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo

Caracterização do controle público

Além da anuência da direção das duas OSS para a realização
desta pesquisa, foi necessário viabilizar e tornar apreensíveis as questões
formuladas. Graças a várias visitas de reconhecimento aos serviços,
oportunidade em que se mantinham contatos tanto com profissionais como
com pacientes, estabeleceu-se a relação pesquisador–pesquisado.
A fase de aproximação e interação com o objeto de pesquisa
foram cruciais e requereram atenção cuidadosa por parte do pesquisador,
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para que não se produzissem dificuldades na sua inserção no campo.
Também surgiram novas questões, que contribuíram de forma marcante
para o andamento da investigação, às vezes chegando a reorientar aspectos
da pormenorização da abordagem inicial.
Como exemplo desse processo houve as alterações do número
de entrevistados. Pensou-se inicialmente em dezenove, mas finalizou-se
com trinta entrevistados distribuídos entre as diversas funções das OSS.
Esse acréscimo de entrevistas justificou-se pelos contatos com vários atores
sociais – dirigentes das OSS, profissionais de saúde e trabalhadores em
geral dessas OSS, usuários dos serviços oferecidos pelas OSS, militantes
dos movimentos populares de saúde, parlamentares e autoridades
sanitárias. Foram coletadas informações importantes sob diferentes
perspectivas, constituindo uma riqueza de material empírico que não poderia
ser desprezado.
Houve duas recusas de entrevistas, de parte do presidente da
OSS SECONCI, que alegou estar representado pelas posições do diretor do
Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Tal entendimento pode ser traduzido
por uma não diferenciação de uma função técnico-gerencial local da posição
de gestor de uma modalidade de gestão delegada pelo Poder público, isto é,
com implicações mais amplas.
A outra recusa foi de representantes do Tribunal de Contas do
estado de São Paulo, que, sob a alegação de que o controle das OSS era
matéria nova, não se achava habilitado nem autorizado a emitir qualquer
opinião a não ser remeter-se aos pareceres publicados em diário oficial do
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estado. É de se estranhar tal posição de um órgão público em face de um
assunto que tem despertado várias questões referentes ao efetivo controle
por parte das instâncias do estado.
Com duração média de quarenta minutos, as entrevistas foram
gravadas,

obtido

o

consentimento

formal

de

cada

entrevistado,

naturalmente.
O roteiro de entrevista foi sendo desdobrado de acordo com a
necessidade de explorar aspectos decorrentes dos fins pretendidos.
A partir das transcrições das entrevistas e com os dados
secundários

obtidos,

passou-se

à

terceira

etapa

do

procedimento

metodológico, a análise do material empírico produzido.
É no momento da análise que se expressa de forma marcante
o papel do pesquisador sobre o material coletado, seja fazendo os recortes
necessários para atender os objetivos da pesquisa, seja editando as
entrevistas, seja buscando a ordem semântica dos conteúdos (QUEIROZ,
1988; BARDIN, 2000).
Nessa oportunidade é necessária a organização sistemática
das informações obtidas, traçando caminhos e escolhendo unidades do
universo do campo empírico. De acordo com BARDIN (2000), o tema é a
unidade da análise e “fazer uma análise temática consiste em descobrir os
‘núcleos de sentido’ (...)” (105). Se bem que para essa autora a análise
temática seja “transversal, isto é, recorta o conjunto das entrevistas através
(...) de categorias projetadas sobre os conteúdos” (175).
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A hipótese desta pesquisa norteou a análise do material
empírico, no sentido de que foram observadas as categorias analíticas da
eqüidade ao acesso aos serviços de saúde e ao controle público deles.
Depois de transcritas, lidas e anotadas, as entrevistas
receberam um texto para cada OSS com os núcleos de significação
desejados.
Na análise de cada um dos textos, destacaram-se os
depoimentos que apreendiam as questões pertinentes às categorias
pesquisadas que fizeram parte de um único texto com o resultado da análise
do material para ser problematizado à luz da hipótese geral da pesquisa e do
referencial teórico.
Sob hipótese nenhuma os entrevistados são nomeados. As
falas foram identificadas pelas posições que ocupam nas OSS ou fora delas.
Os membros do corpo técnico e administrativo das OSS são indicados pela
categoria profissional a que pertencem.
Os dados secundários – boletim de produção de serviços
médico-hospitalares, quadro de recursos humanos, distribuição de leitos
hospitalares, dados sociodemográficos e de saúde, entre outros – foram
agrupados e descritos em separado, contribuindo para a contextualização do
objeto investigado.
O capítulo IV constituirá a análise propriamente dita do campo
empírico desta pesquisa. Dividido em seções, descrever-se-ão as questões
apreendidas, analisando-as à luz do referencial teórico-conceitual com o
objetivo de responder a hipótese geral deste trabalho.
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CAPÍTULO IV
AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE EM FACE DAS QUESTÕES
DE EQÜIDADE E CONTROLE PÚBLICO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

1. A TRAJETÓRIA DAS OSS NO ESTADO DE SÃO PAULO (1998 –2001)

Desde a década de 1960, no estado de São Paulo, existe a
preocupação de formular novos modelos de gerenciamento para os serviços
de saúde estatais, visando introduzir mecanismos que flexibilizem a
administração direta e possibilitem a participação de organizações nãoestatais na gestão pública. Nos anos 60, isso ocorreu com o Hospital de
Base de Bauru, SP; em 70, com o Hospital de Divinolândia, SP; em 80, com
o Hospital Umberto Primo, em São Paulo; e em 90, com o Hospital de Cotia,
SP (BARATA, 19991; MALIK, 1991).
Constatadas as diferenças entre as experiências anteriores da
nova proposta de gestão pública, deve-se considerar que as forças
impulsionadoras para sua legitimação fundamentam-se no momento político
atual e na hegemonia do ideário neoliberal, que postula a redução do
tamanho e das funções do Estado.
1

BARATA, L. R. B. (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo). O direito à saúde e as parcerias
do Estado. [Apresentado ao 6. Congresso Paulista de Saúde Pública, Águas de Lindóia, 1999].
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O marco institucional que instrumentalizou e deu força política
ao movimento de reforma do aparelho de Estado em São Paulo foi a
aprovação da Lei no 7.835, de 8 de maio de 1992, que dispôs sobre o regime
de concessões de obras e serviço públicos. Pelo Decreto no 40.000, de 16
de março de 1995, foi criado o Programa estadual de participação da
iniciativa privada na prestação de serviços públicos e na execução de obras
de infra-estrutura. No ano seguinte foi aprovada a Lei no 9.361, de 5 de julho
de 1996, que estabeleceu o Programa estadual de desestatização com os
objetivos de reordenar a atuação do Estado, transferindo para o setor
privado atividades econômicas e prestações de serviços, reduzir a dívida
pública e concentrar as ações prioritárias na área social (SÃO PAULO,
2000b).
No início da década de 90, mais especificamente no período do
governo Collor e do governo Fleury, em São Paulo, firma-se o ideário do que
tem sido denominado reforma do Estado brasileiro, que foi instrumentalizada
no governo Fernando Henrique Cardoso.
Por decorrência, as OS apareceram na ação política do
Governo do estado de São Paulo mais recentemente como
(...)
medidas
de
gestão
estratégica
e
modernização do serviço público, compreendendo
o programa de privatizações, o estímulo à
demissão voluntária, a adoção do contrato de
gestão nas descentralizadas [atividades], o
programa de aumento da produtividade e
qualidade, entre outros (IBAÑEZ et al., 2001:393).
No início de 1998, o Executivo estadual encaminhou à
Assembléia Legislativa do estado de São Paulo o projeto de Lei
Complementar no 3/1998, que dispunha sobre a criação de organizações
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sociais. Para justificar tal iniciativa, fazia referências à medida provisória no
1.591/97, do Governo federal. Incluía, também, mensagem de fomento à
iniciativa privada para que desenvolvesse atividades de interesse público,
enfatizando os serviços de saúde, embora apresentasse esse modelo de
gestão como possibilidade para outras áreas sociais (SÃO PAULO, 1998a).
Esse

processo

caracterizou-se

por

importantes

debates

envolvendo partidos políticos, movimentos sociais de saúde, entidades
representativas das categorias profissionais, o Conselho Estadual de Saúde
e intelectuais da área.
A principal questão levantada nesse processo referia-se à
maneira como o Executivo estadual conduzia a proposta sem submetê-la a
exame prévio de instâncias institucionais consagradas, como o Conselho
Estadual de Saúde, cujas funções constitucionais são analisar e emitir
pareceres sobre o projeto em tela.
De antemão criticou-se a proposta de mudar a forma de
relacionamento público e privado na gestão de bens públicos sem a garantia
do controle público.
Foi no âmbito do poder Legislativo, entretanto, que se conduziu
a maior parte da discussão da proposta de implementação das OS no
estado de São Paulo, uma das poucas instâncias em que a participação dos
segmentos sociais organizados foi acolhida e favorecida.
O projeto de Lei Complementar no 3/1998 recebeu no total 93
propostas de emendas de deputados estaduais, após dois meses de
discussões nas diferentes comissões assessoras da Assembléia Legislativa

101

e reuniões plenárias, até ser aprovada a Lei Complementar no 846, de 4 de
junho de 1998, um mês após a Lei federal que dispõe sobre esse mesmo
assunto (SÃO PAULO, 1998b).
É importante assinalar que esse projeto de Lei teve trâmite
rápido em razão do interesse do Executivo em sua breve aprovação. Era
ano de eleições majoritárias e havia cerca de seis hospitais com obras
praticamente concluídas à espera urgente de inauguração e funcionamento
sob esta nova forma de gestão, equipamentos que certamente renderiam
importante dividendo eleitoral.
Assim, foi encaminhado o pedido de urgência para a
apreciação do projeto de Lei Complementar conforme mensagem no 23, do
governador, em 20 de março de 1998, ao presidente da Assembléia
Legislativa (SÃO PAULO, 1998b).
Em 15 de abril de 1998, período de apreciação do projeto,
realizou-se audiência pública, convocada pela Comissão de Higiene e Saúde
da Assembléia Legislativa em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde
de São Paulo, para discussão da proposta do Executivo. Participaram dela
aproximadamente quatrocentas pessoas, representantes de entidades
sindicais e corporativas da saúde, movimentos organizados, secretarias
municipais, prestadores de serviços, além de parlamentares, intelectuais e
do próprio secretário de Estado da saúde de São Paulo, que auxiliou a
coordenação dos trabalhos do dia (SÃO PAULO, 1998c).
Este evento foi marcado por forte discurso de oposição por
parte da grande maioria dos presentes. Referiram-se a ausência de controle
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público e à prerrogativa da qualificação das entidades como OS de
competência do Executivo estadual no projeto de Lei encaminhado (SÃO
PAULO, 1998c).
Essas questões fazem parte das emendas apresentadas pelos
deputados estaduais, principalmente aos artigos relacionados ao contrato de
gestão e sua fiscalização, o que mereceu acirrada crítica até mesmo da
base política do Governo estadual. Tratava-se de um projeto de Lei que
reservava ao Executivo total liberdade de implantação dessa modalidade de
relacionamento público/privado sem ingerência dos órgãos de controle,
incluindo o próprio Legislativo estadual (SÃO PAULO, 1998b).
Após debates e articulações políticas, a proposta foi aprovada
e transformada em Lei com modificações substanciais em relação ao projeto
original. Dentre elas, ressalte-se a inclusão de comissão avaliadora,
composta pelo Legislativo e Executivo e membros do Conselho Estadual de
Saúde; a delimitação, para a área da saúde, de prestação exclusiva de
serviços para usuários do Sistema Único de Saúde, uma vez que no projeto
de

Lei

esse

aspecto

ficava

em

aberto,

possibilitando

contemplar

modalidades de atendimento privado. Também foi incluído na Lei que as OS
só seriam implementadas para novos equipamentos estaduais de saúde
(SÃO PAULO, 1998d)1.

1

A título de destaque, as mudanças mais significativas foram a inclusão dos seguintes itens: 1. art. 8º,
seção III, que se refere ao atendimento exclusivo para usuários do SUS; 2. parágrafo 3o, art. 9o, seção
IV, da instituição de uma comissão de avaliação composta por representantes do Executivo, do
Legislativo, do Conselho Estadual de Saúde, com possibilidade da participação de convidados
indicados; 3. art. 14, seção V, define que os serviços de saúde em funcionamento no momento da
promulgação dessa Lei não serão repassados ao gerenciamento dessas futuras OS; 4. art. 21, do
Capítulo das disposições finais e transitórias, exige um prazo de até 2 anos para que as instituições já
existentes e qualificadas se adaptem às novas normas estabelecidas pela Lei (SÃO PAULO, 1998d).
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Foi possível a transferência de bens públicos para entes
privados sem fins lucrativos na forma de OSS graças à alteração do artigo
20 da Lei Complementar 791, de 9 de março de 1995, que instituiu o Código
de Saúde do estado de São Paulo. Originalmente, o parágrafo 5o desse
artigo estabelecia: “é vedada qualquer forma de transferência, a entidades
privadas, da execução ou gestão de serviço público de saúde”; a alteração
consistiu no acréscimo do 7o parágrafo, que estabelece exceção às
entidades qualificadas como OSS. Essa modificação foi alvo de pedido de
inconstitucionalidade ao Ministério Público do estado de São Paulo por
deputado da oposição, que não obteve sucesso no pleito (GOUVEIA, 2000).
A partir da publicação da Lei Complementar no 846, que
“dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá
outras providências”, de 4 de junho de 1998 (APÊNDICE A), o Executivo
estadual, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, agilizou sua
operacionalização com o objetivo de repassar o funcionamento de alguns
hospitais gerais em fase de conclusão de obras – hospitais do Itaim Paulista,
do Jardim Pirajussara e da Pedreira, no município de São Paulo, e hospital
de Itapecerica da Serra, na região da Grande São Paulo. Posteriormente,
mais dois hospitais foram incluídos no mesmo processo, um no bairro do
Grajaú, no município de São Paulo, e outro em Carapicuíba, na região da
Grande São Paulo.
Todos esses hospitais eram unidades previstas no programa
metropolitano de saúde, mediante convênio assinado em 1984 com o Banco
Mundial, que favorecia a construção de equipamentos hospitalares
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integrados a unidades básicas de saúde, visando à expansão da cobertura
da assistência médica e à implementação de novos modelos gerencial e
assistencial (IBAÑEZ et al., 2001).
Graças à "Resolução SS-106, de 10 de junho de 1998, fez-se a
primeira convocação pública para celebração do contrato de gestão com as
entidades já qualificadas como OSS. Naquele momento também foi
publicada a minuta do contrato de gestão e estabelecido prazo para que as
OSS manifestassem seus interesses pelos hospitais indicados e firmassem
o instrumento de parceria (SÃO PAULO, 1998e).
Na ausência de manifestação de possíveis interessados, o
prazo estipulado para essa primeira convocação foi prorrogado por uma
semana (SÃO PAULO, 1998f).
Depois de devidamente qualificada como organização social de
saúde, OSS, cada instituição privada sem fins lucrativos assumiu um desses
hospitais gerais1.
Foi tal a rapidez do processo de qualificação de entidades
como OSS e a destinação de hospitais públicos estaduais para essa forma
de gerenciamento que do período da aprovação da Lei – junho de 1998 –
até o final de 2001 um total de treze hospitais em funcionamento por essa
modalidade de gestão assinaram contratos. Hospitais localizados em
Diadema, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Santo André, São Paulo e
1

Foram qualificadas como OSS e assumiram o gerenciamento de bens públicos hospitalares as
seguintes entidades: 1. Associação Congregação de Santa Catarina, gerenciadora do Hospital Geral de
Pedreira; 2. Casa de Saúde Santa Marcelina, responsável pelo Hospital Geral de Itaim Paulista; 3.
Sanatorinhos - Ação Comunitária de Saúde, que assumiu o Hospital Geral de Carapicuíba; 4. Serviço
Social da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado de São Paulo (SECONCI), que assumiu o
Hospital Geral de Itapecerica da Serra; 5. Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
(SPDM), que ficou com o Hospital Geral de Pirajussara e a 6. Organização Santamarense de
Educação e Cultura (OSEC), que incorporou o Hospital Geral do Grajaú (SÃO PAULO, 1998e).
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Sumaré bem como a participação de novas entidades – Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo e a Fundação do ABC – e OSS que já
gerenciavam um hospital e assumiram outro, como a Casa de Saúde Santa
Marcelina que assumiu a gestão do Hospital Geral de Itaquaquecetuba (SÃO
PAULO, 1999b; SÃO PAULO, 2001b).
O Governo do estado, por sua vez, promoveu, mediante essa
nova modalidade de gestão, uma das principais estratégias da reforma do
aparelho estatal originalmente feita pelo Governo federal. Com essas
medidas, a assistência hospitalar foi repassada para a iniciativa privada sem
fins lucrativos, configurando a retirada do Estado da prestação direta de
serviços.
Uma vez prioridade de Governo, houve nos últimos dois anos e
meio um movimento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo,
SESSP, de organização do aparato estatal com vistas à implantação e ao
acompanhamento dessa nova modalidade de gestão, como atesta a criação
de um grupo técnico na Coordenadoria de contratação de serviços.de saúde,
ligado ao gabinete do secretário.
Foi designado um grupo de técnicos da SESSP para estudar e
acompanhar os contratos de gestão vigentes, à luz de experiências
internacionais, com a finalidade de propor melhorias nos indicadores de
avaliação e das formas de relacionamento e supervisão dessas OSS com o
Executivo estadual. Denominado grupo de trabalho especial (GTE), ele
recebeu as funções de coordenar e articular assuntos relacionados aos
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contratos de gestão bem como as de intermediar o relacionamento das OSS
com os órgãos fiscalizadores indicados na Lei (SÃO PAULO, 2000a).
Um

dos

principais

trabalhos

desse

GTE

tem

sido

o

aprimoramento do contrato de gestão, já na sua terceira versão, no qual se
introduziram indicadores de avaliação diferenciados para cada tipo de
modalidade tecno-assistencial, isto é, hospitais que funcionam sem
referência restrita, isto é, de “porta aberta” – caso da maioria deles na cidade
de São Paulo –, os que funcionam com referência restrita, isto é, de “porta
fechada”, e aqueles que possuem ambulatórios de especialidades para
servir a rede pública de serviços (SÃO PAULO, 2001d).
Outra inovação foi a inclusão de normas de gastos com
recursos humanos, que não podem exceder a 70% do valor global do
orçamento destinado ao hospital.
Essa nova modalidade de contrato de gestão foi estendida aos
antigos contratos assinados.
O aprimoramento dos contratos contempla fundamentalmente
dois aspectos: as formas de financiamento dos serviços produzidos e os
indicadores de avaliação.
Em relação ao financiamento, a primeira versão do contrato de
gestão definia que as OSS receberiam após o segundo ano um acréscimo
correspondente a 50% dos procedimentos médico-hospitalares realizados no
período e faturados pela tabela SUS, além do orçamento global previsto
para a vigência do contrato (SÃO PAULO, 1998e).
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A partir de 2001 (SÃO PAULO, 2001a), esse procedimento
orçamentário foi modificado. Estabeleceu-se que 90% do orçamento global
anual seriam desembolsados em doze parcelas iguais e os 10% restantes–
denominado valor variável – seriam ressarcidos de acordo com a avaliação
de desempenho dos indicadores determinados pela SESSP. Dessa maneira,
a OSS poderia não receber integralmente o correspondente a esse
desembolso.
Estabeleceram-se cinco indicadores de avaliação de resultado:
qualidade da informação, média de permanência em internação, atenção ao
usuário, existência de comissões – de prontuário, de óbitos e de infecção
hospitalar – e farmácia (APÊNDICE B).
Certamente tais mudanças qualificaram alguns aspectos da
assistência médica prestada pelas OSS. Ao exigir, por exemplo, que certas
informações subsidiem o gestor estadual do SUS na avaliação do
atendimento local, possibilitando desse modo a confrontação com o perfil
epidemiológico da população-alvo bem como o diagnóstico secundário e o
tempo de permanência em internação para determinadas patologias. Sem
esquecer a preocupação com a aferição da satisfação do usuário com o
atendimento recebido.
As OSS passaram a trabalhar com um orçamento global e
contar com um acréscimo caso atendessem aos requisitos dos indicadores
de avaliação. Esse é de fato um grande diferenciador dessa modalidade de
gestão em relação aos demais prestadores de serviços do SUS, uma vez
que eles trabalham sob modalidade de pós-pagamento, o que praticamente
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inviabiliza a adoção de planos de ação globais para o gerenciamento da
saúde ao tempo em que estimula a lógica da valorização de ofertas de
serviços, facilitando a adoção de procedimentos de alta complexidade,
portanto, de maiores custos.
A terceira versão do contrato de gestão a ser implantada em
2002 prevê alterações que estabelecem percentuais de repasse financeiro
de acordo com o volume de atendimento realizado para cada uma das
modalidades tecno-assistenciais, cujo ressarcimento não é linear, isto é, não
é condição a priori para o recebimento dos 90% do orçamento global,
independentemente da produção de serviços alcançada (APÊNDICE C).
A despeito da adoção dos indicadores de avaliação e de
financiamento, é comum às três versões do contrato de gestão o nãoapontamento do grau de articulação da OSS com a rede de serviço local.
Sabe-se das dificuldades em estabelecer instrumentos para tal objetivo, mas
há que se buscar essa superação, a fim de, com ela, se aprimore a eficácia
desses equipamentos na construção de sistemas locais e/ou regionais de
saúde.
Outra questão a ser destacada nessa modalidade de gestão
refere-se ao controle público exercido sobre seu funcionamento, tema que
tem gerado vários debates com diferentes posições e graus de preocupação
quanto ao gerenciamento de bens públicos por entidades privadas e a
efetiva capacidade do Estado de exercer controle (CARNEIRO JUNIOR;
ELIAS, 2000).
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O parágrafo único do artigo 1o da Lei Complementar no 846/98
contempla essa questão enfatizando a forma do exercício do controle das
OS:
as pessoas jurídicas de direito privado cujas
atividades sejam dirigidas à saúde e à cultura,
qualificadas pelo Poder Executivo como
organizações sociais, serão submetidas ao
controle externo da Assembléia Legislativa, que o
exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas do
Estado, ficando o controle interno a cargo do
Poder Executivo (SÃO PAULO, 1998d).
O Tribunal de Contas do Estado expediu normatização
específica consubstanciada na Resolução 7/98, que “dispõe sobre normas a
serem observadas por órgãos da Secretaria da Saúde, da Fazenda e pelas
entidades civis qualificadas como organizações sociais nos termos da Lei
Complementar de no 846, de 4 de junho de 1998”. O parágrafo 2o do artigo
3o dessa Resolução dispõe que:
as prestações de contas subscrevem-se
basicamente na apresentação do Balanço anual,
suas peças acessórias e relatórios de execução,
sem prejuízo de tomadas de contas e outras
específicas,
determinadas
pelo
Relator,
particularizando os recursos públicos recebidos
(SÃO PAULO, 1999a).
Outra exigência dessa Resolução foi a de que as OSS
seguissem o regulamento de contratação de serviço baseado no modelo
elaborado pela Casa de Saúde Santa Marcelina e aprovado pela SESSP
mediante a Resolução SS 159, de 2 de outubro de 1998 (SÃO PAULO,
1998g).
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A despeito dessa regulamentação dos procedimentos para
prestação de contas do uso de recursos públicos, há uma série de críticas
voltadas para a dimensão da racionalidade política do controle público, que
questionam a hegemonia de racionalidade técnica dessas normas.
São críticas que já estavam esboçadas na discussão do projeto
de Lei Complementar e que resultaram, quando da aprovação da Lei, na
inclusão da Comissão de avaliação da execução do contrato de gestão que,
para as OSS, é integrada por membros da sociedade civil indicados pelo
Executivo estadual, do Conselho Estadual de Saúde e do Legislativo
estadual. Essa Comissão tem por função analisar periodicamente a
prestação de serviços e o uso de recursos públicos e emitir pareceres que
são encaminhados à Assembléia Legislativa e à SESSP, órgãos de controle
definidos pela Lei.
Contudo, o número de participantes dessa Comissão, dois
representantes do Conselho Estadual de Saúde e dois da Assembléia
Legislativa, é limitado, o que não acontece com os indicados pelo Executivo.
A Comissão só foi criada um ano e seis meses depois da
publicação da Lei Complementar, com doze membros dos quais oito são
indicados pela SESSP (SÃO PAULO, 1999c), situação que cria dois
problemas: primeiro, a demora na criação da Comissão que se contrapôs à
rapidez da decisões que implementaram essa modalidade de gestão;
segundo, o número de participantes da Comissão pode resultar em
dificuldades adicionais quando da condução de pareceres sobre o
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desempenho das OSS, caso haja contraposição entre os representantes do
Executivo com os demais.
Até o final de 2001, essa Comissão havia se reunido apenas
três vezes – uma em 2000 e duas no ano seguinte. Na primeira reunião
houve posse dos membros e nas outras seus membros entraram em conflito
graças particularmente às discrepâncias sobre os resultados das metas
atingidas pelas OSS apresentadas pelos relatórios de avaliação, um emitido
pelo Conselho Estadual de Saúde e outro pela SESSP. Desse modo, a
Comissão ainda não conseguiu cumprir plenamente as funções para as
quais foi criada1.
Há registros de queixas de membros dessa Comissão pela
dificuldade de se obterem informações precisas e atualizadas junto à SESSP
sobre o andamento da execução do financiamento, a alocação de
equipamentos e a produção de serviços das OSS, o que vem gerando
críticas públicas e pedidos de providências ao Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo. Essa mobilização resultou em reunião extraordinária do
Conselho Estadual de Saúde, em 26 de julho de 2001, na qual se sugeriu a
contratação de auditoria externa para avaliar a prestação de contas dessas
OSS2.
O Conselho Estadual de Saúde (CES) constituiu-se, nesse
período, em espaço de oposição à implementação dessa modalidade de

1

Atas de reuniões da Comissão de avaliação e execução do contrato de gestão das organizações
sociais de saúde.
2
Atas de reunião do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo e documentos emitidos pelo deputado
estadual Jamil Murad.
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gestão. Já em sua 45a reunião ordinária, o plenário1 ratificou a posição do
Conselho Nacional de Saúde sobre o projeto das OS do Governo federal,
que expressava suas preocupações quanto ao processo de qualificação das
OS no âmbito exclusivo do Executivo e à não-existência de mecanismo de
subordinação aos gestores municipais e estaduais (BRASIL, 1997b).
No seminário Parcerias: novas formas de gestão, evento que
fez parte da pauta da 46a reunião ordinária do CES e subsidiou documento
aprovado na 49a reunião ordinária, ficou expressa posição contrária a essas
parcerias2.
Foi a partir dessas reuniões que o tema OSS passou a integrar
regularmente as pautas do Conselho, para apresentar informes da
tramitação da Lei Complementar, dos contratos de gestão assinados, dos
relatórios técnicos, entre outros3.
A avaliação da SESSP indica que as OSS não só atingiram as
metas definidas nos contratos como houve casos em que elas apresentaram
produção muito além do que fora acordado (SÃO PAULO, 2001c).
Trata-se de hospitais que possuem organizações assistenciais
diferentes. Desse modo, IBAÑEZ et al. (2001) afirmam que:
em relação às metas ambulatoriais (inclui
atendimento de pronto-socorro), os resultados
encontrados foram distintos para os hospitais
localizados no município de São Paulo e fora
dele. No primeiro caso, a meta (...) foi
ultrapassada (...), no segundo, a meta não foi
atingida. A explicação para isso deve-se ao fato
de que no município de São Paulo, além das
1

Ata da 45a reunião ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, dia 17 de julho de 1997.
Atas da 46a e 49a reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, dia 19 de agosto
de 1997 e 20 de novembro de 1997, respectivamente.
3
Atas de reuniões do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, no período de 1998 a 2001.
2
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deficiências apresentadas pela rede básica,
existem fatores ligados à demanda reprimida e à
porta aberta no Pronto Atendimento, enquanto
que os hospitais localizados fora da capital
apresentam-se mais como referência para as
redes ambulatoriais e para o plantão controlador
regional da SES, como prontos-socorros
municipais (397).
Outro aspecto relevante é o fato de que essas instituições são
marcadamente diferentes entre si do ponto de vista institucional, histórico, de
suas experiências anteriores em gestão de serviços de saúde. São
características que podem influenciar positiva ou negativamente a eficácia
desse novo modelo de gestão e, por conseguinte, o atendimento das
necessidades de saúde da população em geral.
Entre

as

seis

primeiras

OSS

qualificadas

e

descritas

anteriormente, duas são ligadas a instituições religiosas — a Associação
Congregação de Santa Catarina e a Casa de Saúde Santa Marcelina; duas
têm

características

educacionais

–

a

Sociedade

Paulista

para

o

Desenvolvimento da Medicina (vinculada à Universidade Federal de São
Paulo, UNIFESP) e a Organização Santamarense de Educação e Cultura
(vinculada à Universidade Santo Amaro, UNISA); uma tem tradição na
modalidade de serviços de autogestão para grupo populacional específico –
Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado de São
Paulo, SECONCI; e, a última – Sanatorinhos – Ação Comunitária de Saúde
– é uma instituição com larga tradição e experiência no atendimento a
pacientes com tuberculose.
No campo da assistência à saúde, particularmente da saúde
pública, consta que as inserções são variadas. Se, por um lado, a Casa de
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Saúde Santa Marcelina registra considerável inserção no atendimento
público de saúde e gerencia uma rede de serviços primários, secundários e
terciário em determinada região do município, por outro, o SECONCI
comprova experiência na prestação de serviços ambulatoriais voltados para
seus associados.
Com esses dados, é necessária a investigação dessa nova
forma de gestão para a saúde, levando em consideração as características
institucionais das OSS cujos aspectos relevantes para que se viabilize a
relação público/privado na prestação de serviços públicos de saúde com
eficácia social.
A crença de que a solução da crise reside na diminuição do
aparato administrativo e na redução de sua capacidade de intervenção
social bem como na delegação da produção de serviços sociais e de saúde
às instituições privadas, precisa ser muito bem analisada e investigada
empiricamente.
O estudo das possibilidades de articulação dos diversos
setores da sociedade, a revisão do papel do Estado e a gestão social na
produção da esfera pública tornam-se questões centrais. Segundo SANTOS
(1999a):
(...) essas transformações são tão profundas que,
sob a mesma designação de Estado, está a
emergir uma nova forma de organização política
mais vasta que o Estado, de que o Estado é o
articulador e que integra um conjunto híbrido de
fluxos, redes e organizações em que se
combinam e interpenetram elementos estatais e
não-estatais, nacionais, locais e globais (264).
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São essas as questões que constituíram o escopo principal
deste trabalho e que pretendem contribuir para uma reflexão mais
aprofundada

e

voltada

para

a

implantação

de

políticas

públicas,

particularmente das novas modalidades de gestão, permitindo com isso o
enfrentamento das desigualdades sociais no cotidiano da construção do
Sistema Único de Saúde.
É preciso, portanto, indagar-se não só sobre como construir o
SUS, mas sobretudo para quem se quer construí-lo: o SUS apenas da
racionalidade e da eficiência nos gastos segundo os parâmetros do
mercado, ou o SUS da eficácia social e do enfrentamento das
desigualdades? (ELIAS, 1996a:252).
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2. CARACTERIZAÇÃO DAS OSS ESTUDADAS

Com o objetivo de situar o contexto de atuação das duas OSS
estudadas, serão apresentados os perfis sociodemográficos e de saúde, os
contratos de gestão e as caracterizações tecno-assistenciais das OSS em
foco.
Com esse procedimento será possível compreender as
demandas e necessidades de assistência hospitalar e situar as questões da
eqüidade do acesso e do controle público.
Sempre que possível, foram utilizados parâmetros comuns
para as duas regiões em que se localizam as OSS. A análise, porém,
abrangeu áreas bastante diferentes – Itapecerica da Serra e São Paulo –
com dimensões populacionais e de desenvolvimento urbano muito
particulares.

2.1 A REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL DE
ITAPECERICA DA SERRA, HGIS

Situa-se no município de mesmo nome e além dele atinge a
área dos municípios de Embu-Guaçu, Juquitiba e São Lourenço da Serra1,
todos pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo. Itapecerica da
Serra faz limites com os municípios de Cotia, Embu e São Paulo
(APÊNDICE D).
1

São Lourenço da Serra adquiriu autonomia político-administrativa em 31 de dezembro de 1991,
quando deixou de ser distrito de Itapecerica da Serra (SEADE, 2002).
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2.1.1 Diagnósticos sociodemográficos e de saúde
Dados populacionais

QUADRO 3 - POPULAÇÃO TOTAL E POR FAIXA ETÁRIA DOS MUNICÍPIOS DE
ABRANGÊNCIA DO HGIS - 2000
10 a 19
anos

20 a 29
anos

30 a 39
anos

40 a 49
anos

50 a 59
anos

60 ou
mais
anos

5.593

11.951

10.529

8.521

6.501

4.076

3.942

14.257

13.288

27.547

25.296

20.644

14.850

7.759

6.044

Município

Pop.
Total

EmbuGuaçu

56.916 25,7%

5.803

Itapecerica
129.685 57,6%
da Serra

%

0a4
anos

5a9
anos

Juquitiba

26.459 11,7%

2.968

2.856

5.640

4.759

3.866

2.646

1.831

1.893

São
Lourenço
da Serra

12.199

5,0%

1.271

1.253

2.550

2.193

1.840

1.364

851

877

225.259

100%

TOTAL
GERAL

24.299 22.990 47.688 42.777 34.871 25.361
(10,7%) (10,2%) (21,2%) (19,0%) (15,5%) (11,2%)

14.517 12.756
(6,4%) (5,7%)

FONTE: IBGE

Além de mais populoso, com 57,6% dos habitantes, Itapecerica
da Serra também é um pólo de atração para os demais municípios da
região, seguido por Embu-Guaçu, com 25,7%, Juquitiba, com 11,7%, e São
Lourenço da Serra, com 5,0%. Este último situa-se em área de manancial, o
que justifica sua baixa população.
A

população

da

região

é

caracteristicamente

jovem,

economicamente ativa, da qual 42,2% é infanto-juvenil. Esse perfil etário
demanda políticas públicas e sociais, como oferta de postos de trabalho,
vagas em creches e escolas, serviços de saúde orientados para a
assistência materno-infantil e aqueles mais ligados à violência urbana,
acidentes de trânsito, agressões físicas, entre outros.
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A população idosa responde por apenas 5,7% do total dos
habitantes dos quatro municípios, percentual que varia de município para
município: 4,6%, em Itapecerica da Serra, e 7%, nos demais. Em número
absoluto, ela soma 12.756 habitantes, o que caracteriza um município de
pequeno porte bem como as demandas de assistência médica em relação
ao idoso  doenças crônico-degenerativas, internações hospitalares
freqüentes, dentre outras.

QUADRO 4 - TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA
DO HGIS - 2000
Taxa de alfabetização da população
residente com 10 anos ou mais de idade
(%)

Município
Embu-Guaçu

93,0

Itapecerica da Serra

94,2

Juquitiba

94,0

São Lourenço da Serra

87,6

FONTE: IBGE

Com exceção de São Lourenço da Serra, o índice de
alfabetização dos habitantes está acima de 90% muito próximo ao da região
metropolitana de São Paulo, em torno de 94,8%.

Indicadores sociais
a)

Índice de Desenvolvimento Humano, IDH

Trata-se de um indicador proposto pela Organização das
Nações Unidas (PNUD, 2002), a partir de 1990, para avaliar o
desenvolvimento social dos países e que tem sido utilizado também para a
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caracterização de municípios. Considera as seguintes variáveis: renda per
capita, esperança de vida ao nascer e escolaridade.
O IDH classifica-se em três grupos: baixo – quando for menor
que 0,500; médio – entre 0,500 e 0,800; e alto – maior que 0,800. O IDH
permite verificar a posição relativa dos municípios paulistas, que é tanto pior
quanto mais distante for do valor unitário.

QUADRO 5 - IDH DOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DO HGIS - 1991
Município

IDH

IDH, ranking municipal

Embu-Guaçu

0,740 (médio)

288º

Itapecerica da Serra

0,762 (médio)

202º

Juquitiba

0,634 (médio)

486º

...

...

São Lourenço da Serra
FONTE: SEADE

As informações do quadro 5 mostram um grau razoável de
desenvolvimento humano, compatível com o padrão médio obtido pelo Brasil
nesse mesmo período – 0,797 – e que se mantém, segundo dados
divulgados para o ano 2001 – 0,750 (PNUD, 2002).
Entretanto, no ranking dos 645 municípios paulistas, EmbuGuaçu e Itapecerica da Serra ficam em melhores posições que Juquitiba e
Itapecerica, mais bem classificado que os três1.

1

Os municípios limítrofes Cotia e Embu apresentaram no mesmo período IDH médio; São Paulo
obteve alto índice de desenvolvimento humano (SEADE, 2002).
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b)

Indicador Paulista de Responsabilidade Social, IPRS

A Assembléia Legislativa do estado de São Paulo propôs a
criação desse índice visando ao acompanhamento das mudanças em curto
prazo das políticas públicas desenvolvidas pelos 645 municípios paulistas.
O IPRS, que nasceu das discussões ocorridas no Fórum São
Paulo – Século XXI, evento organizado pelo Legislativo paulista no segundo
semestre de 1999 (SÃO PAULO, 2000b), foi elaborado pela Fundação
Seade.
Trata-se de um indicador social sintético, elaborado a partir das
seguintes variáveis agrupadas: riqueza municipal – consumo de energia
elétrica residencial, comercial, agrícola e de serviços; remuneração média
dos empregados no mercado formal; renda per capita, longevidade –
mortalidades infantil, perinatal e de adultos entre 15 e 30 anos e acima de
60; escolaridade – porcentagem de jovens entre 15 e 24 anos alfabetizados
e dos que concluíram o ensino fundamental e médio e porcentagem de
matrículas no ensino fundamental municipal (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
SP, 2002).
De acordo com ponderações a essas três dimensões,

é

possível classificar os 645 municípios paulistas em cinco grandes grupos.
Grupo 1 – pólo – são municípios de grande porte, por isso
pólos regionais importantes. São ricos, com população longeva e
escolarizada em níveis médios em relação à média do estado. Há 84
municípios nesse grupo, com 60% da população estadual e localizados, em
sua maioria, nos eixos rodoviários Anhangüera e Presidente Dutra.
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Grupo 2 – economicamente dinâmico e baixo desenvolvimento
social – Municípios densamente habitados e com crescimento econômico
positivo, mas com baixos indicadores de longevidade e escolaridade da
população. Ao todo são 50 e localizam-se, principalmente, no entorno das
regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Santos.
Grupo 3 – saudável e de baixo desenvolvimento econômico –
Abrange 254 municípios de pequeno porte com baixo índice de riqueza
municipal, mas elevada longevidade e escolaridade média da população.
Localizam-se principalmente na região Oeste do Estado.
Grupo 4 – baixo desenvolvimento econômico e em transição
social – Baixo índice de riqueza municipal, mas índices intermediários de
longevidade e escolaridade da população, próximos à média do estado. São
163 municípios em melhores condições dos demais situados no Vale do
Ribeira e na Serras do Mar e da Mantiqueira.
Grupo 5 – baixos desenvolvimentos econômico e social –
Baixos índices de riqueza, longevidade e escolaridade. São 94 municípios
localizados no Vale do Ribeira e na Serra da Mantiqueira.
QUADRO 6 - IPRS DOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DO HGIS – 1992; 1997
Município

IPRS 1992

IPRS 1997

Embu-Guaçu

Grupo 5

Grupo 2

Itapecerica da Serra

Grupo 2

Grupo 2

Juquitiba

Grupo 5

Grupo 2

...

Grupo 2

São Lourenço da Serra
FONTE: SEADE
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Todos os municípios localizados na área de abrangência do
HGIS estão classificados, em 1997, no grupo 2 do IPRS, indicador bastante
melhor, se comparado em 1992 a Embu-Guaçu e Juquitiba.
Os indicadores sociais apresentados – IDH e IPRS – revelam a
realidade social de carência da região. O grupo 2 do IPRS é considerado
“(...) o mais preocupante do ponto de vista das
políticas públicas, pois constituem casos em que o
nível de desenvolvimento econômico não se
traduz em melhoria das condições médias de vida
para o conjunto da população” (ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA SP, 2002).
Setor de saúde
a) Alguns indicadores de saúde
Os coeficientes de mortalidade infantil e homicídio e as
principais causas de mortalidade proporcional oferecem um quadro
suficiente para que se constatem problemas de saúde nos quatro
municípios.

QUADRO 7 - COEFICIENTES DE MORTALIDADE INFANTIL E DE HOMICÍDIOS
DOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DO HGIS - 2000
Mortalidade Infantil
(por 1.000 nascidos vivos,
n.v.)

Mortalidade por
Homicídios
(por 100.000 habitantes,
hab.)

Embú-Guaçu

16,99

74,38

Itapecerica da Serra

15,20

85,50

Juquitiba

16,64

34,08

São Lourenço da Serra

20,00

49,46

Município

FONTE: SEADE
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O coeficiente de mortalidade infantil situa-se, em geral, próximo
do estado de São Paulo – 16,97/1.000 n.v.. Itapecerica da Serra apresenta o
menor coeficiente e São Lourenço da Serra, a maior mortalidade infantil.
Em

relação

à

mortalidade

por

homicídio

os

maiores

coeficientes são de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu; Juquitiba acusa o
menor coeficiente deles. São coeficientes altos, notadamente o de
Itapecerica da Serra, se comparados aos do estado de São Paulo –
42,00/100.000 hab. – e do município de São Paulo – 58,50/100.000 hab.
(SEADE, 2002).
Segundo

esses

diferentes

coeficientes,

esses

quatro

municípios indicam dinâmicas sociais comuns e distintas, como população
jovem e com indicadores sociais médios. Itapecerica da Serra, com maior
complexidade urbana e pólo dessa micro-região, sofre um grau mais
expressivo de violência urbana, razão pela qual é responsável pelo primeiro
lugar nos óbitos da região.
São Lourenço da Serra, por sua vez, embora com baixo
coeficiente de mortalidade por homicídio, é responsável pelo maior
percentual de óbitos infantis, sinal de baixos indicadores sociais.
Em relação às demais causas de mortalidade nesses
municípios, são consideráveis as relacionadas a doenças do aparelho
circulatório – hipertensão arterial sistêmica, enfarto agudo do miocárdio,
acidentes vasculares cerebrais –, primeira causa de óbito; em Itapecerica da
Serra, causas externas detêm o primeiro lugar, responsáveis pelo segundo
nos demais municípios.
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QUADRO 8 - PRINCIPAIS GRUPOS DE CAUSA DE MORTALIDADE
PROPORCIONAL NOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DO HGIS
- 1998
Município

1ªcausa

2ªcausa

3ªcausa

4ªcausa

Embu-Guaçu

Doenças do
aparelho
circulatório

Causas
externas

Doenças do
aparelho
respiratório

Neoplasias
(tumores)

Itapecerica da
Serra

Causas
externas

Doenças do
aparelho
circulatório

Doenças do
aparelho
respiratório

Neoplasias
(tumores)

Juquitiba

Doenças do
aparelho
circulatório

Causas
externas

Neoplasias
(tumores)

Doenças do
aparelho
respiratório

São Lourenço
da Serra

Doenças do
aparelho
circulatório

Causas
externas

Doenças do
aparelho
respiratório

Neoplasias
(tumores)

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE

O perfil de mortalidade exige estruturas adequadas dos
serviços de saúde, seja para lidar com os agravos e os fatores de risco
inerentes, seja para dotar modalidades tecno-assistenciais diferenciadas que
contemplem a articulação de serviços de saúde de atenção primária,
secundária e terciária.
b) Gestão do SUS
De acordo com a NOB/96, a Itapecerica da Serra atribui-se a
“gestão plena do sistema municipal”, ao passo que aos outros três
municípios, a “gestão plena da atenção básica” (SECRETARIA DE ESTADO
DE SAUDE SP, 2002).
A habilitação “plena do sistema municipal” faz com que o
município seja responsável pela gestão do conjunto de serviços de saúde
públicos e privados em seu território, ressalvadas as determinações
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pactuadas na Comissão Bipartite Intergestora. A “plena da atenção básica”
habilita o município apenas à gestão dos serviços básicos de saúde
(BRASIL, 1997a).

c) Despesa pública com saúde1
QUADRO 9 - DESPESA PÚBLICA TOTAL COM SAÚDE POR HABITANTE DOS
MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO HGIS - 1999
Município

Gasto/habitante (R$)

Embu-Guaçu

93,17

Itapecerica da Serra

93,92

Juquitiba

...

São Lourenço da Serra

108,33

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Comparado à média da região metropolitana de São Paulo, no
mesmo ano, em torno de R$ 72,46 por habitante, nos municípios em estudo
há certo investimento na área da saúde, destacadamente no município de
São Lourenço da Serra com um gasto extra de R$ 15,00 por habitante
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).

d) Rede de serviços
• Leitos hospitalares2
A maioria dos leitos vinculados ao SUS são de clínica médica,
obstetrícia, pediatria e poucos, de especialidades – cirurgia e psiquiatria.
1

Calculada a partir do montante da receita financeira de toda a arrecadação municipal, da receita
destinada para o setor de saúde, das transferências da União e do estado e de outras transferências,
dividido pela população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).
2
Considera-se como padrão para essa cobertura 2 leitos por 1.000 habitantes (BRASIL, 2001b).
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Pertencem ao Poder público municipal e filantrópico, neste caso localizado
no município de Itapecerica de Serra, onde está o HGIS (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2002).
Vinculados diretamente ao Poder público municipal são os
leitos de observação em unidades de pronto atendimento e pronto-socorro.
O quadro 10 mostra um déficit de cobertura na assistência
hospitalar para os quatro municípios; eram 216 leitos, mas, de acordo com
os parâmetros do Ministério da saúde, deveriam ser 450.
Em relação ao estado de São Paulo – 3,9 leitos/1.000 hab., em
1996 – e à região metropolitana de São Paulo – 2,2 leitos/1.000 hab., em
1999 –, aquele déficit fica mais acentuado ainda (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2002).
No Final de 2001, o HGIS dispunha de 12 leitos a mais que em
1999, somando 189 leitos hospitalares (SECONCI-OSS, 2201).
QUADRO 10 - LEITOS PÚBLICOS POR 1.000 HAB. NOS MUNICÍPIOS DE
ABRANGÊNCIA DO HGIS - 1999
Município

Leitos/1.000 hab.

Embu-Guaçu

0,3

Itapecerica da Serra

1,4

Juquitiba

1,1

São Lourenço da Serra
FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE

-
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• Consultas ambulatoriais1
A rede ambulatorial da região tem 26 estabelecimentos, dos
quais 17 são unidades de assistência básica de saúde – 65% – e os demais,
serviços especializados – ambulatório de especialidades do HGIS,
policlínicas, serviços de diagnoses e reabilitação (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2002).
De acordo com parâmetros do Ministério da saúde – de 2 a 3
consultas/hab./ano –, a cobertura dessa assistência, embora deficitária nos
municípios de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, está em melhor situação
que a hospitalar. No entanto, o indicador desses dois municípios é
convergente com o da região metropolitana de São Paulo, no mesmo ano –
1,0 consulta por habitante (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).
QUADRO 11 - NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS POR HAB. NOS
MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DO HGIS - 1999
No de consultas/hab.

Município
Embu-Guaçu

1,0

Itapecerica da Serra

0,7

Juquitiba

2,1

São Lourenço da Serra

3,7

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE

2.1.2 Movimento de saúde na região

O movimento popular de saúde na região teve início em 1987,
quando, em encontro do Movimento de mulheres do município de
1

Padrão utilizado de 2 a 3 consultas/habitantes/ano (BRASIL, 2001b).
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Itapecerica da Serra, realizado no ano anterior, fechou-se uma pauta de
reivindicações visando à implantação e ampliação de serviços de saúde e à
garantia da qualidade na prestação da assistência médica. (MOVIMENTO
POPULAR DE SAÚDE DE ITAPECERICA DA SERRA et al., 1988).
A construção de um hospital para a região tornou-se uma
bandeira de luta. A população era obrigada a buscar atendimento médico à
distância, na Zona Sul da capital paulista, região fronteiriça com Itapecerica
da Serra.
O movimento de saúde do município foi engrossado por
setores da população, técnicos de saúde e autoridades sanitárias locais.
Pressionado, o Poder público impulsionou os investimentos para instalação
da rede de serviços de saúde de atenção primária, pronto-socorros e pronto
atendimentos.
Na mesma época, a prefeitura de Itapecerica da Serra
propusera repassar um terreno público ao governo do estado, a fim de que
fosse construído um hospital.
De julho de 1986 a meados de 1988, esse movimento social de
saúde foi instrumentalizado por pesquisa, para reconhecimento das
necessidades de saúde da população e da demanda por um hospital na
região, coordenada por professores da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo.
Graças a esse levantamento e às discussões promovidas junto
à população, optou-se por um hospital geral, que, prioritariamente, desse
assistência ao parto e realizasse exames complementares de diagnóstico
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(MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE DE ITAPECERICA DA SERRA et al.,
1988).
Os relatos ilustram a dinâmica do movimento e as expectativas
da população em relação ao HGIS.
Essa luta [pela saúde] nós começamos assim:
nós tínhamos uma vontade muito grande, porque,
na realidade, aqui em Itapecerica, não tinha
hospital, não tinha um posto de saúde, não tinha
nada (...) Começamos um grupinho de mulheres
(...) [representante dos usuários no CMSIS1].
Eles [SESSP] diziam que não, que não ia haver
um hospital aqui (...) [representante dos usuários
no CMSIS].
A gente achava que precisava fazer uma
pesquisa pra saber a opinião do povo (...) levantar
o sofrimento do povo de Itapecerica da Serra.
Nessa pesquisa, a gente elaborou uma cartilha.
Nessa cartilha fala como é que a gente queria o
hospital (...) [representante do movimento de
saúde].
Eu tive uma alegria tão grande que pra mim foi o
dia que nasceu um filho meu, foi o dia que aquele
hospital [HGIS] foi concluído (...) [representante
do movimento de saúde].
2.1.3 Caracterização institucional e da prestação de serviços do HGIS

Quase vinte anos depois de iniciado o movimento, no primeiro
semestre de 1998, o hospital foi construído pelo governo do estado, apesar

1

CMSIS, Conselho Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra.
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de o Poder público local discordar do repasse da gerência para uma
organização social de saúde.
(...) A proposta inicial que a gente [movimento
pró-hospital] tinha feito à Secretaria de Estado de
Saúde era juntar os quatro municípios (...) junto
com algumas empresas de grande porte da
região, formar um consórcio e nós tocarmos o
hospital (...) Fizemos essa proposta financeira
para a Secretaria Estadual de Saúde, que era
muito semelhante ao que o estado fez com os
contratos da OS [representante do Poder público
local].
(...) Ideologicamente nós somos contrários a essa
história de OS, como forma de gestão dos
hospitais [representante do Poder público local].
[O Conselho Municipal de Saúde de Itapecerica
da Serra] (...) discutiu. Não foi assim muito fácil,
porque é tipo: você planta feijão, é seu e então
você quer cuidar. E assim foi o hospital [HGIS] prá
gente. A gente não queria que passasse para um
outro lado [ser gerenciado por uma OS]. A luta foi
da gente e queríamos que ficasse para a gente.
Mas enfim, sempre o mais forte acaba ganhando
[representante dos usuários no CMSIS].
A gerência1 desse hospital foi delegada ao Serviço Social da
Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado de São Paulo, SECONCI2,
1

O HGIS deveria ser gerenciado pela Fundação Faculdade de Medicina, FFM, que já iniciara o
trabalho de planejamento da implantação do hospital. Porém, a FFM desistiu de se qualificar como OS
e assumir essa gerência.
O SECONCI estava para assumir a gerência do Hospital Geral de Grajaú, HGG, na Região Sul do
município de São Paulo. Em face da desistência da FFM e da qualificação como organização social de
saúde da Organização Santamarense de Educação e Cultura, que pleiteava a gerência do HGG, a
Secretaria de Estado da Saúde negociou com o SECONCI o gerenciamento do HGIS. Tal negociação
foi apoiada pelo grupo técnico que trabalhava no planejamento do HGG, do qual vários membros
eram oriundos do grupo da FFM.
2
De acordo com o estatuto social do SECONCI (SÃO PAULO, 1981) destacam-se as seguintes
características:
A - Fundação e finalidades: fundada em 20-3-1964. "É uma sociedade civil sem fins lucrativos,
destinada a prestar assistência social e, em particular, assistência médica ambulatorial, dentária e
pequenas cirurgias aos integrantes das categorias econômicas e profissionais previstas do 3o Grupo do
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em contrato assinado em 23 de outubro de 1998 e publicado no diário oficial,
em dia 30 de outubro do mesmo ano (SÃO PAULO, 1998h). As atividades
assistenciais tiveram início nos primeiros meses de 1999.
A iniciativa do SECONCI em se qualificar como OSS e assumir
a gerência de um hospital público foi justificada pela trajetória dessa
instituição. Criada há mais de trinta anos, responsabilizou-se pela
assistência médico-ambulatorial aos trabalhadores da construção civil.
Contudo, a assunção desta nova modalidade de gestão lhe
trazia uma série de desafios, uma vez relativamente inexperiente no manejo
de serviços hospitalares, como ilustram os depoimentos a seguir.
(...) Vamos nos credenciar como organização
social, porque nós temos os pré-requisitos e seria
um papel importante para o Seconci estar
desenvolvendo, ampliando os seus horizontes de
atuação [membro da equipe administrativa,
médico].
(...) Foi pensando muito no aspecto social desse
novo modelo [das OS], dessa nova proposta da
saúde, do equipamento público ser gerenciado
pelo privado (...) [membro da equipe técnica,
assistente social].
No primeiro momento foi muito difícil esse
relacionamento
[lógicas
da
administração
hospitalar e da ambulatorial] até compreender que
os tempos e as necessidades de uma estrutura
hospitalar
são
diferentes
do
tempo
e
Quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, no plano da CNTI e
respectivos dependentes" (Capítulo I, artigo 1o).
B - Utilidade pública: federal em 1968 e estadual em 1972.
C - Organização: Assembléia geral – participam os sócios contribuintes. Diretoria – eleita na
assembléia geral entre os membros constituintes. Conselho fiscal – idem a diretoria. Conselho
consultivo é eleito pela Diretoria; é composto por ex-diretores e membros de livre escolha pela
diretoria. Obs.: Os sócios contribuintes são empresas e sindicatos da categoria e só eles podem
participar das instâncias decisórias. Os sócios trabalhadores e os outros que contribuem com doações
só utilizam os serviços prestados.
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necessidades de uma estrutura ambulatorial
[membro da equipe administrativa, médico].
(...) A gente [Seconci] faz uma coisa que é geral
[assistência hospitalar universal], que é para todo
mundo, mas ao mesmo tempo está melhorando a
qualidade do trabalhador da construção civil
[membro da equipe administrativa, assistente
social].
A missão desse hospital [HGIS] é ser um hospital
do SUS (...) montar toda a questão da referência,
da contra-referência (...) É um hospital do estado,
gerenciado por uma entidade privada (...)
[membro da equipe administrativa, enfermeiro].
Além de definir várias cláusulas de funcionamento jurídico-legal
da OSS, de acordo com a Lei Complementar no 846/98, o contrato de gestão
assinado estabeleceu em R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e
quinhentos mil reais) o montante financeiro a ser repassado em parcelas
mensais, durante cinco anos.
As metas operacionais para o hospital também foram definidas
no contrato:
1)

nos seis primeiros meses devem-se atingir 5.000

atendimentos/mês no ambulatório e no pronto-socorro; após um ano, essa
produtividade mínima mensal deve ser conseguida;
2)

no período dos seis meses iniciais, devem-se atingir 600

saídas/mês no atendimento de internação hospitalar; em um ano, as saídas
devem ter médias mensais de 750;
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3)

a ocupação de leitos hospitalares deve ser de 75%, com

permanência média de 3,5 dias; as taxas de cesárea, infecção e letalidade
hospitalares devem ser menores que 30%, 5% e 10%, respectivamente; e
4)

transcorrido um ano de atendimento, deve-se realizar

uma pesquisa para avaliar o grau de satisfação dos usuários, com a qual
espera-se um mínimo de 80% de respostas positivas em relação aos
serviços do hospital.
De acordo com avaliação da SESSP, as metas estipuladas
foram alcançadas, a maioria delas em períodos menores que os previstos,
como o caso da média mensal de atendimentos ambulatorial e de prontosocorro cuja meta determinada foi alcançada sete meses antes do previsto
(SÃO PAULO, 2001c).
O perfil do HGIS é do nível secundário de atenção à saúde,
oferece as seguintes áreas assistenciais.
• Internação – com capacidade para 189 leitos, distribuídos
assim: pediatria – 16 (8,4%); clínica médica – 21 (11,1%); ginecologia e
obstetrícia – 55 (29,1%); cirurgia – 43 (22,7%); unidades de terapia intensiva
– 39 (20,6%); neonatal de risco – 15; neonatal – 11; pediatria – 6; e adulto –
7; pronto-socorro – 15 (7,9%), sendo leitos de observação adulto e infantil –
10 e 5, respectivamente (SECONCI-OSS, 2001).
De acordo com essa distribuição de leitos, o HGIS é um
hospital com perfil tecno-assistencial cirúrgico e de cuidados intensivos a
riscos de vida, isto é, 82 – 43,4% – de seus leitos são destinados à cirurgia e
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à UTI. Em segundo lugar, 29,1% dos leitos do hospital são ocupados pela
área de ginecologia – que em muitos casos é cirúrgica – e obstetrícia.
• Ambulatório de especialidades – oferece atendimento de
especialidades nas áreas de cardiologia, clínica geral, cirurgia geral, cirurgia
ginecológica, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, fisiatria, gastroenterologia,
ginecologia, infectologia, neonatologia, neurologia, obstetrícia de alto risco,
oftalmologia, ortopedia, pediatria, urologia. Há, também, só para os casos de
pacientes

internados,

atendimentos

em

fisioterapia,

fonoaudiologia,

psicologia e serviço social.
• Pronto-socorro e pronto atendimento
• Serviços de diagnóstico laboratorial e de imagem
Essas áreas de atendimento configuram o HGIS como um
serviço de referência especializada para o sistema local de saúde. Seu perfil
tecno-assistencial é coerente com a hierarquização da assistência à saúde
da população dos quatro municípios, se se observar que, nas áreas de
pediatria e clínica médica, há proporcionalmente um número menor de leitos,
talvez porque esses atendimentos são supridos na rede assistencial dos
municípios, promovendo o controle de agravos, o que reduz a necessidade
de internações.
Graças ao seu projeto tecno-assistencial – parto humanizado e
mãe-canguru – a área materno-infantil do HGIS vem ganhando projeção
nacional. Em 1999 recebeu o prêmio Professor Galba de Araújo II, da
Região Sudeste, concedido pelo Ministério da saúde. A Unicef também lhe
atribuiu o título de Hospital amigo da criança, em 2001.
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É importante salientar que, desde a inauguração do HGIS em
1998, a assistência materno-infantil foi uma das principais diretrizes da
Conferência Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra, responsável pela
implantação do perfil de hospital de referência materno-infantil.
Os serviços do HGIS são de referência para os municípios de
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra,
cidades vizinhas que fazem parte da DIR V1. Com exceção do ambulatório
de especialidades, que oferece 10% de suas vagas para os demais
municípios da DIR V, para cobrir déficit de outras regiões, é evidente que
esse é um problema do SUS. Pela carência regional de serviços,
acarretando em ampliação da abrangência territorial de estruturas
assistenciais que prioritariamente se destinam às áreas mais delimitadas
como as do sistema local. Assim, não é raro o HGIS atender pacientes de
outros municípios que demandam o pronto atendimento ou o pronto-socorro.
O HGIS possui quadro próprio de recursos humanos para as
áreas de pediatria, ginecologia, obstetrícia, enfermagem e administração. As
demais especialidades médicas e os serviços de diagnóstico laboratorial e
de imagem são terceirizados.

1

A diretoria regional de saúde, DIR V, é uma divisão administrativa da Secretaria de Estado da
Saúde, com sede em Osasco, abrangendo quinze municípios da região metropolitana de São Paulo:
Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba,
Osasco, Pirapora do Bom Jesus, São Lourenço da Serra, Santana de Parnaíba, Taboão da Serra e
Vargem Grande Paulista.
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2.2 A REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL DE
ITAIM PAULISTA, HGIP

Localizado na Região Leste do município de São Paulo, no
distrito administrativo de Itaim Paulista, o Hospital Geral de Itaim Paulista
abrange os distritos administrativos contíguos de Jardim Helena e Vila
Curuçá, além do próprio Itaim Paulista.
Faz divisas com os distritos administrativos de Guaianases e
Lajeado e com os municípios de Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de
Vasconcelos e Guarulhos (APÊNDICE E).

2.2.1 Diagnósticos sociodemográfico e de saúde
Dados populacionais
O Censo demográfico 2000 aponta a cidade de São Paulo
como uma das mais populosas do mundo, com 10.434.252 habitantes.
A magnitude populacional de São Paulo, sua extensão
territorial e o modo de desenvolvimento econômico revelam marcantes
diferenças regionais. É o caso dos distritos administrativos de Moema e do
Jardim Ângela, realidades díspares, se bem ambos situados na Região Sul
da cidade.
A complexidade e a diversidade do tecido sociourbano de São
Paulo obrigaram a divisão do município em 96 distritos administrativos1,
unidades territoriais menores, com características sociodemográficas

1

Lei Municipal no 11.220, de 20 de maio de 1992.
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semelhantes, o que permite lidar com informações que delineiam perfis
sociais mais adequados à realidade local e, assim, facilitam as políticas
públicas e as possibilidades de intervenções tornam-se mais eficazes.
Essa divisão da cidade vem sendo utilizada pelo IBGE desde o
contagem populacional de 1996. Ela também tem sido utilizada por outros
estudos como o Mapa da exclusão/inclusão social da cidade de São Paulo1,
que fornece elementos importantes para se analisar a vida social nos
distritos administrativos da cidade, traçando um ranking a partir de
informações coletadas de fontes oficiais.
A primeira edição do Mapa foi em 1996, utilizando dados do
início da década de 90. Em 2000, publicou-se a segunda edição desse
estudo, Mapa da exclusão/inclusão social da cidade de São Paulo/2000:
dinâmica social dos anos 90, que, além de dados mais atualizados, utiliza o
geoprocessamento e permite novas análises das variáveis.
Uma das inovações contidas no Mapa foi a criação do Índice
de exclusão/inclusão social, IEX2, índice elaborado a partir de 47 variáveis
agregadas, distribuídas em quatro grandes campos: autonomia – emprego,
renda média familiar, população de rua, entre outras; qualidade de vida –
densidade habitacional, creches, escolas de educação infantil, entre outras
variáveis; desenvolvimento humano – longevidade e chefes de família sem
instrução, entre outras; e eqüidade – mulheres chefes de família (SPOSATI,
2000).
1

Trabalho coordenado por pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do
Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. Daqui em diante será denominado simplesmente Mapa.
2
O IEX é expresso em “(...) notas decimais negativas e positivas para simbolizá-los. Através destas
notas é construído o ranking dos distritos (...) pelo afastamento negativo ou positivo do padrão de
inclusão” (SPOSATI, 2000:12).
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O Mapa serviu de referência para a caracterização do território
no qual está inserido o Hospital Geral de Itaim Paulista. Utilizaram-se alguns
resultados apresentados no Mapa de 2000 para os distritos administrativos
do entorno desse hospital, o que possibilitou o reconhecimento do perfil da
população e das necessidades sociais dessa parte da cidade de São Paulo.
O HGIP é um hospital de nível secundário que atende às
populações de três distritos administrativos e de cinco municípios
circunvizinhos. Todos podem ser descritos como regiões de alta densidade
demográfica

com

importantes

carências

sociais

e

características

sociodemográficas e de acesso aos equipamentos sociais semelhantes, que
provocam demandas direcionadas para o atendimento no HGIP.
Idealmente, a gente estaria servindo três distritos
[administrativos da cidade de São Paulo]: o Itaim
Paulista, o Curuçá e o Jardim Helena (...)
[Todavia] tem muita invasão [habitantes de outras
regiões] Itaquá [Itaquaquecetuba], Ferraz [de
Vasconcelos], Suzano, Guarulhos (...) [membro
da equipe administrativa, administrador de
empresa].
Atendemos [no HGIP] todo o Itaim [Paulista] (...) o
bairro é enorme! São Miguel [Paulista], nós
atendemos; atendemos Itaquá [Itaquaquecetuba];
atendemos Poá; atendemos Mogi [das Cruzes],
Guarulhos, Penha, Ferraz [de Vasconcelos]; vem
pessoas de ene lugares [membro da equipe
técnica, assistente social].
Esses três distritos administrativos representam 5% da
população total do município de São Paulo do qual Itaim Paulista é o mais
populoso deles, de acordo com o quadro 12.
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O perfil etário dos distritos administrativos considerados é muito
semelhante. Há predomínio de uma população marcadamente de adultos
jovens – 53,0% –, acompanhada pela faixa infanto-juvenil – 41,7%. Os
idosos representam 5% dos habitantes.

QUADRO 12 - POPULAÇÃO TOTAL E POR FAIXA ETÁRIA DOS DISTRITOS
ADMINISTRATIVOS DE ABRANGÊNCIA DO HGIP, MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - 2000
Distritos
administrativos

Pop.
Total

%

0a4
anos

5a9
anos

10 a 19 20 a 29 30 a 39
anos
anos
anos

40 a 49 50 a 59 60 ou
anos
anos
mais
anos

Itaim Paulista

212.733 42,7%

22.834 21.770

45.162

40.008 34.485

24.571 13.394 10.511

Jardim Helena

139.106 27,9%

15.221 14.136

28.829

27.052 22.327

15.356

8.791

7.397

Vila Curuçá

146.482 29,4%

15.500 14.370

30.029

27.890 23.707

16.383

9.995

8.608

TOTAL GERAL 498.321

100% 53.555 50.276 104.020 94.950 80.519 56.310 32.180 26.516
(10,7%) (10,1%) (20,9%) (19,0%) (16,1%) (11,3%) (6,4%) (5,3%)

FONTE: IBGE

Com características semelhantes às encontradas na região de
Itapecerica da Serra, a região exige as mesmas políticas públicas e sociais:
emprego, escola, creches, saúde materno-infantil, agravos à saúde
decorrentes de causas externas, entre outras.

Indicadores sociais
Em 1991, o IDH da cidade de São Paulo foi 0,804 – alto–, e
ocupou o 13o no ranking dos municípios paulistas. De acordo com o IPRS, o
município de São Paulo está incluído no grupo 1 – município-pólo (SEADE,
2002).
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Esses índices traçam padrões de alto desenvolvimento social
para o município. Todavia, se consideradas as informações contidas no
Mapa para os distritos administrativos analisados (quadro 13), a disparidade
dessa realidade aparece com acentuados graus de desigualdades sociais e
fortes índices de exclusão social para os três distritos, indicando perfis
socioeconômicos intra-regionais bastante diferentes.
Itaim Paulista apresenta os piores indicadores sociais em
relação aos outros dois distritos administrativos analisados, notadamente a
exclusão de renda familiar, o que os posiciona nos terceiros e quartos
lugares do ranking dos 96 distritos administrativos da cidade de São Paulo.
Outro indicador interessante para este trabalho é a baixa cobertura da
atenção básica de saúde à população.
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QUADRO 13 - POSIÇÃO NO RANKING DO MAPA DA EXCLUSÃO/INCLUSÃO SOCIAL
DA CIDADE DE SÃO PAULO DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS DE
ABRANGÊNCIA DO HGIP, TOMANDO COMO REFERÊNCIA ALGUNS
IEXs - 2000
IEX
chefes de
IEX de
Distritos
famílias
oferta de
administrativos com 15 ou
empregos1
mais anos
de estudo

IEX
renda
familiar2

IEX de
IEX de
densidade
homicídio
habitageral4
cional3

IEX
cobertura
de UBS5

IEX DH6

Itaim Paulista

11o
(0,01)

19o
(–0,88)

3o
(–0,78)

2o
(–0,97)

19o
(–0,65)

61o
(0,10)

9o
(–0,74)

Jardim Helena

9o
(0,01)

15o
(–0,90)

9º
(–0,72)

9o
(–0,79)

33o
(–0,51)

32o
(–0,18)

13o
(–0,72)

Vila Curuçá

14o
(0,02)

11o
(–0,93)

4º
(–0,77)

10o
(–0,79)

36o
(–0,49)

33o
(–0,17)

16o
(–0,63)

FONTE: Mapa da exclusão/inclusão social da cidade de São Paulo

Essa realidade local é agravada com a constatação de que em
torno7 dessa região as condições socioeconômicas não são favoráveis, com

1

Na cidade de São Paulo: o pior distrito é o da Cidade Tiradentes (Região Leste) e o melhor é o da Sé
(Região Central).
2
O distrito de José Bonifácio (Região Leste) ocupa o pior lugar no ranking, ao passo que Moema
(Região Sul) é o melhor distrito.
3
Lajeado (Região Leste) é o distrito administrativo em pior posição no ranking. O distrito da
República (Região Central) é o mais bem situado.
4
O distrito administrativo de Jardim Ângela (Região Sul) apresenta a pior posição no ranking, ao
passo que Moema ocupa a melhor posição.
5
Temos o distrito de Marsilac (Região Sul) com a pior posição no ranking, ao passo que Jaguará
(Região Oeste) ocupa o melhor lugar.
6
O IEX Desenvolvimento Humano (IEXDH) é calculado tomando como referência o IEX
longevidade, IEX educação do chefe de família, IEX homicídio geral e o IEX anos potenciais de vidas
perdidas.
Jardim Ângela é o distrito administrativo com o pior IEXDH, ao passo que o Jardim Paulista –Região
Sul – é o mais bem colocado.
7
Os distritos administrativos analisados limitam-se geograficamente com os distritos de Lajeado e
Guaianases e com os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba e Poá. Esses
dois distritos administrativos apresentam o IEX Desenvolvimento Humano de –0,78, posicionando-se
entre os setes piores no ranking dos distritos. Quanto aos IDH/ ranking municipal (SEADE, 2002),
Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba e Poá apresentam, respectivamente, os seguintes
índices: 0,721 (médio)/331o; 0,773 (médio)/152o; 0,675 (médio)/412o; e 0,787 (médio)/74o. Em
relação ao IPRS (1997): Guarulhos – grupo 2; Poá – grupo 3; Ferraz de Vasconcelos – grupo 4; e
Itaquaquecetuba – grupo 5.
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indicadores

de

baixo

desenvolvimento

social,

grupos

populacionais

empobrecidos, muitos deles em situação de exclusão social.
A carência social particularmente acentua necessidades de
saúde e demandas pela assistência médico-hospitalar, que, não respondidas
a contento, provocam déficit de cobertura importante e, portanto, iniqüidades
no acesso aos serviços de saúde.

Setor de saúde
a) Alguns indicadores de saúde
Escolheu-se os mesmos indicadores utilizados em relação à
região de Itapecerica da Serra, os coeficientes de mortalidade infantil e de
homicídio, e os principais grupos de causas de óbitos na região do HGIP.
QUADRO 14 - COEFICIENTES DE MORTALIDADE INFANTIL E POR
HOMICÍDIOS NOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS DE
ABRANGÊNCIA DO HGIP - 2000
Distritos
administrativos

Mortalidade infantil
(por 1.000 n.v.)

Mortalidade por homicídios
(por 100.000 habitantes)

Itaim Paulista

15,77

66,30

Jardim Helena

18,26

66,85

Vila Curuçá

18,10

79,87

FONTE: SEADE

O distrito administrativo de Jardim Helena é o que apresenta
maior coeficiente de mortalidade infantil – 18,26/1.000 n.v. –, seguido pelo
de Vila Curuçá –18,10/1.000 n.v. – com pequena diferença. Itaim Paulista
apresenta índice um pouco menor, próximo ao do município de São Paulo –
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15,79/1.000 n.v.). As duas regiões analisadas, portanto, apresentaram
semelhanças quanto ao coeficiente de mortalidade infantil.
Quanto aos homicídios, o coeficiente da região ficou acima da
apresentado na época para a cidade de São Paulo  58,58/100.000
habitantes. O distrito da Vila Curuçá apresenta maior coeficiente da área de
abrangência do HGIP. Considerado isoladamente, esse indicador é pior no
município de Itapecerica da Serra que na região de Itaim Paulista.
Em relação aos principais grupos de causas de óbitos nos
distritos administrativos que compõem a região abrangida pelo Hospital do
Itaim Paulista, o perfil entre as duas regiões estudadas é semelhante, ou
seja, as doenças do aparelho circulatório ocuparam o primeiro lugar,
seguidas das causas externas, doenças do aparelho respiratório e as
neoplasias, na grande maioria das situações. À exceção das doenças do
aparelho circulatório, essas características não se repetem no município de
São Paulo. Em São Paulo como um todo, as neoplasias assumem o
segundo lugar e as causas externas, o terceiro, diferente, portanto, da região
do Itaim Paulista (SÃO PAULO, 2000).
A

intervenção

nesse

perfil

epidemiológico

exige,

necessariamente, serviços de saúde que se organizem adequadamente para
responder às demandas provenientes desses agravos. Assistência maternoinfantil e atendimento aos pacientes portadores de doenças crônicodegenerativas são necessidades que devem ser articuladas por uma rede de
serviços dos três níveis de atenção à saúde.
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As altas taxas de homicídios verificadas demandam uma
adequada organização de serviços de saúde, particularmente dos de prontosocorros e de retaguarda para internação hospitalar.

b)

Gestão do SUS

A partir de 2001, a cidade de São Paulo habilitou-se para a
gestão plena da atenção básica, o que revela atraso na adesão ao SUS em
relação à maioria dos municípios do estado de São Paulo, nos quais já há
vários em situação de gestão “plena do sistema municipal”, como é o caso
de Itapecerica da Serra (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP, 2002).

c)

Despesa pública com saúde1

De acordo com dados fornecidos para o ano de 2000, o Poder
público municipal gastou R$ 78,37 por habitante/ano, quantia inferior gasta
com saúde pelos municípios da região de abrangência do HGIS. Trata-se de
um indicador de não-investimento público na área, proporcionando déficit na
assistência à saúde numa cidade com dimensões urbanas tão complexas e
severos graus de exclusão social.

d)

Rede de serviços

• Leitos hospitalares
Segundo o Ministério da saúde o município de São Paulo
apresentava 2,6 leitos/1.000 habitantes, em dezembro de 1999, contando
1

Informação obtida junto a Coordenadoria orçamentária e financeira da Secretaria Municipal da
Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo.
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com 97 hospitais vinculados ao SUS, que disponibilizavam 26.207 leitos no
total – gerais e especializados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Por essa
informação e tendo como referência o padrão apontado de 2 leitos/1.000
habitantes (BRASIL, 2001b), não se verifica déficit nessa oferta.
Todavia,

os

hospitais

são

de

diferente

complexidade

tecnológica com tendência a concentrarem-se em leitos especializados, se
bem distribuídos desigualmente no território, isto é, concentrados em sua
maioria nas regiões centrais do município.
Em levantamento realizado sobre a cobertura da assistência
médico-hospitalar, pública e privada, nos diferentes distritos administrativos
da cidade de São Paulo, JATENE (2000) enfatizou a desigualdade em que
se encontra a proporção de leitos hospitalares em relação à população
paulistana. Há cerca de 4 milhões de paulistanos – 40% dos habitantes –
morando em regiões sem hospitais, áreas situadas predominantemente na
periferia da cidade. As áreas mais centrais possuem mais de 10 leitos/1.000
habitantes – distritos administrativos do Belém, Brás, Pari, Santo Amaro,
Cambuci, Bela Vista, Morumbi, Liberdade, Santa Cecília, Vila Mariana e
Jardim Paulista.
De acordo com esse estudo, a região dos três distritos
administrativos analisados possui 311 leitos hospitalares, dos quais 246 são
públicos. Nas proximidades do HGIP, há hospitais municipais de médio
porte, como os de Ermelino Matarazzo, Tide Setúbal e o Hospital Estadual
de Guaianases. Há, também, o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, de
grande porte.
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Segundo os parâmetros do Ministério da saúde, esses três
distritos administrativos precisariam de 996 leitos hospitalares para alcançar
uma cobertura desejável de assistência médica, configurando-se um
expressivo déficit de 685 leitos, ou seja, 220% dos existentes.
•Consultas ambulatoriais
Em 1999, a cidade de São Paulo apresentou 0,7 consulta por
habitante (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002), resultado que confirmou a baixa
cobertura de acordo com os parâmetros do Ministério da saúde, ou seja, de
2 a 3 consultas/hab./ano (BRASIL, 2001b).
Segundo a mesma fonte de dados, havia, nesse período, 312
equipamentos que prestavam atendimento ambulatorial em nível primário e
secundário vinculados ao SUS.
De acordo com pesquisa coordenada por COHN (1995), esses
dados contrastam com o período de 1989 a 1992, no qual se encontrava a
rede hospitalar pública com menor capacidade de oferta, em torno de 18.386
leitos gerais e especializados, mas com equipamentos ambulatoriais em
maior número. Para essa autora:
assim mesmo considerando-se o número
expressivo de equipamentos de saúde de
diferentes complexidades tecnológicas existentes
no município, em conjunto eles são insuficientes
para o atendimento das necessidades mínimas da
cidade, sobretudo no que se refere aos
equipamentos de atenção predominantemente
secundária como são os hospitais gerais (30).
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Apesar das fontes de dados serem diferentes e com limites de
abrangência das informações, esse quadro é um indicador da desaceleração
do setor público nessa área do município de São Paulo, na década de 90.

2.2.2 Movimento de saúde da região

É sabidamente reconhecida a importância histórica do
Movimento de Saúde da Zona Leste de São Paulo na luta pela saúde e por
liberdades democráticas, expressando, marcadamente, a concepção de
controle social inscrita como diretriz do SUS na Constituição de 1988.
Originou-se no final da década de 60, em bairro próximo ao
HGIP, com grupos de mulheres, contando com a participação de
profissionais de saúde e militantes políticos de esquerda. Iniciaram
discutindo e reivindicando melhores condições de saúde, incluindo acesso
aos serviços de saúde.
De acordo com BÓGUS (1998):
(...) o MSZL [Movimento de Saúde da Zona Leste]
teve, na sua origem, uma atuação voltada para a
reinvidicação de uma infra-estrutura básica de
prestação de serviços de saúde (...). Depois,
expandiu-se até a reinvidicação de espaços para
influenciar, diretamente, na alocação dos recursos
financeiros públicos na área de saúde e na
escolha do modelo assistencial de prestação de
serviços de saúde (24).
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A participação social nos serviços de saúde visando ao
controle da qualidade da prestação de serviços, mediante a criação de
conselhos de saúde, foi defendida por esse movimento.
A institucionalização desses conselhos pelo Estado constituiuse numa preocupação do movimento com o objetivo de preservar sua
autonomia organizacional, surgindo, então, os conselhos populares de
saúde, muito presentes na região do HGIP (BÓGUS, 1998).

2.2.3 Caracterização institucional e da prestação de serviços do HGIP

A Casa de Saúde Santa Marcelina, CSSM, qualificou-se como
OSS e assinou, em 26 de junho de 1998, o contrato de gestão com o
governo do estado para gerenciar o Hospital Geral de Itaim Paulista,
iniciando suas atividades assistenciais em 5 de agosto do mesmo ano.
Tradicionalmente, a CSSM1 presta serviços de saúde na
Região Leste do município de São Paulo, onde é mantenedora do Hospital
1

De acordo com o estatuto social, podem-se destacar algumas características regimentais (SÃO
PAULO, 1997):
a} Utilidade pública: federal em 1967, estadual em 1964 e municipal em 1968.
b) Estatuto social – registrado em 2-6-1997: Fundada em 1964. É uma associação civil com caráter
hospitalar, educacional, beneficente, assistencial e filantrópico.
c) Finalidades: rede de serviços de várias complexidades – saúde e educacional – que estará visando
ao atendimento às necessidades da comunidade. Pode ter filiais em todo o território nacional. A
associação obedece ao seu estatuto social, à legislação brasileira e ao Código de direito canônico
(grifos não constando no original).
d) Organização: suas instâncias deliberativas são: assembléia geral e diretoria da associação.
Quem participa: "são associadas às religiosas profissionais, Irmãs de Santa Marcelina (...)" (artigo 8o
do estatuto social).
Quem escolhe o diretor-presidente e o diretor vice-presidente da associação é a assembléia geral dos
seus membros integrantes. Os demais membros da diretoria são indicados pelo diretor-presidente.
Pode ter a constituição de um conselho consultivo e fiscal da associação, para analisar a situação
jurídica e financeira , caso necessário. A participação, também, é restrita às religiosas associadas.
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Santa Marcelina, localizado no distrito administrativo de Itaquera. Esse
hospital de grande porte tem perfil tecno-assistencial terciário, é conveniado
com o SUS e, além de prestar atendimentos médico-hospitalar e
ambulatorial, desenvolve programas de formação e capacitação de recursos
humanos na área de saúde.
A CSSM administra também uma rede de serviços de atenção
básica à saúde – programa de saúde da família, Qualis – distribuída em boa
parte dos distritos administrativos da Região Leste próximos ao Hospital
Santa Marcelina, em convênio com a Secretaria de Estado da Saúde.
Nesse sentido, a escolha da Casa de Saúde Santa Marcelina
para a gerência do HGIP não foi estranha à organização de prestação de
serviços de saúde nessa região. Recentemente, a CSSM assumiu também a
gerência de outro hospital, na mesma modalidade de gestão do HGIP, na
cidade de Itaquaquecetuba.
Os depoimentos ilustram a visão institucional prevalescente
nessa OSS.
(...) [A] experiência que a gente [Casa de Saúde
Santa Marcelina] tinha na administração
hospitalar e vendo que estava dando certo (...) a
gente quis ampliar o serviço para a população (...)
porque a Santa de Itaquera [Hospital Santa
Marcelina] acaba atendendo toda a população da
Zona Leste [da cidade de São Paulo] como
referência terciária e, ao mesmo tempo, é primário
[assistência básica à saúde]. Proporcionando um
atendimento secundário na outra região [Itaim
Paulista], a gente pensava que iria desafogar um
e) Financiamento: os recursos financeiros da associação são provenientes de cobrança de serviços de
saúde (hospital) e educacionais (alunos), doações, subvenções dos poderes públicos e serviços
prestados.
f) Patrimônio: na dissolução da associação, o patrimônio adquirido até então será repassado para outra
entidade religiosa similar.
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pouquinho o Santa [Hospital Santa Marcelina] e
você podia também ter uma outra referência
[hospitalar] numa região que precisa [membro da
equipe administrativa, administrador de empresa].
A missão desse novo hospital do Itaim Paulista para a CSSM
integra a doutrina da instituição, que encontra na vocação religiosa forte
elemento para a prestação da assistência às populações empobrecidas.
Também há o ideário de parceria com o Estado, visando ao atendimento aos
grupos sociais mais carentes:

(...) Tem [a missão do HGIP] um cunho até
religioso, que é atender o ser humano na sua
integralidade física, psíquica, social e inclusive
religiosa. Também atender o usuário do SUS na
sua integralidade, com total eqüidade, não
importando raça, cor, religião, credo (...) [membro
da equipe administrativa, médico].
A missão [da CSSM em assumir o HGIP] era
contribuir, unindo forças com o governo, para que
o povo fosse bem assistido e a gente conhece
muito
bem
a
necessidade
da
região
[representante da mantenedora].
O movimento popular de saúde da região do Itaim Paulista já
reivindicava a construção de um hospital, que deveria funcionar articulado a
um sistema local de saúde e permitir a participação ativa da população na
definição e controle das grandes diretrizes a serem implantadas na área
médico-hospitalar. Desse modo, a decisão do governo estadual de entregar
o gerenciamento do HGIP a uma OSS, mesmo sendo a CSSM, não obteve a
concordância do movimento.
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Nós acompanhamos o término da construção do
hospital [HGIP], passo a passo, fazendo reunião.
Agora, quando foi para implantação de uma
organização social, isso já veio de cima pra baixo
(...) Aí nós tivemos que aceitar, com o dizer do
governador Mário Covas que dentro de cinco
anos a comunidade vai fazer valer o seu direito,
ela vai avaliar se deve ficar ou não [a entidade
gerenciadora do hospital]. Só que eu acho que as
coisas não funcionam dessa forma. Eu acho que
antes teria de ser consultado primeiro a
necessidade do bairro de Itaim Paulista e ver
como nós estaríamos fazendo junto [a]o hospital,
integrando a unidade básica, seria a melhor forma
[representante do conselho de saúde local].
No segundo semestre de 1998, o HGIP iniciou seu atendimento
ao público, com a abertura do pronto atendimento. À medida que foi
absorvendo a demanda pelos serviços médico-hospitalares, planejou-se a
implantação de outros atendimentos necessários à crescente procura por
esse tipo de atenção. O próximo serviço a ser implantado foi o de prontosocorro.
Nós abrimos [primeiro serviço no HGIP] o que a
gente chama de pronto atendimento (...) [logo a
seguir] começamos a montar o pronto-socorro,
porque nós vimos que se fazia necessário que já
tivesse o atendimento de pronto-socorro e,
depois, as internações das clínicas básicas,
porque muitos casos que chegavam não se
tinham condições de fazer encaminhamentos
[membro da equipe técnica].
A preocupação primeira era a demanda; porque
não se tinha uma idéia de qual seria a demanda
(...) Então, a gente foi trabalhando no dia-a-dia e
vendo o que ia acontecendo, no final do dia se
faziam reuniões (...) fazia uma avaliação do
ocorrido naquele dia e aí nós começamos a nos
preparar para o dia seguinte (...) [membro da
equipe técnica].
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No contrato de gestão do HGIP não há grandes diferenças em
relação às cláusulas contidas no do HGIS, exceto quanto ao montante
financeiro estipulado, que é de R$ 31.700.000,00 (trinta e um milhões e
setecentos mil reais), divididos também em parcelas mensais.
As metas estabelecidas para o Hospital Geral de Itaim Paulista
são as mesmas apresentadas para o HGIS. Diferenciam-se pela capacidade
de produção de serviços, isto é, a quantidade de atos médico-hospitalares é
ampliada, pois o HGIP é de porte maior:
• deve-se atingir, nos seis primeiros meses, um total de 15.000
atendimentos/mês para ambulatório e pronto-socorro;
• após um ano devem-se atender, em média, 15.000 consultas
nesses mesmos serviços; e
• nos primeiros seis meses devem-se obter 800 saídas/mês de
internações e, após um ano, ter média mensal de 1.000 saídas.
Espera-se que o HGIP atinja 30% de taxa de cesárea, 5% de
infecção hospitalar, 10% de letalidade hospitalar e que se obtenham 80% no
mínimo de satisfação dos usuários no atendimento dos seus serviços. Metas
semelhantes às do HGIS.
Segundo avaliação da SESSP as metas estipuladas nesse
contrato de gestão foram atingidas no prazo, embora para algumas delas
haja pequenas variações para mais, como por exemplo a taxa de ocupação
de internação que só atingiu o mínimo de 75% após os três meses da data
de referência (SÃO PAULO, 2001c).
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O HGIP é de nível secundário quanto à assistência médicohospitalar e está estruturado nas seguintes áreas de atendimento1:
a)

internação nas áreas de pediatria, psiquiatria, obstetrícia,

ginecologia, clínica médica e cirurgia. Possui 246 leitos, distribuídos da
seguinte forma: clínica médica – 51 (20,7%); pediatria – 39 (15,8%); cirurgia
– 67 (27,2%); ginecologia e obstetrícia – 52 (21,1%); psiquiatria – 17 (6,9%)
e unidades de terapia intensiva – 8,1%: neonatal e adulto com 10 leitos cada
(OSS-SANTA MARCELINA, 2001).
Mediante essa distribuição de leitos, o HGIP é um equipamento
com características gerais com certa homogeneidade no número de leitos
para as áreas básicas, embora a pediatria tenha um menor número e na
ginecologia sejam realizados procedimentos cirúrgicos. Isso pode indicar
uma demanda não-atendida por serviços extra-hospitalares – primário e
secundário – e, desse modo, ocorrem internações que poderiam ser
evitadas, caso houvesse uma organização de serviços de saúde que
favorecesse o acesso a esses equipamentos, mais ainda se considerada a
magnitude da mortalidade por doenças do aparelho circulatório, doenças
que, em muitas situações, podem ser controladas ambulatorialmente, com
impacto positivo nesse indicador.
Ressalta-se o número relativamente pequeno de leitos de
terapia intensiva, uma vez que, de acordo com o perfil epidemiológico da
região, as causas externas representam significativa causa de morte na

1

Embora o contrato de gestão mencione atenção ambulatorial, só a partir de 2002 é que deve ser
organizado esse serviço; por enquanto existem apenas alguns atendimentos provenientes de demandas
do pronto atendimento e de algumas altas hospitalares, conforme identificado mais adiante na análise
das entrevistas.
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população, razão pela qual esse recurso tecnológico é fundamental à
assistência médico-hospitalar.
Outro aspecto a ser destacado é a existência de leitos de
psiquiatria no HGIS. Esse procedimento vem ao encontro de propostas de
programas oficiais para que os hospitais gerais tenham leitos psiquiátricos, o
que

significa

a

restrição

de

leitos

em

equipamentos

hospitalares

especializados.
b)

pronto-socorro e pronto atendimento; e

c)

serviços de diagnóstico laboratorial e de imagem.

Em tese, o HGIP é referência de atendimento médicohospitalar para os distritos administrativos de Itaim Paulista, Jardim Helena e
Vila Curuçá. Todavia, contrariamente ao que ocorre no HGIS, não há essa
garantia, o que faz com que o atendimento não seja referenciado, isto é,
receba também usuários de diferentes regiões do próprio município, embora
haja maior concentração da população dos distritos administrativos da
Região Leste e dos municípios circunvizinhos.
A conseqüência disso é que a grande porta de entrada para os
serviços do HGIP é o pronto atendimento, sobrecarregando-o com
demandas de caráter ambulatorial.
Os serviços de diagnóstico laboratorial e de imagem recebem
encaminhamentos de pacientes de várias unidades de saúde externos à
região, criando uma outra porta de entrada para a população em geral.
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O HGIP possui quadro próprio de recursos humanos dos
serviços assistenciais, exceto para os serviços de diagnóstico laboratorial e
de imagem, que são terceirizados.
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3. A DISCUSSÃO DA EQÜIDADE E DO CONTROLE PÚBLICO NAS OSS

3.1 Eqüidade no acesso aos serviços de saúde

Com o objetivo de apreender as questões em relação à
eqüidade junto às OSS pesquisadas, analisaram-se dois momentos que
contemplavam tal categoria: sua formulação política e organização do
acesso aos serviços de saúde.

3.1.1 A formulação política

Com a aprovação de Lei Complementar no 846/98 e a definição
de que os novos hospitais a serem inaugurados pela Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo teriam como modalidade de gestão a organização
social, teve início o processo de qualificação de entidades como
organizações sociais de saúde, OSS, e de repasse para os hospitais.
Esse repasse muitas vezes levava em consideração a inserção
da instituição na região em que o hospital se localizava, uma vez que esse
fator poderia facilitar a prestação imediata de serviços médico-hospitalares à
população. Foi assim no caso do HGIP.
O processo de qualificação de uma entidade como OSS, a
definição do hospital que cada OSS gerenciaria, as metas traçadas e a
escolha dos indicadores de avaliação do contrato de gestão foram
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coordenados pela SESSP, mediante um grupo técnico formado com essa
atribuição específica.
O agente financiador [SESSP], em última
instância, define uma política de contratação (...)
A gente ainda faz muita coisa centralmente (...)
[representante da SESSP, nível central].
As metas estipuladas nos contratos de gestão assinados com
as OSS bem como o orçamento delas foram negociadas globalmente. Em
princípio, os contratos não se diferenciavam muito entre si, a não ser alguns
indicadores de produção de serviços, de acordo com a capacidade do
equipamento hospitalar.
Quando a gente criou o primeiro contrato de
gestão (...) nós pegamos volumes médios de
atendimento de serviços (...) a média de um
serviço hospitalar que faz uma atenção de média
complexidade. Vamos pegar esses parâmetros
que temos históricos de alguns prestadores, com
todos os vieses, e vamos estabelecer um conjunto
de metas a serem atingidas pelos hospitais [OSS]
(...) Então, definimos metas mais gerais, que não
foram singulares para cada serviço [representante
da SESSP, nível central].
Essa forma de pactuação, definindo metas e indicadores de
acompanhamento dos resultados da assistência hospitalar, segundo o qual
se estabelece um orçamento global para financiar os equipamentos
hospitalares segundo as cláusulas do contrato de gestão, é o que mais
sobressai nessa modalidade de gestão e se diferencia da lógica atual de
financiamento dos demais prestadores de serviços do SUS, sejam eles
próprios, universitários ou privados contratados. Uma boa parte do
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orçamento depende do pagamento feito posteriormente à produção dos
serviços de acordo com teto estabelecido pelo gestor estadual do SUS.
A lógica de financiamento dos serviços de saúde com base na
produção efetuada tem merecido críticas dos seus prestadores, que não se
sentem contemplados por essa modalidade de ressarcimento dos gastos
efetuados na execução da assistência médica à população, uma vez que
regularmente produzem mais procedimentos médicos no atendimento da
clientela e alegam que o faturamento a posteriori não cobre os custos
operacionais.
Por que se trata bem o filho [HGIP]? Por que não
quer compartilhar este tratamento com a mãe
[Hospital Santa Marcelina], para que a mãe possa
desempenhar melhor, que seria a mantenedora?
(...) Ele [SESSP] podia fazer um convênio
semelhante conosco, estabelecer um orçamento e
atender dentro deste orçamento as metas
[representante da mantenedora].
A formulação política desse modo de financiamento, que
qualifica e diferencia as OSS dos demais serviços públicos, aponta para uma
questão fundamental na eficácia do SUS – a possibilidade de se trabalhar
com planejamento na organização das ações de saúde em face da demanda
e não da oferta de serviços, como é característica hegemônica do sistema
de saúde brasileiro, que privilegia procedimentos de mais complexidade
tecnológica, portanto de maior remuneração, sem favorecer a eqüidade no
acesso aos serviços de saúde.
Sair do processo de financiamento, hoje federal
(...) [que] privilegia as ações de alto custo, de alta
complexidade em relação à média complexidade
(...) É a média complexidade o grande gargalo do
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sistema de saúde [representante da SESSP, nível
central].
A diferença é que sempre prevaleceu a lógica do
prestador aos interesses do Estado. Então, nesse
processo, nós invertemos isso. Nós é que
definimos qual é a carteira de atividades, a
carteira de serviços diante da realidade
epidemiológica da região onde se situa [o hospital
gerenciado pela OSS] [representante da SESSP,
nível central].
A OSS tem, portanto, contribuído para a operacionalização de
formas de prestação de serviços pactuadas, com metas quantitativas,
garantidas mediante contrato de gestão. Esse instrumento tem sido bastante
valorizado na efetividade dessa modalidade, defendendo-se sua aplicação
para as demais unidades de saúde do SUS.
Nós entendemos que é o papel do gestor, do
regulador do SUS, a articulação do sistema. Nós
precisaríamos estar fazendo com (...) o conjunto
de prestadores do sistema, sob um mesmo
modelo de avaliação (...) Nós estamos
desenvolvendo um instrumento e cada vez mais
nós estamos aperfeiçoando, o que se chama
contrato de gestão, que é um instrumento que
modela ou regula a relação entre o contratador,
no caso a Secretaria de Estado, e os provedores
de serviço. Estamos utilizando esse instrumento
com as organizações sociais. Nós estamos,
agora, num processo, também, de utilizar
instrumento de igual natureza, com algumas
diferenças,
algumas
adaptações,
na
administração direta. Pretendemos, também,
estar envolvendo os hospitais universitários e o
conjunto de prestadores [representante da
SESSP, nível central].
Pode-se afirmar que o contrato de gestão configura-se como
um instrumento gerencial, segundo o qual se estabelecem contratos de
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prestação de serviços, envolvendo diferentes modalidades de gestão e, por
isso determinam a relação público-privado na formulação e na organização
das ações de saúde.
Esse tipo de um orçamento global expõe a centralidade do
papel do Estado em relação ao financiamento desses prestadores e ao
controle desses indicadores, garantindo o atendimento às demandas da
assistência à saúde para a população.
Tal centralidade contrapõe-se às teses dos defensores do
papel de um Estado mais retraído com funções coordenadoras e
reguladoras (BRESSER PEREIRA, 1998; OSBORNE; GAEBLER, 1998),
uma vez que a experiência das OSS no estado de São Paulo comprova
presença marcante do Poder público no provimento da execução dos
serviços, revelando, desse modo, sua modalidade tecno-assistencial.
Além desse, outros aspectos se revelaram graças à formulação
política da eqüidade no acesso aos seus serviços, fatores que contribuem
para limitar sua viabilização.
Questões de natureza política, de arranjos institucionais e de
articulação ao sistema local de saúde não aparecem quando se analisam os
contratos de gestão. Por eles, as OSS devem seguir as orientações e
diretrizes do SUS, válidas, portanto, para qualquer prestador de serviço do
sistema público de saúde.
No discurso, enfatiza-se a importância do planejamento local e
da articulação desses hospitais à rede de serviços, de forma hierarquizada,
com exceção da orientação aos hospitais da cidade de São Paulo que
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deveriam ser “porta aberta”, isto é, que não deveriam restringir a entrada da
população, mas atender a todos que chegassem. Trata-se de uma
orientação apoiada na não municipalização da saúde e a desarticulação dos
serviços de saúde no município de São Paulo, diferentes dos equipamentos
médico-hospitalares de outros municípios.
Na capital nós tivemos que utilizar como
estratégia de implantação uma ´porta aberta´;
porque existia toda uma desestruturação da
atenção básica [de saúde] (...) [nos outros
municípios] o processo de municipalização tem
um avanço [representante da SESSP, nível
central].
A gente [HGIP] atende todos, porque é porta
aberta. Acho que é um pouco diferente de outras
OSS, que são portas fechadas [entrada
referenciada]. Aqui, desde o início foi colocado
como porta aberta [membro da equipe
administrativa, médico].
Essa orientação de “porta aberta” para o município de São
Paulo é contraditória com a intenção de mudança do modelo tecnoassitencial apresentado acima.
Um equipamento hospitalar “porta aberta”, isto é, não
referenciado pela demanda da rede

local de serviços, responde,

fundamentalmente, por uma lógica de oferta e possibilidade de acesso a
quem chegar primeiro, impondo limites à garantia da eqüidade no acesso.
Essa justificativa se apóia na desarticulação da rede básica de saúde que,
em sua grande maioria, é de responsabilidade do próprio Poder público
estadual. Portanto, há uma contradição na formulação da eqüidade do
acesso aos serviços de saúde pelo gestor estadual do SUS.
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De fato, não foram dadas as condições ideais de garantia de
acesso às populações locais nem se estabeleceram articulações com as
redes de serviços das regiões onde se localizam os hospitais analisados.
O agente financiador [SESSP], em última
instância, define uma política de contratação [de
serviço]. Essa política de contratação tem que ser
executada pelos “braços” territoriais da Secretaria
de Estado [da Saúde] (...) [representante da
SESSP, nível central].
Nesse sentido, a garantia da eqüidade no acesso aos serviços
médico-hospitalares dependeria da organização das unidades de saúde
locais, que, de fato, transferem para as OSS e para os agentes públicos
regionais a responsabilidade de operacionalizar o acordado no nível central
da SESSP.
As OSS pesquisadas apresentaram realidades e processos
muito diferenciados, com experiências muito particulares na formulação e
organização do acesso aos serviços desses hospitais, que merecem
análises específicas para que possam apontar questões facilitadoras ou
limitantes na garantia do acesso aos serviços.
Desde a implantação da experiência do HGIS, o Poder público
local – representado pelas secretarias municipais de saúde dos quatro
municípios e liderado por Itapecerica de Serra – desencadeou-se um
processo político, que envolveu os respectivos Conselhos Municipais de
Saúde, definindo as principais diretrizes de inserção do hospital na região e
seu perfil tecno-assistencial. A definição da política local a ser adotada está
expressa em vários trechos das entrevistas.
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(...) Os quatro municípios se reuniram antes de
recebê-los [a gerência do HGIS]. Fizemos as
assembléias dos Conselhos Municipais de Saúde
nos quatro municípios (...) onde o tópico hospital
geral foi uma coisa muito discutida pelos
conselheiros, como que se queria que esse
hospital existisse e de que forma (...) Quando o
SECONCI veio, nós chamamos eles para uma
discussão com os quatro municípios (...) Toda
negociação, a pactuação de abertura de alas foi
feita junto com os municípios [representante do
Poder público local].
A gente queria um hospital que tivesse
maternidade. Eles [SESSP] diziam que não podia,
que ficava muito caro e não sei mais o que. A
gente quer, a gente batia na mesma tecla. A
gente quer um hospital com maternidade, com
todo o direito da nossa luta e graças a Deus saiu
[representante dos usuários no CMSIS].
A Conferência Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra,
realizada no segundo semestre de 1998, apontava, em sua resolução, tanto
para o HGIS como para a própria gerência do hospital, as seguintes
orientações para o perfil tecno-assistencial1. implantação da maternidade; 2.
estabelecimento de assistência hierarquizada; e 3. absorção dos recursos
humanos selecionados na época em que a FFM assumiria a gerência do
HGIS.
A direção técnica do HGIS concordou com essa formulação
política

local,

viabilizando

o

planejamento

tecno-administrativo

da

implantação do hospital com essas diretrizes. Estabeleceu contatos
freqüentes com o Poder público local, elaborando toda a concepção de
prestação

de

serviços

médico-hospitalares

que

respondesse

às

necessidades de atendimento desse nível de complexidade tecno-
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assistencial, inserido no sistema local de saúde. O hospital, por sua vez,
inseriu-se num sistema de referência e contra-referência, facilitando a
garantia de acesso.
(...) Desde o primeiro momento já era proposta da
Secretaria municipal e da Conferência municipal
[ambas de Itapecerica da Serra] que o nosso
pronto-socorro [HGIS] fosse um pronto socorro
referenciado (...) O pronto-socorro desse hospital
é um pronto-socorro que recebe [pacientes] dos
prontos-socorros municipais [membro da equipe
administrativa, médico].
(...) A população, o Conselho [Municipal de
Saúde] e a comunidade foram trabalhando todo o
processo [ser o HGIS referência efetiva para o
sistema de saúde local]. Então, eles são os
nossos agentes que dizem: olha, não pode ir lá
não, tem que passar pela unidade básica, pelo
pronto-socorro
municipal
(...)
Então,
a
participação da comunidade é fundamental em
todo esse processo e é uma história bem antiga
de mobilização dessa população [membro da
equipe técnica, assistente social].
Ele [HGIS] é um pronto-socorro fechado, que
atende à demanda referenciada dos municípios.
Então, isso é muito difícil para a população
entender e é muito difícil para a agente bancar
isso, e a gente banca. Se você abre a porta do
pronto-socorro, na hora que você tem no
município um caso grave, você não tem leito.
Então, a gente combinou que os quatro
municípios vão se responsabilizar pela assistência
primária e pelo pronto atendimento das urgências
e emergências, para dar condição do paciente
chegar bem numa referência mais estruturada
[representante do Poder público local].
Para operacionalizar a política definida para a saúde local,
articularam-se espaços de pactuação entre o Poder público e a gerência do
HGIS, a saber: reuniões periódicas entre os quatro secretários municipais de
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saúde e a direção técnica do hospital e criação de câmara técnica local,
reunindo os representantes dos serviços de saúde dos quatro municípios e
os coordenadores das áreas assistenciais do HGIS.
Vale lembrar que há outras instâncias da própria gestão
estadual do SUS, com participação dos vários prestadores de serviços de
saúde da macro-região de saúde DIR V: Comissão Intergestora Regional,
CIR, e plantão controlador regional, instâncias em que também se discutem
aspectos da hierarquização do sistema de saúde local.
As definições e os processos que garantem a eqüidade do
acesso aos serviços ocorrem, efetivamente, nos espaços de articulação
local, foco desta investigação.
Nas reuniões com os secretários municipais de saúde e a
direção técnica do HGIS, formula-se a política de acesso aos serviços de
saúde e resolvem-se os entraves e conflitos do sistema local, como, por
exemplo, a definição de quotas de consultas para o ambulatório de
especialidades do HGIS, para cada município.
A câmara técnica local foi criada posteriormente, quando se
constatou que muitos assuntos discutidos nessa reunião poderiam ser mais
bem resolvidos entre os gerentes das unidades de saúde, que no dia-a-dia
operacionalizam, de fato, o sistema local de saúde.
(...) Desde o início estabeleceu-se uma rotina de
fazer reuniões mensais entre a diretoria do
hospital [HGIS] e os secretários de saúde dos
municípios da área de abrangência do hospital
(...) Em função dessas reuniões, a gente começou
a perceber que tinha uma série de demandas que
não eram tanto para esse fórum, como demandas
técnicas de gerenciamento, de problema de
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referência
e
contra-referência
(...)
Nós
resolvemos, em comum acordo, (...) que os
diretores das unidades que encaminhavam (...)
viessem aqui discutir com o nosso corpo técnico
[membro da equipe administrativa, médico].
[A câmara técnica local] foi no sentido de tentar
otimizar a reunião dos secretários, para que ela
pudesse estar discutindo o modelo de saúde da
região e pudesse avançar com outros tipos de
discussão e não com a discussão só rotineira de
fluxos, do dia-a-dia [membro da equipe técnica,
médico].
Se discute [na reunião entre os secretários e a
direção do HGIS] até chegar numa solução que
todo mundo concorda (...) [representante do
Poder público local].
Aqui em Itapecerica nós avaliamos que ela [a
OSS que administra o HGIS] está dando certo (...)
Há canal de comunicação, de implantação de
serviço de acordo com a necessidade da região
(...) Ela absorveu a demanda nossa (...) as quatro
áreas básicas eram prioridades [representante do
Poder público local].
Seja uma instituição privada, pública, pública
gerenciada por terceiros, não importa, se o diretor
do hospital não estiver a fim de se acertar com os
secretários municipais de saúde, não se acerta. O
hospital é muito maior (...) Instrumentos
gerenciais só não bastam, precisa ter também
gerentes competentes e afinados com a proposta
do SUS [membro da equipe administrativa,
médico].
Há políticas públicas locais que visam facilitar o acesso dos
moradores que têm maiores dificuldades sócio-econômicas para chegarem
até o HGIS, como vale-transporte, veículos para levar os pacientes, contatos
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com unidades de saúde para agilizar o atendimento, entre outras, com a
preocupação do Poder púbico local em viabilizar a garantia da eqüidade do
acesso aos serviços de saúde. Porém, esse aspecto da política pública local
não transpareceu nas entrevistas feitas com os usuários do serviço e/ou
seus representantes.
O paciente não pode ir ao serviço [no HGIS]
porque não tem dinheiro, a gente [poder público]
dá o vale-transporte para ele ir ao serviço de
saúde ou vai uma kombi levar. Tem uma série de
facilitadores para as pessoas [representante do
Poder público local].
Em relação à experiência do Hospital Geral de Itaim Paulista,
HGIP, constataram-se questões específicas, que compõem um quadro
qualitativamente diferente da experiência do HGIS, em decorrência da
maneira de inserção local do HGIP, isto é, desarticulado dos serviços de
saúde, das características político-institucionais do município de São Paulo e
da própria região na qual se localiza o hospital bem como das características
da OSS que assumiu a gerência do HGIP.
Apesar de haver uma certa definição de sua área de
abrangência, a operacionalidade desse desenho não pôde ser concretizada,
como se discutiu na seção anterior atestam as entrevistas a seguir.
Nós pegamos aqui parte da Vila Curuçá, Jardim
Helena e Itaim Paulista. Agora, essas fronteiras
não são exatamente demarcadas, não têm um
muro para separar; então, tem de tudo [pacientes
de outras regiões] [membro da equipe
administrativa, administrador de empresa].
Nós estamos numa região densamente povoada,
de um poder econômico muito baixo. Essa
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combinação é trágica, porque você precisa muito
e tem pouco [serviços públicos de saúde] [equipe
administrativa, médico].
A realidade da assistência à saúde local surge, de pronto,
como fator limitante para a efetivação da eqüidade do acesso da população,
necessitando para sua superação de grande articulação entre os
prestadores de serviços públicos da região, coordenada por agente político
do poder local legitimado para tal.
Só a partir do início de 2001, o município de São Paulo foi
habilitado para exercer a gestão plena da atenção básica (SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE SP, 2002) tendo, portanto, um gestor único para esse
tipo de modalidade assistencial. Até aquele momento, existiam no setor
público dois sub-sistemas de saúde: uma rede municipal de serviços e outra
estadual, ambas com unidades hospitalares, ambulatoriais e de atenção
básica.
A rede municipal constituía-se por dois tipos de estruturas
organizacionais: o Plano de Atendimento à Saúde, PAS –cooperativas de
profissionais contratadas pelo poder público municipal, que gerenciavam os
serviços na lógica privada e pela “produção” de atos médicos e que tinham
sob seu comando unidades básicas de saúde, hospitais e ambulatórios de
especialidades (COHN; ELIAS, 1999) – e serviços gerenciados diretamente
pela Secretaria Municipal da Saúde, que eram dos programas de saúde do
trabalhador e de Aids/DST e a Maternidade-Escola Nova Cachoerinha,
basicamente.
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Desse modo, esses três “sistemas de saúde” – estadual,
municipal e PAS  assistiam à região de inserção do HGIP, além da própria
rede de assistência médica da Casa de Saúde Santa Marcelina, que
gerencia unidades de saúde da família, em convênio com a SESSP, e o
Hospital Santa Marcelina, de Itaquera, conveniado com o SUS.
Em seus três anos de funcionamento, a direção do HGIP tem
quatro interlocutores, todos prestadores de serviços de saúde com os quais
deve se entrosar e buscar maneiras de racionalizar o acesso ao atendimento
no hospital.
Nesse contexto político-institucional, a direção do HGIP,
sentindo a necessidade de racionalização técnica para a produção de seus
serviços e sabendo-se responsável por uma parcela significativa da
assistência médica na região, procurou assumir o papel de articulador dos
serviços, a partir da inauguração do atendimento do pronto-socorro. Todavia,
não conseguiu atingir resultados satisfatórios e os prestadores de serviços
públicos de saúde continuaram a empreender ações fragmentadas e
isoladas, o que impõe limites na garantia da eqüidade no acesso aos
serviços prestados pelo HGIP.
Quando nós começamos, nós chamamos todos
[os prestadores de serviços de saúde da região];
chegamos a fazer reuniões mensais com eles. A
gente chegou a fazer a referência dos partos (...)
Só que depois caiu por terra [essas reuniões
desarticularam-se]
[membro
da
equipe
administrativa, administrador de empresa].
Às vezes a gente [HGIP] se sente isolado,
extremamente isolado. A gente não se sente mais
isolado, porque nós não somos na realidade os
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únicos. Nós somos três. Nós temos o [Hospital]
Santa Marcelina de Itaquera e temos o Santa
Marcelina de Itaquá [Hospital Geral de
Itaquaquecetuba]. Então, se você precisa de
alguma coisa que não tem aqui, se não tem
capacidade, você dá um jeito de enfiar dentro de
um ou de outro [encaminhar pacientes] (...) Além
de tudo, nós temos (...) o Qualis [unidade de
saúde da família] que está ligado à gente [Casa
de Saúde Santa Marcelina] e às vezes se pode
referenciar alguma coisa lá para o Qualis, que
pode dar um acompanhamento [membro da
equipe administrativa, administrador de empresa].
Desse último depoimento cabe salientar a configuração do que
pode ser chamado de “sistema marcelina de saúde”, uma rede de prestação
de serviços de níveis tecnológicos diversificados, público não-estatal,
operando, muitas vezes, no lugar da rede estatal, e constituindo-se,
portanto, agente público local de forte influência e legitimação na
implementação de modalidades tecno-assistenciais.
Formalmente, o HGIP está inserido na grade do plantão
controlador Regional Leste, da SESSP, que reúne os dois hospitais
estaduais, três municipais, um filantrópico e um privado.
Nós temos reuniões a cada quarenta e cinco dias,
mais ou menos, do plantão controlador regional. E
aí chama todos os hospitais da região. Discute-se
a referência e contra-referência das emergências
e urgências e dos partos [membro da equipe
administrativa, administrador de empresa].
A partir de 2001, com a nova administração pública municipal e
a implantação da municipalização da atenção básica à saúde, novos
rearranjos políticos e institucionais têm sido oferecidos à região com
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perspectivas de uma gestão pública que oriente a organização da eqüidade
no acesso aos serviços de saúde.
A própria instância regional da SESSP tem, nesse período,
tomado algumas iniciativas mais constantes, visando à reversão dessa
desarticulação dos serviços públicos de saúde na região. Por outro lado, há
um reconhecimento do papel da Casa de Saúde Santa Marcelina, pelo
gestor público municipal, na assistência à saúde da população daquela
região, que se traduz em mecanismos de parcerias na gestão dos serviços
locais.
Tem uma ação agora, nesse sentido, dentro do
Núcleo III [órgão da SESSP na região]. Nós
[HGIP] participamos, nessa semana, de uma
reunião do Núcleo e vai haver uma próxima (...)
onde vão estar todos os hospitais (...) mais ou
menos no estilo que nós tentamos fazer há dois
anos e meio atrás [membro da equipe
administrativa, administrador de empresa].
Agora com a Prefeitura, a gente tem muita
esperança, porque quem pegou a chefia dos
distritos do Itaim [Paulista], do [Vila] Curuçá e do
Jardim Helena são pessoas que trabalham no
Santa [Hospital Santa Marcelina] também (...)
Então, a gente tem muita esperança de fazer um
trabalho
interessante
[representante
da
mantenedora].
O processo da NOAS [Norma Operacional da
Assistência à Saúde] (...) a questão da
municipalização que está sendo feita na região,
tudo isso colabora para ter esse trabalho mais
conjunto e integrado com a área, com outros
serviços [representante da SESSP, nível
regional].
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3.1.2

Organização do acesso: racionalidade técnica,

necessidades da população e autonomia gerencial

O Hospital Geral de Itapecerica da Serra operacionaliza a
questão do acesso aos serviços mediante uma visão universalizante,
segundo a qual todos têm direito de ser atendidos, mas o HGIS deve se
responsabilizar e garantir todos os encaminhamentos das unidades de
saúde dos quatro municípios de sua referência, prioritariamente.
Aqui no hospital nenhum paciente de unidade
básica da nossa área de referência é rejeitado. Se
ele chegar aqui e foi encaminhado errado, nós
tomaremos as providências necessárias. Quando
um médico daqui recusa um paciente, ele
também, rapidamente, vai ser chamado à
atenção. Não fica a coisa perdida (...) Para você
ter idéia de como essas consultas são bem
encaminhadas, vinte e três por cento dos
atendimentos do pronto atendimento no prontosocorro viram internações. Então, isso significa
que está vindo pra cá quem realmente tem que vir
[membro da equipe administrativa, médico].
Para que o HGIS funcione como referência das redes
municipais de saúde dos municípios, os pacientes recebem orientação,
cotidianamente, sobre o tipo de atendimento prestado no hospital, onde
chegam com demandas não-referidas pelos serviços de saúde da região ou
orientadas para a assistência médico-hospitalar sem que necessariamente
seja para esse nível de intervenção tecnológica.
(...) Vai ser explicado que questões simples são
tratadas lá [postos de saúde]. Se ele [paciente]
insistir, ele vai ser atendido aqui [HGIS] (...) A
maioria dos meus atendimentos são referenciados
[membro da equipe administrativa], enfermeiro].
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A população não está preparada para entender
esse sistema hierarquizado. A mentalidade, a
cultura, ela é hospitalocêntrica (...) quem vem por
demanda espontânea, [o profissional do HGIS]
está habilitado a explicar que ele está fazendo
aquele atendimento, mas que quando houver uma
demanda naquele nível, que procure primeiro o
equipamento de saúde mais próximo de sua
residência (...) [membro da equipe técnica,
médico].
Vem encaminhado pelo posto de saúde, se eu
quero passar no médico aí [HGIS] (...) Tenho que
enfrentar primeiro o posto de saúde (...) para
conseguir uma guia para vir cá. Aí as meninas lá
no posto é que tentava uma vaga [no HGIS] (...)
[representante dos usuários no CMSIS].
Fiz pré-natal no posto de saúde e o parto aqui
[HGIS]. O médico do pronto-socorro [de
Itapecerica da Serra] mandou para cá porque ele
[o recém-nascido] tem hérnia (...) A cirurgia
estava marcada para hoje, mas ele está resfriado
(...) [usuária].
(...) Minha consulta foi marcada no posto de
saúde para o médico daqui (...) [usuária].
Desenvolve-se também trabalho junto aos profissionais,
principalmente médicos das quatro prefeituras, com quem se estabelecem
relações de confiança no funcionamento da hierarquização dos serviços
locais, ao se definir que os casos que precisarem do HGIS podem ser
encaminhados, pois, mesmo que o hospital não possua vaga e/ou o recurso
tecnológico apropriado para atendê-los, ele se responsabilizará em
encaminhar o paciente para serviços de referência acertados com a DIR V.
(...) Apesar da minha porta [HGIS] ser aberta, eu
consegui, com um bom relacionamento com a
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rede [serviços de saúde dos municípios de
referência] e com uma explicação para a
população e com a inserção nos movimentos
sociais, convencer a população que ela não deve
vir direto aqui. E convencer a rede que eles
podem atender, porque, quando eles precisam
encaminhar, nós recebemos [membro da equipe
administrativa, médico].
(...) Mesmo que a gente não tenha aqui um
determinado equipamento ou uma especialidade
que possa atender a um paciente, a orientação
para os quatro municípios é que nos encaminhem
(...) Por menos que a gente tenha aqui condição
de estar atendendo, nós temos uma condição
muito melhor do que o pronto-socorro local ou a
unidade básica [membro da equipe técnica,
médico].
(...) Um dos segredos da fórmula ter dado certo
[pronto-socorro referenciado] que é uma coisa
difícil de você conseguir, foi que os municípios
não queriam que o hospital [HGIS] tivesse PA
[pronto atendimento]. Queriam que o hospital
fizesse procedimentos e atendimentos de mais
complexidade que os municípios não têm. E o fato
de a gente garantir o acesso desse doente
sempre que ele precisar, que a unidade ou
pronto-socorro local precisar, faz com que essa
relação de confiança realmente melhore [membro
da equipe técnica, médico].
Portanto, a articulação com as unidades públicas de saúde
locais bem como o planejamento interno do trabalho técnico encaminham-se
para a organização da eqüidade no acesso aos serviços do HGIS, onde a
lógica da racionalidade técnica, necessariamente, não predomina isolada,
isto é, onde há incorporação da lógica da necessidade do usuário que
demanda por assistência médica, às vezes não referenciada, por exemplo.
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É o médico de plantão no pronto-socorro ou no pronto
atendimento do HGIS que define a entrada do paciente para os serviços
médico-hospitalares, priorizando os casos referenciados das unidades de
saúde dos quatro municípios. Os que não são referenciados, porém, não se
excluem. Quando chegam pacientes não-encaminhados pela rede pública
local no pronto atendimento do HGIS, explica-se o modelo de referência
adotado e sugere-se que procurem o serviço municipal. Caso não queiram,
ficam aguardando para serem atendidos depois dos referenciados, exceto as
emergências e urgências.
Os pacientes atendidos por demanda espontânea e que
residem na região de abrangência do HGIS são encaminhados às unidades
de saúde próximas de suas residências, considerando as necessidades de
acompanhamento e de vigilância do seu estado de saúde desses pacientes.
Quando esse usuário recebe alta [do HGIS], ele já
sai de alta com a consulta agendada na rede
[UBS], com um resumo [relatório médico],
chamando atenção (...) que chegou por demanda
espontânea, com quadro grave [membro da
equipe técnica, médico].
A operacionalização desse sistema local de saúde, que
estabelece referências e contra-referências, tem exigido do Poder público
local um esforço de convencimento sistemático da população e de outros
segmentos sociais da região,o que vem demonstrar a tensão existente entre
a racionalidade técnica e as necessidades dos usuários.
(...) Precisa ser encaminhado pelo posto de
saúde. Quer dizer, para a gente é uma
discriminação. Porque se o hospital tem um
clínico geral para me atender (...) eu lutei, eu
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briguei por isso, para que eu seja atendida aqui
[no HGIS] (...) eu passo com um clínico lá no
posto de saúde para passar com um clínico aqui,
eu tenho que ter uma guia. Para mim é uma coisa
que não deveria existir. Se ele é um hospital do
SUS, ele é um hospital da população e isso não
existe (...) Se realmente eu procuro um hospital é
porque eu estou doente (...) [representante dos
usuários no CMSIS].
(...) É um embate mensal com o Conselho de
Saúde, com os conselhos de bairro e a gente não
cansa de explicar esse modelo [sistema de
referência e contra-referência]; a gente conseguiu
ganhar adesão dos políticos, do prefeito (...)
[representante do Poder público local].
Embora haja entendimento nas redes de serviços locais e uma
boa referência e contra-referência, deve-se ressaltar que ainda é uma
experiência em andamento que precisa ainda de aperfeiçoamentos.
Tem muitas questões que são remetidas para o
hospital [HGIS], que (...) são de competência da
rede básica. Não vejo uma forma de ser diferente,
uma vez que o hospital está dentro desse sistema
e é um sistema que ainda está desorganizado,
que está caótico, que não tem ainda a sua porta
de entrada qualificada, que tem alguns dados de
cobertura e de acesso ainda ruins [membro da
equipe técnica, médico].
A organização do sistema local de saúde e a articulação do
HGIS no seu interior visando à efetivação da eqüidade no acesso têm sido
ratificadas pelas percepções satisfatórias dos representantes da população.
Entra lá dentro [no HGIS] e o senhor vê todo
equipamento como é que é. A mãe fica junto com
o filho, a sogra fica junto com a nora, a mãe fica
junto com a filha que adoeceu, o idoso fica junto
com a família. A família está ali junto, almoça ali
(...) O hospital está servindo muito bem a
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população da região e de São Paulo também
[representante do movimento popular de saúde].
Eu creio que o que nós queríamos foi o que foi
feito. Porque a gente queria um hospital que ele
tivesse um atendimento geral e nós temos. Falta
ainda muita coisa (...) [representante dos usuários
no CMSIS].
Um aspecto bastante valorizado pela equipe técnica e
administrativa do HGIS, que permite a operacionalização da eqüidade no
acesso aos serviços do hospital, é a autonomia gerencial dada à OSS que,
por ser entidade privada, tem flexibilidades administrativas para exercer o
perfil tecno-assistencial e atender às necessidades do próprio sistema local
de saúde.
A administração dos recursos humanos, na modalidade
privada, é apontada como uma das principais ferramentas para a eficácia
desse modelo, pois é possível selecionar e contratar profissionais com perfis
adequados e concordantes com o modelo adotado. Os que não se adaptam
são desligados do quadro técnico do HGIS.
(...) Cada médico que eu contrato, eu tenho que
falar isso [sistema de referência e contrareferência]. Cada médico que não concorda com
isso, tem que ser desligado da equipe [membro
da equipe administrativa, médico].
Tem uma chefia médica do PS [pronto-socorro]
que tem um discurso perfeitamente ajustado e
uma prática de estar todo dia discutindo a questão
do fluxo com esses profissionais [médicos], ou
seja, é um trabalho construído no dia-a-dia (...) Já
se demitiram médicos por conta de recusa de
caso que não era pertinente [membro da equipe
técnica, médico].
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Em relação à organização do trabalho interno no HGIS,
discutem-se, no momento, as rotinas técnicas que qualifiquem mais o
trabalho da equipe técnica, e as formulações de procedimentos gerenciais,
que visem a uma melhor resposta às necessidades da assistência médicohospitalar para os municípios envolvidos.
Há vigilância gerencial [no HGIS] em cima do
tempo
de
permanência
dos
pacientes
[internados], da busca de soluções alternativas
para não prolongar internações e possibilitar o
turn over (...) [membro da equipe técnica, médico].
Basicamente são os dados de produção, os
indicadores hospitalares tradicionais. A gente não
tem, porque não é fácil saber, a efetividade, o
impacto, embora todo mundo saiba que a
assistência materno-infantil hoje [prestada pelo
HGIS] é uma coisa completamente diferente do
que há dois anos atrás [membro da equipe
administrativa, médico].
Como não há produção sistematizada e rotineira de diagnóstico
socioeconômico dos usuários do HGIS, isso fica a cargo da experiência
profissional individual. Há iniciativas mais organizadas em determinadas
áreas, em fase de implantação, para reverter essa situação.
(...) A gente sabe que a maioria [dos pacientes] é
de classe social menos favorecida. Pelos
atendimentos que foram realizados pelo serviço
social (...) [membro da equipe técnica, médico].
Nós estamos fazendo um estudo social de todas
as mães que estão no projeto canguru, na UTI
neonatal. Isso a gente tem feito recentemente no
cadastro dela, mais ainda não temos dados
tabulados [membro da equipe técnica, assistente
social].
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Essa organização interna não se diferencia dos demais
serviços de saúde, nos quais os perfis sociodemográficos das suas
clientelas são postos em segundo plano nas ações técnico-administrativas.
Além disso, a carência de dados dessa ordem pode limitar a própria garantia
da eqüidade no acesso aos serviços, pois essa categoria é marcadamente
influenciada pelas condições de vida dos grupos sociais.
Ao se analisar a experiência de organização do acesso aos
serviços do Hospital Geral de Itaim Paulista, HGIP, constataram-se
processos diferentes dos ocorridos no HGIS, resultado da fragilidade da
formulação política provocada pela falta da presença marcante do Poder
público e pela contradição da própria orientação dada pelo gestor estadual
do SUS na prestação de serviços dos equipamentos hospitalares instalados
no município de São Paulo.
Deveria fazer um trabalho referenciado para que
ele [HGIP] pudesse estar abrangendo toda essa
comunidade. Mas, sozinho, o hospital é difícil (...)
Ele não tem unificação com o SUS como deveria
ter. Então, fica difícil fazer esse trabalho [atender
a região, satisfatoriamente] [representante do
conselho popular de saúde local].
A opinião que eu tenho dele [HGIP] é uma coisa
boa aqui da região. Só que estão deixando muito
a desejar (...) Não é um problema só dele (...) O
problema maior é porque as próprias autoridades
da saúde não vêm para cá ver o que está
acontecendo [representante do conselho popular
de saúde local].
A racionalidade técnica operante na organização dos serviços
do HGIP é tensionada pela necessidade dos usuários – demanda por
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atendimentos não-respondidos ou não-absorvidos em outros níveis da
atenção à saúde – e pela fragilidade de uma racionalidade política
implementada pelo Poder público e articulada regionalmente.
(...) Onde o povo encontra porta aberta, ele vai
chamando outro de outras regiões (...) Está
[HGIP] sempre superlotado. É outro Santa
[Hospital Santa Marcelina], tão superlotado
quanto aqui (...) [representante da mantenedora].
(...) Falta organização do sistema, de referência,
contra-referência, e, talvez, o mais importante, a
confiança do usuário. Saber que vai no centro de
atendimento A, B, C ou D e lá ele não vai ser
atendido [o usuário perde a confiança nesses
centros]. Pode ficar na fila, como ele fica aqui,
mas ele é atendido [membro da equipe
administrativa, administrador de empresa].
(...) Se nós tivéssemos uma rede básica que
funcionasse de fato, que eu pudesse mandar o
paciente para lá, para fazer uma inalação (...) uma
medicação (...) ter um atendimento de
especialidades, que eu não tenho aqui (...) O
paciente roda, ele vai aqui, ele vai ali e ele não
consegue um atendimento médico. Ele sai daqui
com uma alta por uma pneumonia melhorada,
mas sabendo que ele precisa de um atendimento
em outro lugar e não consegue; ele vai voltar à
nossa porta com essa pneumonia piorada (...)
[membro da equipe técnica, assistente social].
(...) Muitos dos problemas [queixas dos pacientes]
são simples. É para ler o resultado [do exame
laboratorial]; o paciente pega um exame e não
tem ninguém para ler, ele vem cá [HGIP] para
alguém ler o resultado. Vem para pegar atestado
ou para fazer carteirinha de ônibus, para trocar a
guia [de benefícios sociais] (...) [membro da
equipe administrativa, médico].
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É uma população bastante carente (...)
Infelizmente os postos de saúde da região não
estão bem estruturados. Tem muita gente que
não tem acompanhamento. Você vê muitas
pessoas hipertensas, diabéticas, tuberculosas que
não sabem que são, que descobriram aqui no
pronto-socorro. São pessoas que não conseguem
fazer tratamento [membro da equipe técnica,
médico].
Quando o quadro está cheio [o pronto-socorro do
HGIP está com muitos pacientes para atender] há
recusação de paciente sim. Eles têm um limite lá
[capacidade de absorver a demanda]. Às vezes,
nem os da região mesmo consegue estar sendo
atendido, porque está lotado (...) [representante
do conselho popular de saúde local].
Lá [posto de saúde] é difícil demais. Se eu for
marcar pediatra para os meus meninos lá é
quinze dias, é um mês para depois passar. Os
meninos estão gripados, então, não dá. Então,
tem que procurar aqui [HGIP], porque aqui é
atendido na hora [usuária].
Desde sua implantação em 1998, o HGIP teve de organizar a
assistência médico-hospitalar de forma praticamente isolada, em função de
não existir uma rede pública de serviços de saúde funcionando
adequadamente e de não haver articulação da gestão pública local. Suas
“portas de entradas” são o pronto-socorro – para os casos de emergência
médica – ou o pronto atendimento – sem restringir e/ou priorizar a região de
origem dos usuários. Essa é uma característica peculiar do HGIP em
comparação com o HGIS.
(...) A gente atende vários postos [de saúde].
Então, acontece da gente receber muitos exames,
muitas solicitações externas para exames e isso
pode gerar internação (...) Todos eles passam
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pelo pronto-socorro, exatamente para o médico
estar avaliando [membro da equipe administrativa,
administrador de empresa].
As duas “portas de entrada” puderam, assim, responder à
demanda reprimida por assistência médica de uma região que ultrapassa os
limites dos três distritos administrativos definidos originalmente. Porém, a
demanda que chega, particularmente ao pronto atendimento, é de
necessidades que poderiam ser atendidas em unidades básicas de saúde
e/ou ambulatórios de especialidades médicas.
A maior porta [de entrada do HGIP] é o prontosocorro, porque gera uns noventa por cento das
internações. As outras são ambulatórios
pequenos, que nós montamos e que vão ser
inaugurados, porque oficialmente não existem (...)
[membro da equipe administrativa, administrador
de empresa].
Se, por um lado, essa forma de organização absorve uma
carência da região, por outro, provoca a saturação da capacidade
operacional do HGIP e sua descaracterização na especificidade tecnoassistencial com continuidade desse processo.
Um dos problemas principais do Itaim [HGIP] é o
excesso de demanda na porta do pronto-socorro.
Isso sufoca um pouco a atuação do hospital (...)
Oitenta por cento desses atendimentos deveria
ser feito pela rede ambulatorial (...) [representante
da SESSP, nível regional].
(...) A grande dificuldade que a gente [HGIP] tem
é de atender todo mundo (...) Eu não sei se as
pessoas buscam atendimento em outros locais e
não encontram e nós somos porta aberta. Então,
a gente não consegue, por mais que a gente
coloque mais computador, que a gente coloque
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gente para atender e o número de médicos é
grande lá na porta [do pronto-socorro], a gente
não consegue dar vazão em todo o atendimento
[membro da equipe administrativa, administrador
de empresa].
Eu acho que ele [HGIP] daria conta melhor [da
demanda], se a gente tivesse uma rede básica
melhor. Se a gente pudesse fazer só o papel dele,
que seria o atendimento secundário. Hoje a gente
está fazendo dois papéis: o [atendimento] primário
e o secundário [representante da mantenedora].
Nunca tem médico [nos postos de saúde da
região]. Você vai lá fazer ficha e eles falam
sempre a mesma coisa: não tem médico e não
tem previsão do quando vai começar a marcar. Aí
é obrigado a vir para cá [HGIP] [usuário].
A forma de organização da assistência médico-hospitalar no
HGIP, aparentemente, garante o acesso aos serviços, mas apenas dos que
“chegam primeiro”, isto é, é a posição na fila da “porta de entrada” que
possibilita o acesso, mas não o garante, pois depende da capacidade interna
do hospital em prestar o atendimento necessário. Tal situação provoca
tensões na relação entre o usuário e o serviço, particularmente com o
profissional que está no primeiro atendimento, e gera insatisfação no usuário
quando sua necessidade não é atendida, em função da racionalidade
técnica operante, chegando a ocorrer situações que puseram em risco o
próprio patrimônio e as pessoas.
O [paciente] que chega é atendido (...) As
pessoas vem [para o HGIP] com uma emergência
e acham que o caso delas é urgente e não é. São
coisas que não são resolvidas aqui, por conta da
gente ser só pronto-socorro e não ter várias
especialidades (...) Então, elas saem daqui, às
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vezes, chateadas, porque têm que ir para outros
lugares [membro da equipe técnica, assistente
social].
Nós já tivemos que fazer boletim de ocorrência
[na polícia civil] preventivo a título de preservação
da coisa pública, da entidade como um todo,
porque não tinha mais capacidade [para atender a
demanda] (...) Nesse momento está grave [a
capacidade de absorver a demanda que chega ao
HGIP] e se continuarmos isso por muito tempo, o
hospital não vai dar conta [membro da equipe
administrativa, administrador de empresa].
Nesse sentido, o pronto atendimento tem sido um dos grandes
problemas

no

gerenciamento

do

HGIP,

demandando

soluções

administrativas para conter o fluxo que se avoluma diariamente na porta do
hospital. A entrada privilegiada de usuários no HGIP é resultado da
avaliação da gravidade clínica e/ou cirúrgica do problema de saúde
apresentado. Criam-se barreiras à entrada do usuário, através de “triagens”
feitas informalmente pelo pessoal da portaria ou pelo pessoal de
enfermagem, em alguns casos mais evidentes.
(...) O paciente grave vai direto para o prontosocorro [HGIP]. Os outros [não caracterizando
emergência] é fila única (...) [membro da equipe
técnica, assistente social].
Se for uma queixa simples, eu encaminho [o
paciente] para a sala nove [sala de enfermagem
no HGIP], para medir pressão [arterial sistêmica].
Às vezes a pessoa está com a pressão alta, ou
coisa assim, fala o valor da pressão (...) então,
dou uma adiantada na ficha dela e a pessoa vai
direto para o consultório [médico] e se a pessoa
não estiver com dor de cabeça e não tiver nada
que relate pressão alta ou uma febre, a gente
encaminha para a fila, para que ela possa ter
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procedimento normalmente [funcionário
portaria do pronto atendimento].

da

É atendido, mas tem muita demora. De duas a
três horas, que até o segurança na portaria fala
para a gente: a demora é de duas a três horas,
menos que isso você não passa (...) [usuária].
Eles [a direção do HGIP] acham que todos
[usuários] que vão lá [pronto-socorro do HGIP]
passam [são atendidos]. Mas isso é história que
eles dizem, na realidade não é essa a realidade
[representante do conselho popular de saúde
local].
Antes de ontem eu cheguei aqui [HGIP] era
quatro horas da tarde. Eu fui atendida seis e meia.
Aí o exame iria sair só à meia-noite. Eu estava
muito ruim e eu fui embora. Eu voltei ontem.
Ontem eu cheguei aqui às quatro horas de novo e
fui internada às seis e meia. Fiquei sentada na
cadeira, não tinha lugar. Eu estou aguardando
leito para subir e não consigo [usuária].
Como medida administrativa, já se cogitou fechar o pronto
atendimento. Essa discussão está ocorrendo nos espaços técnicoadministrativos do hospital, embora se reconheça a dificuldade de
implantação pelas repercussões políticas e sociais.
Eu acho que é uma porta [pronto atendimento do
HGIP] que não fecha mais. Para você fechar
aquela porta, você tem que avisar a população:
nós estamos fechando o hospital para reforma e,
quando abrir, você abre sem essa porta (...) Só
entra emergência, através do resgate ou
referenciado por outros hospitais [membro da
equipe administrativa, administrador de empresa].
A possibilidade de administrar com relativa autonomia os
recursos

disponíveis,

buscando

equacionar

os

limites

impostos

à
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operacionalização

da

assistência

à

saúde

da

população,

é

uma

característica importante nessa modalidade de gestão, que é apresentada
como elemento facilitador da efetividade da OSS na prestação de serviços
de saúde numa rede assistencial desarticulada como no caso do HGIP.
O HGIP, mensalmente, recebe parcelas dos 90% do orçamento
constante no contrato de gestão para executar os serviços. Com a
racionalização contábil-financeira tem sido possível realocar recursos para
projetos novos e necessários ao atendimento à população, tais como home
care e a abertura de ambulatórios. Ademais, se o hospital cumprir os
indicadores de qualidades definidos, receberá os 10% restantes do total de
recursos financeiros previsto.
Eles
[SESSP]
fecharam
um
orçamento x; por esse orçamento a gente [HGIP]
vai estar trabalhando dentro dos moldes que o
governo colocou para a gente (...) Se a gente
sente que a demanda está reprimida, a gente tem
total tranqüilidade para sentar com o grupo [da
SESSP] e negociar ampliação de recursos
financeiros [membro da equipe administrativa,
administrador de empresa].
Essa forma de negociação entre a OSS e o gestor estadual do
SUS é sentida pelo Poder público local, que apresenta suas reivindicações e
espera o acerto entre aqueles agentes para a satisfação de suas
necessidades, como no caso de Itapecerica da Serra.
A gente quer o serviço [necessidade de
ampliação]. A briga é do hospital [HGIS] com o
Estado [SESSP]. Se tem que vir mais dinheiro ou
não, é uma briga deles. Porque a questão do
financiamento das OSS nunca foi discutida com
os municípios [representante do Poder público
local].
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Graças à autonomia gerencial, é possível formular projetos
novos como, por exemplo, o home care, implantado experimentalmente no
HGIP. A necessidade de implantar esse serviço partiu da avaliação do
atendimento da clínica médica, na qual havia casos de reinternações e com
perfil de doenças crônicas. O home care possibilita otimizar os leitos da
clínica médica para os casos agudos. Será solicitada à SESSP a ampliação
de recursos financeiros para sua efetivação.
Excesso de internação de casos crônicos (...)
Tinha paciente que se internava três, quatro
vezes por mês por falta de cuidados em casa.
Então, se a gente dá o cuidado para ele em casa,
ensinar alguém a cuidar e der o medicamento, é
muito mais barato do que trazer aqui para o
hospital e nós vamos cuidar de um outro que
realmente está numa fase aguda e vai bater em
tudo que é canto até que ache uma vaga [membro
da equipe administrativa, administrador de
empresa].
Cabe assinalar a predominância da lógica clássica pela via do
custo-benefício na implantação de modalidades assistenciais, determinando,
assim, a organização de serviços.
Outro projeto que está sendo negociado com a SESSP, pelo
HGIP, para ser implantado, ampliando a cobertura ou mesmo melhorando o
atendimento da “porta de entrada”, é a criação dos ambulatórios de
especialidades médicas, que já vinham funcionando de forma precária,
utilizando os recursos orçamentários previamente acertados, mas que não
contemplavam tais serviços.
Portanto, a decisão de implantação de serviços compete à
esfera tecno-administrativa do HGIP e é limitada pelo orçamento a ser
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negociado com a SESSP, isto é, a OSS é detentora de relativa autonomia,
pois está sob o controle e a determinação dos tipos de serviços pelo Poder
público.
Por outro lado, a definição do Poder público em relação ao
conjunto de serviços a serem implantados ou à renegociação das metas
acordadas sofre influência da racionalidade técnica implementada pela OSS,
isto é, criam-se projetos de ofertas de serviços, que são legitimados pela
demanda, fazendo com que a SESSP os assuma como necessidades a
serem incorporadas na revisão do contrato de gestão.
(...) Tinha uma rede [ambulatorial] que funcionava
(...) só que agora nós conseguimos provar para
eles [SESSP], depois de três anos, que a gente
precisa [a rede pública ambulatorial não responde
às necessidades da população]. Nós fizemos até
um embrião desse ambulatório para atender
coisas assim: uma criança, um RN [recémnascido] que nasceu aqui prematuro, montamos
um ambulatório pré-cirúrgico (...) [membro da
equipe administrativa, administrador de empresa].
A efetivação da ampliação de serviços e a organização do
atendimento

às

operacionalizadas,

necessidades

de

predominantemente,

saúde
pela

da

região

racionalidade

têm

sido

técnica,

carecendo de mecanismos que garantam efetivamente a eqüidade no
acesso, visto que há descrédito da população na assistência oferecida por
outras unidades de saúde locais.
O ambulatório está sendo criado, começando a
funcionar. A gente [nível regional da SESSP e a
direção do HGIP] fechou um acordo que o
agendamento [do ambulatório de especialidades]
não vai ser no hospital; o agendamento vai ser em
uma unidade nossa [serviço de saúde estadual],
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para quebrar um pouco, ele [paciente] passar no
hospital, no pronto-socorro, seja a senha para ele
passar no ambulatório. A senha para ele ir para o
ambulatório de especialidades é a rede básica
[representante da SESSP, nível regional].
Há uma grande valorização da flexibilidade para administrar os
recursos humanos, destacando-se a possibilidade de contratação e
demissão de funcionários, como instrumento gerencial importante para se
viabilizar a modalidade de gestão proposta.
Eu [direção do HGIP] tenho como dar justa causa
aos funcionários que faltam no plantão, que não
estão levando a sério. Eu não sou obrigado a ficar
com quem eu não quero [membro da equipe
administrativa, administrador de empresa].
(...) Eu acho essa flexibilidade de RH fundamental
(...) porque você pode demitir as pessoas que não
funcionam. Se uma pessoa não se adapta com a
equipe, não tem como ficar com essa pessoa
[representante da mantenedora].
Ressalta-se que, no aspecto da administração de pessoal,
ambas experiências a apresentam como uma característica fundamental
para a efetivação das metas acordadas e, desse modo, possibilita a
organização efetiva da produção necessária de serviços. Há, nesse caso,
uma autonomia gerencial absoluta das OSS.
É interessante pontuar que essa é uma das diferenças no
gerenciamento

desses

equipamentos

públicos

em

relação

aos

da

administração direta, no qual o gerente não possui autonomia na definição
do seu quadro de pessoal, pois são regidos por estatutos próprios,
dificultando, muitas vezes, medidas disciplinares. Essa característica é
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importante, pois há intenções do gestor estadual do SUS de implantar
mecanismos gerencias semelhantes às OSS nas unidades próprias, por
exemplo, e a questão do gerenciamento dos recursos humanos pode tornarse um fator de impedimento da efetivação dessa modalidade gerencial.
Há, no HGIP, o conselho gerencial, que é uma instância de
decisão e planejamento geral do hospital. A entidade mantenedora não
interfere diretamente nos trabalhos técnico-administrativos do HGIP, mas
está representada na direção do hospital.
[O conselho gerencial] (...) é formado por todos os
coordenadores das áreas, a chefe da
enfermagem e o gerente administrativo [membro
da equipe administrativa, médico].
É uma filial [o HGIP] nossa [Casa de Saúde Santa
Marcelina]. Tem o nosso CGC e a gente tem um
relacionamento muito próximo e passamos os
nossos princípios para o pessoal todo, nascidos
daqui e controlados por aqui. A gente tem três
irmãs lá que conversam com os funcionários,
passam toda a nossa espiritualidade (...)
[representante da mantenedora].
Para promover maior efetividade no seu atendimento, a direção
do HGIP tem se empenhado na viabilização de alguns projetos sociais
comunitários, como ateliê de pintura com os pacientes da enfermaria de
psiquiatria, em conjunto com duas escolas locais e a construção da Casa de
parto normal, ao lado do hospital.

191

3.2 Controle público

A questão do controle público apresenta-se, nas duas
experiências enfocadas, com mais traços de semelhanças do que no acesso
aos serviços.
As diferenças residem nas formas de participação da
população, seja nas instâncias do controle social do SUS, seja nos
mecanismos locais efetivos dessa participação articulados com o Poder
público local, visando à fiscalização das ações de saúde implementadas
pelas OSS.
As OSS estão sujeitas aos seguintes controles: contábilfinanceiro, legislativo e administrativo. Os três referem-se aos procedimentos
ditados na Lei Complementar no 846/98, que determina as formas de
controle exercidas pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Assembléia
Legislativa do estado de São Paulo, que se incorpora à Comissão de
Avaliação do Contrato de Gestão, cuja composição é mista com
representantes do Executivo estadual, da Assembléia Legislativa e do
Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, e pelo Executivo estadual,
respectivamente.
Além desses mecanismos, estabelece a Lei que cada OSS
tenha um conselho de administração com participação de membros externos
às entidades, visando ao controle público.
Em relação ao controle contábil-financeiro, que caracteriza a
participação do Tribunal de Contas, não há diferenças desse procedimento
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em relação ao que se pratica com as demais instituições que utilizam
recursos públicos; ao tribunal cabe a regulamentação dos assuntos
pertinentes às OSS no uso de bens públicos.
Existe uma instrução especial do Tribunal de
Contas [do estado de São Paulo] para as
organizações sociais (...) [representante do nível
central da SESSP].
Eu [HGIP] tenho que ver a cotação, ver que valor
vai ficar, porque tem um regulamento de contas
pré-definido e eu tenho que seguir. É estabelecido
pelo estado [SESSP] e eu sou auditado pelo
Tribunal de Contas [do estado] (...) A gente tem
toda a liberdade para estar trabalhando com
recurso financeiro dentro dos procedimentos (...)
[membro da equipe administrativa, administrador
de empresa].
O controle do legislativo é auxiliado pelos relatórios técnicos do
Tribunal de Contas, porém há uma outra dimensão nessa esfera que diz
respeito à dimensão política, que é própria do poder legislativo, cruzando-se,
dessa maneira, com controle social.
Em seção anterior foi apresentada a importância que teve o
espaço do legislativo na ampliação do debate sobre o projeto de Lei
Complementar no 3/98, que dispunha sobre a criação das OS no estado de
São Paulo, ocorrendo uma série de discussões plenárias e uma audiência
pública das mais disputadas na história recente dessa Assembléia. Desse
processo resultou a criação da Comissão de avaliação de execução do
contrato de gestão, como uma instância intermediária de interlocução entre
os poderes executivo e legislativo, com a incorporação de representantes da
instância estadual do controle social do SUS.
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A tensão estabelecida nessa relação é indisfarçada, resultado
da falta de efetividade dessa instância, que atribui ao Executivo estadual,
representado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a
responsabilidade pelo seu esvaziamento do que é determinado em Lei,
apresentando desconfiança na conduta do Executivo – uma das questões
centrais do debate público no momento da aprovação da Lei que criou as
OS.
A Lei [Complementar no 846/98] prevê
encaminhar um relatório para cá [Comissão de
avaliação de execução do contrato de gestão] de
três em três meses, mas eles [SESSP] não
encaminham [representante do Poder legislativo
estadual].
Grandes preocupações nossas: graves falhas no
acompanhamento
do
funcionamento
das
organizações sociais, nos critérios de liberação de
dinheiro, inclusive dinheiro complementar, no
controle de qualidade. A planilha [de avaliação
dos serviços] é feita pela própria organização
social (...) [representante do Poder legislativo
estadual].
No entanto, observa-se um ampliado controle administrativo
por parte da SESSP em relação às OSS, que já têm uma prerrogativa
estabelecida por Lei para indicar para sanção do governador a entidade
merecedora da qualificação de OSS.
Exercido, basicamente, por sua instância central, a SESSP
vem definindo regras norteadoras para o gerenciamento dos recursos
públicos, referenciados pelas metas estabelecidas no contrato de gestão,
mediante indicadores de resultados e de processos de trabalho, como a
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existência de comissões de infecção hospitalar, de avaliação das
informações produzidas e consolidadas e estabelecimentos de regras de
controle de compras, entre outros.
Nós
analisarmos
como
está
sendo
o
comportamento do hospital [OSS] em relação às
atividades que nós contratamos e o orçamento
que foi arbitrado (...) [representante do nível
central da SESSP].
Nós [HGIP] fizemos um regulamento de compras
e contratação de serviços de obras aqui dentro e
publicamos em diário oficial do estado, botando
os nossos limites de flexibilidade de compras, por
exemplo. Nomeamos, aqui dentro, uma comissão
de compras (...) é uma comissão de verificação de
compras, que tem a obrigação de verificar
cinqüenta por cento dos processos mensais (...)
Nós temos reuniões periódicas, nós temos
avaliações
mensais.
Hoje
nós
estamos
conectados na internet (...) Trimestralmente, nós
sentamos com a Secretaria [SESSP] para avaliar
os indicadores pertencentes ao contrato [de
gestão] (...) [membro da equipe administrativa,
administrador de empresa].
Para executar a implantação dessa nova forma de gestão
pública, estabelecendo critérios técnicos mais voltados para o controle
interno exercido pela SESSP em relação às OSS e, ao mesmo tempo,
criando estrutura paralela ao que determina a Lei, o Executivo estadual criou
uma comissão formada por técnicos, para acompanhar e execução dos
contratos assinados, com o objetivo de avaliar os seus resultados.
Nós temos uma comissão que nós chamamos de
comissão de acompanhamento, que tem
membros dos hospitais [OSS], membros do nível
territorial da Secretaria e do nível central
[SESSP], que uma vez por mês faz reuniões
[representante do nível central da SESSP].
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Esse exercício do controle administrativo faz com que haja por
parte das OSS a percepção de uma efetiva tomada de contas por parte do
Poder público, sentindo-se, desse modo, obrigadas a executarem as metas
estabelecidas.
Nós [HGIP] temos duas formas de controle
público: uma que é mais constante, mais
presente, mais junto conosco, que é a Secretaria
de Saúde [estadual] (...) o segundo é o Tribunal
de Contas do Estado [representante da equipe
administrativa, administrador de empresa].
Por outro lado, esse controle é hegemonicamente dado por
uma concepção tecnocrata e, desse modo, não deixa de anular a dimensão
política, acentuando, portanto, a tensão na relação do controle social.
[A comissão de acompanhamento interna da
SESSP] (...) é a prova que o controle social foi
eliminado (...) Na comissão de acompanhamento
das OS, nomeada pelo secretário de saúde
[estadual] não existem representantes da
sociedade [representante do Poder legislativo
estadual].
Talvez em decorrência desse papel destacado da SESSP na
implantação, acompanhamento e coordenação de serviços nas OSS, esses
hospitais tenham procurado se organizar em bloco, constituindo agentes
sociais de negociação próprios, buscando pautar uma agenda comum entre
eles em face da SESSP.
Há, portanto, uma relação de tipo produtor e comprador de
serviços, estabelecida no processo de articulação de interesses, fato esse
que leva a questionar o interesse público em jogo por esses agentes sociais
que são chamados a desempenhar funções estatais.
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Nós temos uma reunião, que é só nossa, das
OSS. O estado [SESSP] não entra. Não que seja
proibido, mas a gente discute uma série de
situações estratégicas, até para poder levar para
o estado. Então, nós combinamos ações (...)
[membro da equipe administrativa, administrador
de empresa].
Ainda em relação aos mecanismos formais estabelecidos pela
Lei

Complementar

administração,

no

846/98,

entendidos

como

há

organização

instâncias

de

dos

conselhos

publicização

de

dessas

entidades, defendidos pela “nova administração pública”, na qual o modelo
das OS tem suas raízes.
A Lei estipula um prazo de dois anos para que essas entidades
se adaptem à nova estrutura administrativa, permitindo a participação de
comunidade externa, de forma qualificada, nessas instituições.
Na realidade, essas OSS têm uma certa dificuldade de
implantar tal modelo de gerenciamento, cujos prazos de adaptação já estão
esgotados. São sinais de problemas para a efetividade desse ideário na
realidade brasileira e dessas instituições, em particular.
Ele [conselho de administração] não conseguiu
ser executado porque não encontra pessoas que
preencham os quesitos da Lei [Complementar no
846/98] que se coloquem disponíveis. Temos
outras, mas elas não preenchem a exigência
legal, que é o notório saber de uma delas
[representante da mantenedora].
Quanto ao controle social propriamente dito, entendido como a
participação política da população organizada, há nas experiências
analisadas diferentes mecanismos que se operam. Essas diferenças são
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marcadamente dadas pela organização local das instâncias do controle
social do SUS, implementadas pelo Poder público, isto é, o município de São
Paulo encontra-se num momento de reestruturação de sua política de
saúde, cuja municipalização dos serviços de saúde e retomada da
efetivação do controle social só ocorreu a partir de 2001, embora haja
movimentos sociais em saúde atuantes (NEDER, 2001). Na região em que
se localiza o HGIS, há tempo os municípios apresentam Conselhos de
Saúde atuantes, particularmente em Itapecerica da Serra.
A despeito dessas questões, pretende-se saber aqui qual é a
compreensão que se tem da participação da comunidade local na
organização do trabalho assistencial e, por conseguinte, no controle público
dessas OSS.
Em ambas as experiências, a valorização da participação
social no âmbito dos processos administrativos vem facilitando a
organização dos serviços, como, por exemplo, o trabalho voluntário no HGIP
com a presença das Dolas –

mulheres que acompanham gestantes,

principalmente solteiras, em todo o processo do parto –, ou na divulgação
dos serviços do hospital junto à população da região. No caso do HGIS, a
participação ativa do movimento popular de saúde e dos representantes de
usuários nos Conselhos Municipais de Saúde tem ajudado a esclarecer e a
efetivar o sistema de referência e contra-referência local. Esse hospital está,
no momento, organizando um corpo de voluntários para atuar nos trabalhos
assistenciais.
Eles [a comunidade e o conselho popular de
saúde local] participam de uma série de
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movimentos aqui dentro [HGIP]. Na maternidade
nós criamos as Dolas (...) são pessoas da
comunidade que estão aí para acompanhar as
parturientes (...) Também disseminam aquilo que
a gente precisa que se dissemine lá fora (...) Nós
fizemos um vídeo aqui dentro, mostrando como o
hospital deve ser utilizado, para que ele deve ser
utilizado. O conselho levou isso para fora. Nós
fizemos cartazes, nós fizemos quarenta mil
folhetos. Fizemos uns próprios para ônibus (...)
De vez em quando eles [conselho popular de
saúde local] vão para a fila do pronto-socorro
fazer pesquisa (...) [membro da equipe
administrativa, administrador de empresa].
(...) A gente [HGIS] tem de repente um tema que
é interessante ou uma demanda, por exemplo, o
hospital amigo da criança (...) A gente faz um
convite para o Conselho Municipal para participar
[membro da equipe técnica, médico].
Eu acho que é fundamental [a participação da
comunidade na organização dos serviços do
HGIP] (...) por isso que a gente quer trazer mais
voluntários [membro da equipe administrativa,
médico].
Esse entendimento também é incorporado por representantes
do movimento social, apontando, dessa maneira, o que se problematiza
quanto à prática dos Conselhos de Saúde na legitimação das políticas de
saúde formuladas pelo Poder público como analisada no capítulo II.
Todas as UBS têm um conselho [gestor] que é
para a gente discutir esse negócio do hospital [ser
o HGIS “porta de entrada” referenciada] e aí a
gente leva para o conselhão [Conselho Municipal
de Saúde]. No conselhão, a gente discute e
afirma o que é que a gente quer e aí o conselhão
leva lá para o hospital [direção do HGIS] (...)
[representante do movimento popular de saúde].
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Agora no hospital regional [HGIS] que a gente tem
todo o direito (...) o que a gente tem mais é que
cultivar ele. É engajar com toda a direção que
está lá dentro, a população em geral, para que
aquilo funcione, que aquilo vá prá frente (...)
[representante do movimento popular de saúde].
Nós [conselho popular de saúde do Itaim Paulista]
discutimos a problemática da fila do hospital, o
mau atendimento que está sendo feito (...)
fazemos documento [representante do conselho
popular de saúde local].
Com

esse

entendimento

dos

resultados

concretos

da

participação, há diferenças nas expectativas por parte da gerência do
serviço como do representante da população.
É uma forma dela [comunidade] controlar; dela
nos pôr ciente [direção do HGIP] do que acontece
e ao mesmo tempo uma forma dela apoiar [os
trabalhos]. Dela, também, ajudar e achar algumas
soluções que a gente não tem. Tem coisas que
não dependem do hospital [representante da
mantenedora].
A comunidade dentro da gestão de saúde ela
pode influenciar bastante. Ela pode contribuir
melhor para que o atendimento venha ao
encontro dela (...) [representante do conselho
popular de saúde local/HGIP].
Além desse entendimento de participação cooptada para os
interesses da otimização dos fluxos administrativos e assistenciais, a
questão do exercício da fiscalização também é acentuada, um dos aspectos
preponderantes dos Conselhos de Saúde.
(...) Tem um conselho formado por pessoas da
comunidade para ver os balanços [relatórios
técnicos]. Tem até uma pessoa pelos funcionários
[HGIP], como representante. Tem gente da
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mantenedora [Casa de Saúde Santa Marcelina]
(...) [membro da equipe administrativa, médico].
Tem o conselho de saúde do Itaim Paulista, que
eu não vou dizer que tem uma regularidade de
reuniões conosco, mas nós criamos mecanismos
com eles. O local de reunião do conselho de
saúde é aqui dentro do hospital (...) Sempre que
chamados, nós participamos de reuniões com
eles. E agora, com esse excesso de demanda,
nós vamos levar para eles como é que nós vamos
trabalhar esse negócio. Como parceiros e sem ser
inimigos
das
autoridades
governamentais
[membro da equipe administrativa, administrador
de empresa].
(...) A gente [direção do HGIS] leva as estatísticas
de produção [para as reuniões do Conselho
Municipal de Saúde] e se tem alguma
preocupação tipo, olha, está vindo muito pessoal
de fora, não está atendendo o município (...)
Então, essas questões são discutidas (...)
[membro da equipe técnica, assistente social]
(...) A gente [Conselho Municipal de Saúde] tem
prestação de conta [do HGIS]. Tem sempre todo
ano, o que entrou, o que saiu, quanto gastou (...)
(representante dos usuários no CMSIS).
Mesmo com a disponibilidade por parte da administração das
OSS para o exercício de um certo controle na prestação de serviços e na
fiscalização da qualidade do atendimento, há preocupações por parte do
movimento popular de saúde quanto à efetiva participação da comunidade
na organização da assistência, mantendo-se a guarda sobre essas
questões, pois se reconhece que há conflitos de interesses, que, se
revelados, podem ser prejudiciais a saúde da população.
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Eu não tenho movimento [população organizada]
lá dentro [HGIS] acompanhando [os serviços
assistenciais], mas desejo que um dia a gente
tenha ali um grupo de pessoas acompanhando o
trabalho deles lá dentro [representante do
movimento popular de saúde].
É uma luta nossa [da população]. É um hospital
[HGIS] nosso e nós queremos e nós vamos ter,
entendeu? E conseguimos. E sempre, sempre
tem uma briguinha, porque senão não vai (...) Se
o povo acomodar, para ser sincera, ninguém é
atendido [representante dos usuários no CMSIS].
A dimensão técnica do planejamento de suas ações É uma
questão para as duas experiências.

Do mesmo modo que a categoria

eqüidade no acesso aos serviços, há uma tensão entre a racionalidade
técnica e a necessidade do usuário, aqui traduzida para necessidade dos
representantes da população. A racionalidade técnica domina essa relação,
uma vez que o planejamento da gestão hospitalar é visto como pertencendo
exclusivamente à dimensão tecno-administrativa, o que resulta em tensões
nas expectativas quanto à efetiva participação na formulação dos programas
e dos fluxos assistenciais.
Gestão de hospital é uma coisa técnica. A gente
aqui [HGIS] recebe todos os movimentos,
participa do Conselho Municipal de Saúde [de
Itapecerica da Serra]; eu recebo todo e qualquer
representante [refere-se às lideranças do
movimento popular de saúde] (...) Agora, o
gerenciamento é feito e controlado pelos órgãos
competentes da Secretaria [SESSP] (...) [membro
da equipe administrativa, médico].
É uma coisa [o planejamento do HGIP] muito
restrita ao hospital, da parte interna do hospital.
Eles [a direção do HGIP] não têm interesse em
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divulgar como eles fazem isso. Eles dizem que
recebem verba e tudo, mas não nos prestam
conta como é feito [representante do conselho
popular de saúde local].
Eu não vejo no Hospital de Itaim [Paulista] essa
satisfação não (...) Há coisas que eles fazem que
o conselho não toma conhecimento (...) Criaram o
SAC [serviço de atendimento ao cliente] que é
para inglês ver (...) Existe um serviço de
assistência social que ao meu ver está errado. A
assistente social tem que estar lá na frente, lá na
entrada do hospital e não no meio, onde há
dificuldade da comunidade entrar para ser
atendido por essa assistente social [representante
do conselho popular de saúde local].
(...) Eu acho que são coisas muito técnicas. São
indicadores [taxas de infecção, ocupação
hospitalar, procedimentos médicos entre outros]
compartilhados por quem faz avaliação de
estrutura hospitalar (...) [membro da equipe
técnica, médico/HGIS].
Essa questão, já abordada anteriormente, revela-se um fator
limitante e, de certo modo, inibidor da efetiva participação dos usuários pela
primazia da racionalidade técnica no planejamento das ações de saúde,
mais acentuadas quando se trata de serviços hospitalares, organizações
superprofissionalizadas, com hegemonia do saber médico-científico, que se
fecham em si mesmas, tornando-se um desafio para práticas mais
democráticas no gerenciamento de serviços de saúde.
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3.3 Constrangimentos entre as esferas de governo

Os hospitais gerenciados pelas OSS são equipamentos da
esfera estadual de governo, que foram repassados para entidades
qualificadas como OSS, mas continuam como patrimônio público estadual e
parte significativa do controle é realizado pelo Executivo estadual mediante a
Secretaria de Saúde.
Tal configuração tem gerado tensões nas relações entre as
esferas de governo municipal e estadual, uma vez que o processo de
municipalização e a qualificação dos municípios nas formas de gestão do
SUS,

particularmente

a

gestão

plena

do

sistema,

acarretam

constrangimentos aos gestores do sistema de saúde local.
Na Lei Complementar no 846/98 e nos contratos de gestão
assinados entre as OSS e a SESSP, não há menção sobre a participação do
gestor público municipal no acompanhamento e avaliação dos hospitais
gerenciados por essas OSS. A SESSP defende que o nível local, ou seja, a
instância regional da Secretaria e o gestor municipal da saúde, participe
ativamente do processo de pactuação do acesso aos serviços de saúde e do
controle público dessas OSS.
Essa pactuação entre os gestores municipal e estadual ocorre
na CIR – Comissão Intergestora Regional –, que reúne os secretários
municipais da saúde, técnicos da DIR e as direções dos hospitais da região
– próprios, OSS e privados contratados. A comissão tem poder de deliberar
sobre assuntos pertinentes à organização do sistema de saúde da região.
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O município, com certeza, ele tem que estar
efetivamente representado em toda e qualquer
ação de planejamento e avaliação (...) Onde nós
[SESSP] temos uma comissão intergestora
regional [CIR] mais atuante, essas coisas se dão
melhor. Onde temos menos atuante, com certeza,
não se dão tão bem [representante da SESSP,
nível central].
Adicionalmente há área de potencial conflito com as diretrizes
do SUS, subtendido o modo como a descentralização vem sendo efetivada
(ELIAS, 1996a; NASCIMENTO, 2001). Dependendo das articulações
realizadas entre este agentes sociais e o poder público local, o gestor
municipal tem questionado a efetividade da participação na determinação
dos serviços assistenciais dessas OSS.
As OS são autônomas no SUS (...) Não existe
unificação de gestão. É um órgão autônomo que
presta conta, entre aspas, à Secretaria Estadual
de Saúde [representante do Poder legislativo
estadual].
(...) Não tem nenhum instrumento legal para isso
[participação dos municípios no acompanhamento
e avaliação dos hospitais das OSS]. O contrato de
gestão deles [das OSS com a SESSP] não tem
nada a ver com o município (...) O
acompanhamento do contrato deles não incorpora
a avaliação do município [representante do Poder
público local].
O Poder legislativo local também não está envolvido no
controle das OSS e a Câmara Municipal não obtém informações sobre o
funcionamento do hospital gerenciado pela OSS, já que esse tipo de controle
está previsto para ser realizado pela Assembléia Legislativa.
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A Câmara Municipal não tem informação
nenhuma [sobre as OSS]. É como se fosse uma
entidade autônoma [a OSS], isolada da sociedade
e das suas representações [representante do
Poder legislativo estadual].
Esses constrangimentos são resultantes, em geral, das
questões relacionadas à centralização e descentralização que tem
acompanhado a reforma do sistema de saúde no Brasil (ELIAS, 1996a),
principalmente quando é operacionalizada pela lógica do financiamento, isto
é, quem financia é quem determina a relação entre os prestadores.
Toda minha questão administrativa e financeira
[HGIS] é com o Estado [SESSP] que eu resolvo.
A questão organizativa assistencial eu converso
com os municípios [os quatro integrantes da área
de abrangência do HGIS] [membro da equipe
administrativa, médico].
Essa situação tende a criar mais tensões à medida que há
avanços na municipalização da saúde e aperfeiçoamento da gestão do SUS,
conforme as normatizações do Ministério da Saúde, como a última
NOAS/2001 (BRASIL, 2001a). O processo de municipalização qualifica e
responsabiliza os municípios pelo controle da produção de serviços e
gerenciamento das unidades de saúde. A pactuação é elemento importante
para a NOAS, mas os gestores, tanto municipais como estaduais, devem ter
igualdade de condições na negociação e são fatores evidentes de limitação
dessa igualdade. No entanto, na prática, isso não ocorre dessa maneira,
uma vez que há diferenças entre as capacidades tecnológicas e financeiras
de cada esfera de governo quanto ao equipamento de saúde em
negociação.
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Uma questão a ser considerada nesse novo momento da
gestão do SUS é responsabilizar cada vez mais o município pelos níveis
primário e secundário da assistência à saúde. Com isso, necessariamente o
perfil tecno-assistencial dos hospitais das OSS será redefinido, contudo, sua
eficácia dependerá da efetiva participação, articulação e pactuação entre as
instâncias de governo e a própria OSS.
(...) A Secretaria de Estado da Saúde [de São
Paulo] não abre mão de ser gestor [das OSS].
Muita coisa que seria papel do município estar
gestando junto ao hospital [HGIS], o estado
[SESSP] não abre mão (...) pela NOAS, pela
concepção do SUS, o gestor do hospital é o
município [representante do Poder público local].
Eu acho que esse hospital [HGIS] vai, à medida
que a rede e na medida que os municípios forem
atendendo às exigências da gestão plena do
sistema [de saúde], o hospital vai começar a se
direcionar num outro sentido [passar para hospital
mais terciário] [membro da equipe técnica,
médico].
Diante do exposto, as experiências dos dois hospitais
investigados trazem questões importantes para essa nova modalidade de
gestão no contexto da reforma de Estado, quando se repassa o cuidado da
coisa pública a entidades privadas sem que estejam delineados mecanismos
claros e fortes que estabeleçam a primazia da lógica pública.
O que se apreende sumariamente do exposto nesta seção é
que a garantia da eqüidade no acesso aos serviços públicos de saúde
depende da presença marcante do Estado na formulação dessa dimensão,
para imprimir a racionalidade da lógica pública.
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Por fim, torna-se necessária a problematização do exercício do
controle público na implementação da eqüidade no acesso aos serviços.
Mas trata-se de uma dimensão de múltiplos entendimentos e conflitos, na
qual se tensionam as racionalidades técnica e política.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos capítulos anteriores foram apresentadas questões e
análises que deram apoio ao desenvolvimento da investigação para se
averiguar a hipótese geral formulada.
A preocupação central contida nesta tese é a de que a maneira
atual com que o Estado vem delegando, para instituições não-estatais, o
desempenho de funções, como a assistência à saúde da população, não
possibilitam mecanismos suficientes que garantam a eqüidade no acesso a
esses serviços, o controle público sobre a formulação da política de saúde e
o repasse de bens públicos.
Nesse sentido, buscou-se entender como se inserem as novas
modalidades de gestão no cenário das novas transformações da relação
Estado e Sociedade contemporânea em resposta às crises do capitalismo e
da legitimação do Estado, em face dos avanços tecnológicos na produção
de bens e riquezas sociais, das cada vez mais complexas necessidades da
sociedade e das marcantes desigualdades sociais.
A tendência hegemônica que surgiu no encaminhamento dessa
solução identifica, no Estado e na sua burocracia, fatores determinantes das
crises, que se caracterizam por serem econômicas, políticas e sociais.
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Aponta, também, para a superação do modelo do Estado de Bem-Estar
Social que predominou a partir da Segunda Guerra mundial.
O Estado passa a ser o grande vilão da história. É identificado
como fator de atraso para o desenvolvimento econômico, por intervir e
executar funções produtivas sem ter competência para tal e ser permeado
por interesses políticos. Isso acarretaria o estrangulamento da produção e o
não-favorecimento da riqueza social, com prejuízos para a população.
O mercado, portanto, seria o agente de desenvolvimento, e
para que possa desempenhar a contento seu papel, deveria estar livre da
regulação estatal e abranger diferentes áreas, inclusive as mais diretamente
vinculadas ao Estado.
Nessa perspectiva, a partir do final da década de 1970, emerge
o denominado movimento de reforma do Estado, com diferentes concepções
e implementações. Originário nos países centrais do capitalismo, baseou-se
em concepções neoliberais – a liberdade dos mercados como indutora das
forças econômicas – como principal resposta à aludida crise do papel do
Estado no desenvolvimento social.
A partir dos anos 90, como visto nos capítulos iniciais, surge
nova corrente de pensamento no movimento reformista, identificada com as
novas concepções entre o Estado e a Sociedade, decorrentes das críticas às
políticas neoliberais implementadas e que não resultaram em melhorias
substanciais para o conjunto da população, pois elevaram o grau de
desigualdade social ao mesmo tempo em que promoveram o esgarçamento
da legitimidade do Estado.
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As posições defendidas por esse novo movimento creditam
para as instituições não-estatais papel de destaque no desenvolvimento
social, mas defendem que o Estado deve acompanhar esse processo
mediante incentivos, coordenação e, fundamentalmente, capacidade de
regulação público/privado na produção de bens e serviços voltados para a
população, cabendo ao Estado a preocupação com os segmentos sociais
mais empobrecidos, garantindo-lhes acesso mínimo aos bens sociais que
lhes são negados pelo mercado.
Ao desempenhar papel de controle dessas ações mediante
mecanismos gerenciais referidos à tradição das empresas privadas, o
Estado apresenta-se com forte acento gerencial.
Há presença marcante do pensamento economicista e
tecnicista nessa concepção, que imprime a nova lógica da capacidade
estatal para desempenhar suas funções, traduzindo as demandas políticas e
sociais para novas matrizes.
Os países periféricos do capitalismo foram submetidos às
concepções deste movimento de reforma do Estado e, com isso,
absorveram, em instâncias locais, questões próprias dos países centrais,
perfilando padrão de reformas consubstanciadas na descentralização,
privatização e focalização. Delegaram a prestação de serviços para
instâncias de governos sub-nacionais e/ou entidades sem fins lucrativos,
promoveram a privatização de setores da produção econômica que se
encontravam na esfera estatal e direcionaram políticas públicas para grupos
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populacionais economicamente desfavorecidos, sempre sob a perspectiva
de uma maior eficiência na ação estatal.
O Governo brasileiro aderiu a esses pressupostos a partir de
1995, quando apresentou sua concepção de reforma do aparelho estatal em
um movimento de mudança de paradigma da administração pública
burocrática para administração gerencial, conforme a discussão apresentada
no capítulo II deste trabalho.
O que se deve pontuar é que o ideário reformista dos países
centrais assume novos contornos quando se contextualiza nas realidades
políticas e sociais dos países periféricos, questão que demarca a diferença
qualitativa se se analisa a reforma do Estado brasileiro e, nesse caso,
justifica-se a preocupação expressa neste trabalho.
Não há dúvidas de que as políticas públicas devam ser
eficazes, das quais a burocracia estatal é agente dinâmico, moderno e livre
do clientelismo, capaz de elaborar mecanismos gerenciais eficientes,
estabelecer metas e verificar os resultados. Também é salutar propiciar aos
agentes sociais a co-participação responsável nas ações públicas,
exercendo suas funções, sejam elas voltadas para o mercado produtivo ou
para áreas de caráter público, em prol do desenvolvimento social.
Todavia, tais pressupostos dialogam com realidades concretas,
como é o caso do Brasil, que apresenta uma relação muito desigual entre
Estado e Sociedade, de tipo autoritária, hegemonizada por forças sociais
conservadoras e ligadas aos interesses do capital externo, que se
apropriaram do aparelho estatal para viabilizar projetos privados. Apesar se
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ter logrado criar uma burocracia estatal profissionalizada, menos permeada
pelas influências clientelistas, tal como a estruturação de carreiras do serviço
público, a partir de 1930, essa estrutura resultou contaminada pela relação
Estado/Sociedade vigente, resultando em uma administração pública
burocrática com baixa eficácia social nas suas ações.
Por outro lado, há um mercado com setores produtivos com
pequena responsabilidade social, incentivado pelo Estado para sua
estruturação e na atualidade ainda dependente de incentivos e subsídios
estatais. Caso exemplar disso é o setor privado em saúde, que teve forte
amparo das políticas estatais durante a ditadura militar e que ainda se
mantém com importante rede de serviços médico-hospitalares contratada
pelo SUS, além da renúncia fiscal vigente para o sistema supletivo de
assistência médica, como ilustra as instituições filantrópicas que operam a
alta complexidade tecnológica.
O denominado terceiro setor é, em geral, muito heterogêneo e
frágil. Na área da assistência à saúde há importantes instituições
filantrópicas e beneficentes historicamente dependentes dos incentivos do
Estado.
Portanto, a implementação das diretrizes do movimento de
reforma do Estado, baseada, fundamentalmente, no seu papel de regulação,
reservando aos agentes lucrativos e não-lucrativos a produção de bens e a
prestação de serviços, mediante o incentivo à livre concorrência,
apresentam-se temerárias em face da realidade brasileira, como visto acima.
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É nesse quadro geral que foi construída a hipótese de trabalho,
situando-o no caso específico das recentes políticas de saúde do estado de
São Paulo, que tem dado prioridades à oferta de serviços médicohospitalares à população, mediante repasse de recursos públicos às
organizações sociais de saúde.
Nessa perspectiva, com a análise das duas experiências
analisadas buscou-se identificar: a) a capacidade estatal e os mecanismos
desenvolvidos para controlar eficazmente as ações e a alocação de recursos
financeiros; b) a capacidade de articulação destas OSS com os demais
serviços da rede assistencial de saúde; e c) as possibilidades e os limites
para a eqüidade no acesso e o controle social aos serviços de saúde
implantados e gerenciados por essas OSS.
Analisando a reforma do setor público paulista no período
recente, HAHN (1998) afirma que as contingências do ajuste fiscal
implementado pela política econômica do Governo federal, a partir de 1995,
determinaram mais as propostas de mudanças no aparelho estatal que uma
própria concepção mais estruturada de reforma do Estado. A autora afirma
que:
dentre as propostas de ajuste realizadas pelo
governo e que deslancharam alterações
estruturais,
destacou-se
as
políticas
de
desestatização e privatização, compreendendo
devolução, para a Sociedade, de parte das
atribuições que o poder público exercera em
nome desta (66).
Essa caracterização corrobora a afirmação de que, no caso
brasileiro, não é o ideário de um modelo gerencial de Estado que vem
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determinando a reforma, mas as condições advindas da precedência das
diretrizes econômicas articuladas ao processo de globalização em curso.
O desenvolvimento do presente trabalho propiciou analisar
possibilidades e constrangimentos em relação à eqüidade no acesso e ao
controle público vigente nas OSS, ao tempo em que estabeleceu tendências
e dinâmicas acerca desses dois importantes princípios para o virtuoso
funcionamento dos serviços de saúde na situação brasileira.
Em relação à formulação política do modelo gerencial
desenvolvido pelas OSS, constata-se a centralidade do Executivo estadual,
representado pelo nível central da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo. É nessa instância que se definem as entidades portadoras dos
critérios de qualificação de organização social, estabelecem-se as metas de
produção de serviços a serem alcançadas, os indicadores de processo de
avaliação e o acompanhamento rotineiro do contrato de gestão.
As gerências técnico-administrativas das OSS participam da
definição das metas, dos prazos de execução, das etapas técnicoadministrativas de monitoramento e do montante de recursos financeiros
destinados para a viabilização do contrato de gestão.
A Lei Complementar no 846/98 garante ao Executivo estadual
essa atribuição e os hospitais repassados são próprios estatuais, portanto,
não há no processo nada que contradiga a legitimidade da SESSP em
encaminhar desse modo a política de desestatização dos serviços de saúde.
Todavia, o que se quer pontuar é a capacidade efetiva desse modo de
gestão em promover ações que levem à garantia da eqüidade no acesso a
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tais serviços, pois, das experiências estudadas, se depreendem questões
que contestam esta modalidade de gestão.
Na experiência do Hospital Geral de Itapecerica da Serra
constatou-se que, em decorrência da participação ativa do Poder público
local na formulação do sistema de saúde da região, imprimiu-se um modelo
tecno-assistencial includente, obrigando a negociação entre a direção do
hospital e os gestores municipais de sua área de abrangência, resultando na
hierarquização do acesso aos serviços. A continuidade desse procedimento
vem garantindo a resposta desse caráter tecnológico da assistência médica
às necessidades locais, estabelecendo-se uma articulação efetiva entre os
serviços públicos municipais e o HGIS, como discutido no capítulo IV.
Chama à atenção o fato de que a presença do Poder público
local resultou da estruturação política da região cujos movimentos sociais
tiveram papel pró-ativo desde o início da implantação da OSS. Mesmo se
consideradas as posições políticas e ideológicas contrárias a esse modelo
de gestão hospitalar, geradoras de tensionamento nas relações entre os
gestores municipais, o estadual e a própria direção da OSS.
Ao se analisar a situação do Hospital Geral de Itaim Paulista,
surgiram outras questões a respeito da garantia do acesso. Não há a
presença marcante do Poder público local na organização da assistência à
saúde e verifica-se a desestruturação da rede pública de serviços de saúde.
Portanto, a articulação do HGIP à rede é débil e pouco efetiva. Tal fato
também contribui para que o hospital organizasse seu atendimento de forma
não-referenciado, ou seja, do que comumente se denomina “porta aberta”.
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Se, por um lado, tal modelo de organização assistencial
responde às necessidades de atendimento da região à qual se insere,
suprindo carências de serviços médico-hospitalares, por outro, a eqüidade
no acesso fica prejudicada, pois não há garantia de que aqueles que
realmente necessitam possam ser atendidos pelo hospital, pois, à exceção
das urgências e emergências definidas tecnicamente, o atendimento é
determinado pela ordem de chegada, que constitui a fila da “porta de
entrada”.
Aliás, essa não é uma característica exclusiva desse hospital.
Em geral, esse tem sido o modelo tecno-assistencial do SUS em relação aos
equipamentos de nível secundário e aos de nível terciário da atenção à
saúde na região metropolitana, dado o descompasso entre a oferta e
demanda de serviços.
Nas duas experiências analisadas, o que chama à atenção na
questão da eqüidade no acesso aos serviços de saúde é a forma como se
dá a implementação do acesso, constituindo-se em elemento diferenciador a
participação ativa da esfera pública, ao incorporar a racionalidade pública no
planejamento e na organização do sistema local de saúde.
Concebida como igualdade de oportunidades, a concepção de
eqüidade prevalescente aos atores sociais envolvidos nas duas experiências
se assemelha. Diga-se que tal formulação encontra-se corrente em boa
parte das concepções políticas vinculadas ao SUS. O acesso também é
entendido basicamente como sendo atribuição de ordem técnica, ou seja,
como de competência profissional, no caso, o médico, na determinação do
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ingresso do usuário ao serviço. Como tal, privilegia-se a avaliação estimada
pelos parâmetros exclusivamente técnicos.
A hegemonia dessa concepção técnica gera importantes
tensões na relação com os usuários. O sistema que opera pela lógica de
“porta aberta”, como o HGIP, fica mais sujeito a tais conflitos, pois não se
tem retaguarda local para acomodações dessas necessidades em outros
espaços políticos e tecno-assistenciais mais apropriados, tal como ilustra o
caso do HGIS, em que ocorre o respaldo do Poder público local para
promover a efetiva articulação entre os serviços públicos, envolvendo os
Conselhos Municipais de Saúde e os segmentos da população, em prol da
efetivação de um sistema hierarquizado de assistência à saúde, no qual a
OSS é parte importante. Segundo depoimento do representante do Poder
público local, é necessário (...) um embate mensal com o Conselho de
Saúde, com os conselhos de bairro. A gente não se cansa de explicar esse
modelo; a gente conseguiu ganhar adesão dos políticos e do prefeito (...).
Em relação ao controle público, outras ordens de questões se
apresentam em face da política de desestatização. Aliás, esse foi um tema a
gerar tensões, quando, no debate legislativo da aprovação da Lei
Complementar no 846/98, resultando em mecanismos de controle expressos
na Lei. Contudo, tais mecanismos se revelaram insuficientes, favorecendo a
manutenção das críticas às formas como o Executivo estadual tem
conduzido essa questão, como relatado no capítulo IV do presente trabalho.
Do ponto de vista da burocracia estatal, o controle é executado
mediante procedimentos legalmente estabelecidos, isto é, o Tribunal de
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Contas do estado de São Paulo exerce o controle contábil-financeiro.
Restrito apenas ao controle financeiro e fiscal, este aparato não contempla
outras dimensões, tal como a eficácia social desses equipamentos e mesmo
não se sente obrigado a prestar contas públicas de seus procedimentos,
como demonstra a recusa em dar entrevista para a realização deste
trabalho.
A SESSP, por outro lado, desempenha outro tipo de controle
sobre as OSS, identificada pelas gerências dessas organizações como a
instância

privilegiada

de

prestação

de

contas,

direcionados

das

averiguações dos resultados alcançados para fins de liberação dos recursos
financeiros.
Os outros segmentos sociais envolvidos com a implementação
dessa política se encontram à margem do exercício do controle, tais como o
movimento social de saúde, os representantes de usuários no Conselho
Estadual de Saúde de São Paulo e as forças políticas de oposição
representadas no Legislativo estadual. Não obstante, por diferentes matizes,
eles discordam desse modelo de gestão.
Deve-se enfatizar a precedência da política na gestão pública,
pois é nessa esfera que se dá a regulação de interesses.
Tal alerta se faz importante na medida da ocorrência freqüente
no plano discursivo de que basta a incorporação de mecanismos gerenciais
claros, com metas bem estabelecidas, com indicadores de avaliação
definidos, para que se estabeleça a eficiência na produção de serviços e no
atendimento às necessidades da população.
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O ideário da reforma gerencial do Estado encontra-se
permeada por essa concepção da qual as organizações sociais é uma de
suas estratégias, valorizada pelo instrumento do contrato de gestão, que
vem sendo implantado pela SESSP desde 1998, concomitante ao
desenvolvendo de um aparato de procedimentos técno-gerenciais voltados
para operacionalizar esse ideário.
Outro aspecto se apresenta em relação a essa modalidade de
gestão, na medida em que, na prática, se verifica um contrato de prestação
de serviços que propriamente um contrato de gestão. Isso porque a gestão
propriamente dita continua sob a égide do Poder público estadual, na
medida em que ele exerce as funções de financiador e controlador
administrativo sobre as OSS. Em conseqüência, as OSS são levadas a se
organizarem para negociar assuntos de seus interesses e nisso se
assemelham aos prestadores privados do SUS.
No que se refere à questão do controle público, constatou-se
que não há participação efetiva da sociedade civil, seja na formulação, seja
no acompanhamento dessa política, ainda que localmente. Entretanto,
verifica-se nas duas experiências que a participação é caracterizada por
ações fiscalizatórias. Essa tem sido a tendência verificada na ação dos
Conselhos de Saúde ou na participação dos movimentos sociais junto aos
serviços, seja na diminuição da fila para o atendimento, no caso do HGIP, ou
na conformação do modelo hierarquizado de atendimento à população, no
caso do HGIS. Evidencia-se, portanto, o papel do Conselho como
fundamentalmente vinculado à legitimação das ações do Executivo, no caso
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das secretarias de saúde, tal como a literatura tem apresentado os estudos
sobre a participação social no SUS.
Portanto, em relação ao controle público evidencia-se certa
insuficiência de mecanismos efetivos de participação e controle em relação à
política de repasse de bens públicos para instituições não-estatais, uma vez
que isso não favorece a participação da sociedade no controle público da
saúde, cerceando-se mais os instrumentos da democracia direta.
Tal fato revela importante questão, uma vez que mostrou-se
contrário ao argumento de que, ao passar funções desempenhadas pelo
Estado para setores da sociedade – no caso, para instituições sem fins
lucrativos

–,

estaria-se

propiciando

a

melhoria

no

acesso

e

na

democratização dos serviços. Essa posição é a defendida por diversos
ideólogos da reforma da administração pública gerencial da qual um dos
modelos mais significativos são as OSS.
Boaventura de Souza SANTOS (1999a) ressaltou que é
preciso democratizar as instituições do terceiro setor em direção a uma
reforma eficaz da relação Estado e Sociedade, uma vez que elas são
historicamente fundadas em concepções privatistas na sua forma de
gerenciamento e lógicas de serviços, mesmo atuando de forma essencial ou
complementar em áreas de interesse público.
Tal questão é importante quando se tem a presença marcante
de entidades religiosas na assistência à saúde da população brasileira,
como no caso da Casa de Saúde Santa Marcelina. A despeito da sua longa
tradição na prestação relevante de serviços à população na Região leste do
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município de São Paulo, com o advento das OSS ela passou a exercer essa
função com delegação do Poder público e em determinadas situações
ocorre o esvaecimento entre as esferas pública e privada em termos
republicanos, tal como sugere o depoimento de que a missão do HGIP é (...)
proporcionar uma solução de saúde à luz dos valores cristãos1 e éticos à
população.
Faz-se necessário, portanto, uma ação efetiva do Poder
público no redirecionamento desses valores em prol da coisa pública e de
um Estado laico. No entanto, para que essa ação se efetive, torna-se ainda
mais necessária a efetivação do controle público no cotidiano dos serviços
transferidos.
Aliás, a participação da sociedade civil nessas entidades está
prevista na Lei que dispõe sobre a qualificação das organizações sociais, ao
se estabelecerem percentuais de participação de segmentos sociais em
seus conselhos de administração, fato que segundo o proponente
favoreceria a democratização e o controle público na gerência das
instituições. Todavia, a dificuldade em operacionalizar tal medida está
relatada neste trabalho que assinala o grau de dificuldade em se compor
esses tipos de arranjos institucionais nas instâncias de participação já
estabelecidas visando ao controle social do SUS encontrando-as fragilizadas
e em construção.
Duas outras ordens de questões, merecem destaque neste
trabalho. Uma diz respeito à forma diferenciada no financiamento dessas

1

Grifo do autor deste trabalho.
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OSS em relação aos demais prestadores do SUS, sejam eles próprios ou
contratados. Outra, refere-se à gestão dos recursos humanos.
Quanto ao repasse de recursos financeiros para o custeio da
prestação dos serviços de saúde, ELIAS (1996b) chamou a atenção para o
fato de que são os modelos de financiamento que, em geral, determinam as
modalidades tecno-assistenciais, isto é, no SUS, o pagamento por
procedimentos e pela produção realizada aos agentes privados e públicos
da assistência à saúde imprime uma maneira particular de atendimento,
orientando-os para a oferta de serviços, com privilegiamento daqueles atos
de maiores complexidades, pois são mais bem remunerados.
Ao solicitar tratamento igualitário às OSS para um outro
hospital contratado pelo SUS e gerenciado pela mesma mantenedora, esse
aspecto se explicita mediante entrevista de representante de uma das
mantenedoras.
As OSS têm orçamento global acertado com a SESSP cujos
repasses são mensais, passíveis de negociação de acréscimo mediante
comprovação de déficit. Essa forma de financiamento é elogiada tanto pelas
OSS como pelo próprio gestor estadual, uma vez que, associada à
autonomia gerencial no uso desses recursos, podem-se cumprir as metas
estabelecidas com efetiva garantia de custeio. Desse modo, é possível
imprimir outra lógica ao atendimento, preocupando-se em absorver a
demanda, sem a seleção de procedimentos pela sua remuneração (baixa ou
alta), pois o contrato implica um “pacote fechado” para o suprimento das
atividades tecno-assistenciais.
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Além disso, ao articular a autonomia administrativa e financeira
das OSS, essa forma de financiamento estabelece diferenças em relação
aos próprios governamentais, uma vez que eles, mesmo trabalhando com
orçamentação e faturamento por procedimentos a destinação de gastos,
encontram-se vinculados a itens orçamentários, portanto já estão dados a
priori.
Esta característica é apontada como limitante da ação estatal,
justificando-se aí a própria ineficiência desses equipamentos nas respostas
às necessidades de saúde da população. Segundo os autores JUNQUEIRA;
INOJOSA (1992),
a rigidez organizacional reflete-se na gestão dos
próprios recursos. Como boa parte dos recursos
vêm de fontes exteriores, os gerentes não têm,
muitas vezes, controle sobre a sua solicitação.
Recebem-nos já “carimbados”, isto é, com uma
destinação inquestionável e, com isso, sentem-se
descompromissados com a sua utilização (27-8).
A outra questão diz respeito às concepções de administração
pública burocrática e à administração pública gerencial presentes nas
proposições de mudanças do aparelho estatal.
Uma característica marcante defendida como fator de eficácia
na implementação das ações de saúde nessas OSS refere-se à autonomia
gerencial para contratar e demitir os recursos humanos. Enquanto na
administração pública burocrática prevalece a hierarquia de mando,
respaldada nas atribuições e competências dos cargos e pela estabilidade
funcional, como defesa à impermeabilidade das influências políticas
exercidas por aqueles que assumem o Governo, a administração pública
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gerencial desfaz tais concepções. Estabelece o contrato de trabalho
seguindo a mesma lógica das empresas privadas, nas quais predominam a
eficácia e a competência técnico-administrativa, facilitando a demissão
daqueles que não satisfazem aos critérios de produtividade e qualidade
estabelecidos pela empresa.
A investigação realizada permite validar a hipótese geral que a
norteou, pois os casos estudados revelam que a questão da eqüidade no
acesso aos serviços de saúde e a efetivação do controle público não têm se
constituído em preocupação relevante na organização do processo de
trabalho e na gestão dessas OSS.
Pode-se ainda afirmar que o Poder público constitui o grande
prestador de serviços, em contraposição ao explicitado pelo ideário da
reforma. Efetivamente se verifica que o Poder público passa a realizar o
atendimento assistencial por intermédio do chamado terceiro setor da saúde.
No entanto, o financiamento se mantém público na sua totalidade e exerce
controle administrativo sobre as OSS referentes aos seus resultados, ainda
que estimados apenas por indicadores quantitativos. Caracteriza-se, desse
modo, uma desconcentração de serviços para a esfera não-estatal, que
possibilita a ampliação de serviços à margem das regulamentações
impostas pelo ajuste fiscal decorrente da política econômica do Governo
federal

e

em

consonância

ao

“Consenso

de

Washington”,

sob

monitoramento do Fundo Monetário Internacional, FMI. No que se refere aos
recursos humanos, tais ajustes restringem o gasto e o custeio com recursos
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próprios, como modalidade para a redução do aparelho estatal, tendo na Lei
de responsabilidade fiscal uma de suas principais estratégias.
O que sobressai na investigação é que a modalidade de gestão
organização social de saúde não constitui fator limitante ao desenvolvimento
das políticas públicas de saúde; pelo contrário, favorece em certos aspectos
a eficiência e a eficácia no gerenciamento da produção de serviços de
saúde. Portanto, a questão central encontra-se na capacidade de o Poder
público se fazer presente no estabelecimento dessa modalidade de gestão,
retendo e ampliando os espaços de formulação política, fomentando o
desenvolvimento de mecanismos gerenciais e o controle público de gestão
e, assim, observando a defesa da justiça social como meta prioritária de sua
intervenção.
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