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TEMA : COSTOS EN SERVICIOS DE SALUD 
 
 
 
RESUMO: As dificuldades que o Setor de Saúde Pública Brasileiro vêm 
enfrentando, se agravam, sobretudo ao analisar o ponto de vista do custeio do 
sistema, comparados com os baixos níveis de financiamento das três Esferas de 
Governo (Federal, Estadual, Municipal), e a necessidade de atendimento da 
demanda pelos Serviços de Saúde. Procurando demonstrar a complexidade dos 
fatores que envolvem a Gestão de Custos em Organizações Públicas de Saúde, 
desde a estrutura organizacional, até atingir níveis ideais de satisfação dos 
usuários, são tratados neste trabalho, alguns fatores que permeiam o 
gerenciamento do Setor de Saúde Pública. Foram sintetizadas, quatro categorias 
de ações, em um Estudo de Caso de uma Organização Pública de Saúde, de um 
Município da Região Metropolitana de São Paulo, durante quatro períodos de 
Gestão Político-Administrativa (1983-2000). São demonstrados os valores 
evolutivos dos gastos/custos, tendo em vista a ampliação da estrutura de 
atendimentos do sistema, através da implantação de ações estratégicas, visando 
atingir maiores níveis de integração do sistema e, a ampliação da oferta de 
serviços do SUS Municipal, através da habilitação do Município, na maior categoria 
de organização dos serviços, a Gestão Plena do Sistema Municipal (NOB-SUS 
01/96). 
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1 - Introdução 
 
As Organizações Públicas brasileiras encontram-se carentes de ações concretas 
decorrentes de sua gestão, a qual desempenha um papel importante diante dos 
problemas políticos, econômicos e sociais, ainda vigentes. A gestão, seja nas 
organizações públicas ou privadas, não prescinde em seus processos e atividades do 
enfoque por um desempenho sustentado superior, o que lhe imputa o conteúdo e carater 
de gestão estratégica (Porter;1998:   ). E neste sentido, a Gestão de  Custos toma um 
lugar fundamental, sobretudo em organizações prestadoras (ou geradoras) de serviços e 
produtos de natureza social, como as organizações públicas de serviços de saúde,  por  
contarem estas com restrições de recursos, que limitam as alternativas de seus gestores, 
no que diz respeito à  avaliação do desempenho de sua(s) área(s) de atribuição(ões), e 
por conseqüência de sua competência. 

 

 

A saúde pública têm passado por um longo processo político e de trabalho, na 
construção de um modelo governamental de assistência  (S.U.S.), que busca a maior 
eficácia, modelo este fundamentado na descentralização, na eqüidade do atendimento, 
acesso pleno aos tratamentos,  regionalização, qualidade dos serviços prestados, e como 
meta, a maior resolutividade (desempenho superior) do Sistema. 

 

 

A busca de um modelo de gestão adequado, e que promova uma eficiente administração, 
dentro da complexidade em que se constitui o  Sistema Nacional de Saúde brasileiro 
(SUS), constitui um desafio a ser enfrentado pelos gestores públicos, sobretudo 
considerando-se a escassez dos recursos para seu  financiamento versus a demanda 
social por saúde reprimida, e há muito tempo presentes na realidade sócio-econômica 
brasileira.  

 

 

Este estudo, se dedica a apresentar uma síntese de uma investigação maiori, propondo 
como objetivo geral, justamente contribuir e disponibilizar elementos que possibilitem 
criar maior número de alternativas, para o aperfeiçoamento do “sistema” , em nível da 
gestão municipal da saúde, uma vez que  a este nível do sistema, constitui ao mesmo 
tempo, a porta de entrada e de saída  e elemento central do desempenho , do sistema 
maior (SUS).  

 
 
O Modelo, no contexto deste estudo , deve ser  conceituado como  uma estrutura 
organizacional e operacional  voltada para um paradigma de desempenho. Desenvolver 
modelos significa compreender o fenômeno sob a óptica sistêmica ,analisando o próprio 
paradigma , à partir do desempenho dos sub- sistemas organizacionais quanto aos 
recursos humanos, financeiros, materiais (insumos, equipamentos), tecnológico, e acima 
de tudo, das atividades e competências quanto à gestão de custos . E, este último, 
entendido como centro decisório e articulador de estratégias de desempenho sustentável 
e persistentemente superior da organização voltada para a satisfação da demanda por 
serviços de saúdeii.  
Este caráter (inerente) de serviços, quando estudados sob a óptica da demanda, são 
aqueles cujos benefícios e ganhos são de difícil mensuração, porque o valor de uso, a 
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eles inerentes, são muito mais amplos do que os da satisfação individual identificada nos 
produtos, pelas empresas privadas (Contador, 2000). 
 
 
Disto decorre, que o contexto no qual as Organizações governamentais ofertantes 
(geradoras de produtos e serviços dessa natureza ) se inserem e se mobilizam para 
atingir a demanda (consumo potencial ), apresentam características específica  e 
determinantes , quanto à eficácia resolutiva desses agentes . Essas características 
merecem ser analisadas : 
• A escala da oferta requer investimentos de montantes relevantes; 
• A demanda potencial cresce em proporções geométricas até atingir uma faixa 

relativamente homogênea de distribuição de atendimento a todos os segmentos 
sociais identificados (caráter distributivo);  

• Os investimentos, seja pela indivisibilidade do consumo, seja pela tecnologia  de 
processo e de produto, somente se viabilizam se o grau de interdependência de seus 
projetos contiverem um alto nível de consistência na elaboração do planejamento em 
todos os seus níveis: político,  estratégico, integrativo e operacional; 

• Qualquer um dos serviços sociais finais (acabados) inserem alto valor agregado 
compartilhado entre atividades da cadeia de valor interna e externa , Porter (1985:54-
59). Ou seja, envolve organismos múltiplos quanto à sua hierarquização funcional na 
estrutura público-governamental – formas de obter e usar o poder segundo Cohen 
(1999:109) – como também na mobilização  sinérgica de agentes privados e sociais . 
Estes agentes são fundamentais para a consolidação da infra-estrutura básica, de 
revisão das diretrizes e melhoria de desempenho da gestão e operações dos agentes 
implementadores dos serviços finais, e finalmente, 

• Atividades e ações podem ser efetivadas, somente quando fundamentadas na 
legislação, ou seja, na regulação clara dos limites, quanto a amplitude, tipologia(s)  e 
responsabilidade(s) dos agentes intervenientes (Leis, Decretos, Orçamento Público, 
Credenciamento em Programas e Projetos Governamentais). E isto, condiciona a 
mobilidade e liberdade de ação dos gestores de serviços públicos, diferentemente dos 
agentes privados, mormente nos serviços de saúde, por inserirem um alto conteúdo 
de segurança e conhecimento técnico-científico.   

 
 
Como objetivo mais específico, este documento se propõe expor as principais relações 
existentes entre a Gestão Orçamentária  e a Gestão Baseada na Atividade (ABM)iii, 
mediante análise sistêmica e dinâmico-histórica da estruturação de um Sistema Municipal 
de Saúde Integrado, em um município do Estado de São Paulo. Este deve ser entendido 
como um “modelo” responsável pelas operações, produtos e serviços de saúde, 
integrando o S.U.S – Sistema Único de Saúde (Art.196-200, CF:1988) , desde seus 
processos de Planejamento até o Controle e Avaliação de Desempenho. 
 
 
2.  Sistema Único de Saúde e o Estudo do Caso Gestão do Sistema 

Municipal 
 
O macro-sistema SUS se pauta pelos seguintes princípios programáticos: 
descentralização de serviços, equidade nos atendimentos, resolutilidade, melhoria do 
acesso aos tratamentos, hierarquização na gestão, regionalização e, sobretudo, o 
controle social. Foi concebido para operar de forma integrada entre os três níveis de 
Governo, conforme síntese na Figura 01, a seguir. Segundo Affonso et al (1996), dois 
problemas estruturais constituem barreiras à maior eficácia do SUS: a definição das 
competências  das três esferas de governo, de forma a dar coerência aos princípios de 
sistema, e o outro,  o financiamento do sistema.  E, em Heimann et all. (2000:105): ...“A 
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nova forma de provisão dos recursos financeiros confere poder aos Municípios ao ampliar 
seu grau de autonomia para desenvolverem as ações de saúde consideradas 
prioritárias.”  

Figura 01 – Integração do Sistema. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                      Fonte: Elaborado pelos autores 

 
 
 

Na Emenda Constitucional 29 (Setembro/2000), existe a obrigatoriedade de investimento 
mínimo, das receitas próprias municipais, de 15%, à ser atingido até 2004. Enfatize-se 
que as fontes de receitas próprias municipais, se dão por meio de diferentes fontes 
tributárias:  IPTU, ISS, ITBI, IRRF, ITR, IPVA, ICMS: Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM; IPI sobre Exportações destinadas à Saúde , e outras . Consulte-se 
CONAM (2001:93).  

 

Os recursos financeiros do SUS, ficam sob a responsabilidade das três Esferas de 
Governo (Art. 198 da Constituição Federal). O Governo Federal instituiu os mecanismos 
de transferências dos recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, para o Fundo 
Municipal de Saúde. Aos Estados, além da participação com fornecimento de insumos 
em materiais, como a Cesta Básica de Medicamentos e outras, cabem regular 
transferências de recursos financeiros, mediante a assinatura de Termo Aditivo (Contrato) 
de Repasses  adequado e Sistematizado pela NOB-SUS 01/96 Esta norma é resultado 
de um longo processo político, de interesse  das três esferas de Governo, usuários e 
prestadores de serviços privados à saúde, buscando o aprimoramento do processo de 
construção descentralizada do SUS, iniciado com a NOB/93, e regulamentações das Leis 
8.090/90 e 8.142/90. 

 

A articulação entre os gestores dos três níveis de operacionalização do sistema ocorre 
através de: Comissão Intergestores Tripartite (CIT), composta por representantes do 
Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 
(CONASS),  Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e 
Comissão Intergestores Bipartite (CIB), composta por representantes da Secretaria 
Estadual da Saúde e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde 
(COSEMS). Além disso, pela NOB-SUS 01/96, define-se o apoio para estruturação, 
suporte administrativo, técnico, financeiro e operacional, nas e entre as três esferas de 
Governo, que atuam no setor saúde. 
O sistema de gestão é implantado no Município, de acordo com sua competência técnica 
e estrutural, em que o Estado é co-responsável com, de forma que nesta  
interdependência, é definido o agente responsável e abrangência geográfica dos 
serviços. Tendo em vista que nem todos os Municípios encontram-se em mesmo nível de 
capacitação tecnológico, com conhecimento técnico-administrativo, são estabelecidas 
redes regionais (regionalização), na norma referida é que se encontram os instrumentos 
para a capacitação Municipal em ações e serviços de saúde. A NOB-SUS 01/96 inclusive 

 
SU 

GOVERNO ESTADUAL

GOVERNO MUNICIPAL 

 
GOVERNO 
FEDERAL 
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estipula uma escala de capacitação, mediante o atendimento de padrões de 
desempenho, para gabaritar os Programas Integrados Municipais a uma série de 
benefícios (principalmente de financiamento), segundo dois níveis de desempenho de 
gestão: Gestão Plena da Atenção Básica e, o de mais alta capacitação, Gestão Plena do 
Sistema Municipal. Os requisitos de desempenho dos Municípios neste último grau de 
desempenho é  atingido pela gestão, quando : 
 
 

Quadro 1 – Requisitos Atingidos pelo Município na Gestão Plena 
 
Comprovada Operação do Conselho 
Municipal da Saúde 

Relatórios de Gestão de exercícios 
anteriores ao pleito, devidamente aprovado 
pelo CMS 

Fundo Municipal de Saúde regulamentado 
e 
Operando 

Condições técnicas e materiais de manter, 
adequar e financiar os bancos de dados : 
Sistemas SIA-SUS e SIH-SUS 

Estar participando e implementando ações 
no Plano de Participação Integrada do 
Estado 

Ter implantado o Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM), do Sistema de 
Informação de Nascimento (SINASC), do 
Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação (SINAM); 

Comprovada capacidade técnica e 
administrativa para a gestão do Sistema de 
Saúde Municipal, incluindo sistema de 
avaliação econômico-financeira 

Comprovar em seus Quadros a existência 
de técnicos habilitados para: ações de 
Vigilância Sanitária no Município; ações de 
Vigilância Epidemiológica, envolvendo 
notificação das doenças, busca ativa dos 
casos, investigação epidemiológica, registro 
e acompanhamento dos dados, controle de 
zoonoses 

Capacidade de alocação de recursos 
próprios (Tesouro Municipal) em 
contrapartida ao de outras esferas e 
programas nas ações e serviços de saúde 

Médico formalmente vinculado ao 
Município, para exercer função de 
Autorização Prévia, Controle e Auditoria 
dos Procedimentos e Serviços realizados 

Apresentar  Plano Municipal de Saúde, 
aprovado pelo CMS com os indicadores de 
resultados 

Garantir a cobertura dos procedimentos 
PAB no território municipal; capacidade 
técnica, administrativa, recursos materiais e 
humanos para executar o controle e 
auditoria dos serviços de saúde sob sua 
gestão. 

Fonte: adaptado e estruturado pelos autores com base na NOB-SUS 01/96 
 
Mesmo possuindo e atingindo esses requisitos, há que se ressaltar outras ações 
importantes, envolvendo também a capacitação e desempenho da Gestão Municipal e 
que serão tratadas a seguir , quando serão apresentadas as atribuições das diferentes 
esferas governamentais no Sistema. As principais atribuições de cada esfera de governo 
podem ser expostas pelo que se segue :   
• Nível Federal: no atual estágio de evolução do Sistema, ao Ministério da Saúde 

compete emanar as normas, diretrizes e as ações, que podem ser sintetizadas 
mediante os seguintes programas: 

PAB - Plano de Atenção Básica: R$ 10,00 a R$ 18,00 por habitante do Município por ano, 
destinado ao custeio das ações básicas de atendimento em unidades socorristas, 
atendimentos em clínicas básicas (consultas de ginecologia, de obstetrícia, de pediatria e 
as consultas de médico da saúde da família), atendimento bucal, entre outras. 
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FAE - Fração de Assistência Especializada, remunera procedimentos ambulatoriais de 
média e alta complexidade, segundo a tabela SIA/SUS, como atendimento médico em 
especialidades (definidas como consultas em especialidades: otorrinolaringologia, 
psiquiatria, dermatologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, entre outras), de acordo 
com a capacidade instalada e de produção, para os Municípios habilitados na Gestão 
Plena do Sistema Municipal. 

Administração e Aplicação dos recursos do FNS (Fundo Nacional de Saúde): relevante 
instituto da gestão dos recursos orçamentários da União, que são repassados aos 
Fundos Estaduais e Municipais de Saúde: para o PAB na cobertura de Despesas de 
Custeio e de Capital, desde que constantes de um Plano Municipal de Saúde e das 
Programações Anuais, contidas nas Leis de Orçamento Municipal; para o FAE, conforme 
já descrito, fundos para as atividades de agentes estaduais e/ou de ação regional com 
capacidade de assistência especializada (Portaria Federal 3.925, 13/11/1998). Os 
repasses financeiros (movimentações de contas bancárias), as transferências são 
realizadas através do Banco do Brasil, sendo a única instituição financeira habilitada para 
a efetivação das operações do FNS. 

 

Figura 2 – Recursos Financeiros Federais do SUS até o Município 
 
 
 
 
 
 

 

 

                               (Adaptado do Manual Básico TCA-27248/026/00 , pág. 26 

Fonte: Adaptado pelos autores de TCA – 27248/026/00:26  

Fonte: adaptado pelos autores 

 

 

• Nível Estadual : as responsabilidades da esfera Estadual envolvem: 
- Exercer papel de mediador entre o Município e a União; 
- Gestão do SUS no território estadual – regionalização da estrutura ; 
- Execução de ações nas quais os Municípios não estão habilitados; 
- Integração do Município na gestão do SUS Estadual. 
A esta esfera cabe a formulação da Política Estadual de Saúde, a Coordenação e o 
Planejamento do Sistema Estadual de Saúde. (Cohn e Cohn, 2001:68). 
A transferência de recursos financeiros, materiais e humanos para aos Municípios, 
ocorrem mediante contratos específicos: Termos de Cessão de Uso de Materiais, Termo 
de Transferência de Imóveis, Disponibilização de Funcionários do Estado  e Termos 
Aditivos de Repasses de Recursos Financeiros sempre vinculados a objetivos 
específicos: construção ou reforma de imóveis, aquisição de equipamentos e veículos e, 
repasses da Cesta Básica de Medicamentos. Responsabiliza-se ainda pelo custos de 
internações hospitalares na rede pública estadual.  
A melhor definição  do amadurecimento e importância do papel do Gestor Estadual nesse 
sistema deve ser entendida  pelo seu papel nuclear na maior efetividade da 
descentralização, regionalização, resolutividade e qualidade de todos os níveis de 
atenção à saúde. O seu papel na regionalização da saúde cumpre ao mesmo tempo, 

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ATENÇÃO BÁSICA: Transferência de recursos financeiros para custear as 
ações básicas na Esfera Municipal. 

TETO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO: Transferência de recursos financeiros para 
Municípios habilitados na Gestão Plena do Sistema Municipal, segundo a NOB 01/96, 
para cobertura dos procedimentos de média e alta complexidade, além do pagamento 
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atender o interesse dos agentes de saúde em nível estadual e em nível das macro-
metrópoles, significando um avanço e maturidade  do SUS-Estadual. Este atua segundo 
três  estratégias básicas de regionalização em saúdeiv: Elaboração do Plano Diretor de 
Regionalização; Fortalecimento da capacidade gestora de agentes , de qualquer ordem 
do SUS e, Atualização dos critérios e do processo de habilitação do Estado e dos 
Municípios. 
 
 
• Nível Municipal : além das referências anteriores , inserem-se nas atribuições e ações 

da gestâo em nível municipal, aquelas de caráter financeiro, onde o Município se 
compromete pela aplicação de no mínimo 15% da arrecadação própria (recursos 
humanos, equipamentos, imóveis e outros), regidos não somente pelas normas do 
sistema, como pela Emenda Constitucional 29. Outras, não tão transparentes no 
complexo de atividades assumidas pelo  Sistema  Municipal, podem ser resumidas no 
Quadro a seguir: 
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Quadro 2  – Responsabilidades dos Municípios – PAB (NOB-SUS 01/96) 
RESPONSABILIDADES AÇÕES 

 
 
 
 
1. Desenvolvimento de 
métodos e instrumentos de 
Planejamento e de Gestão 

Conhecer a distribuição da população no Território e as 
causas de doenças e mortes no Município; 
Realizar o cadastramento de todas as unidades de saúde do 
Município; 
Cadastrar os estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária; 
Estipular mecanismos de encaminhamentos de pacientes 
para serviços de maior complexidade ou de referência; 
Garantir o acesso da população a outros níveis de atenção; 
Elaborar a Programação Pactuada Integrada – PPI do 
Município; Elaborar o relatório anual de gestão; Avaliar o 
impacto das ações do sistema sobre as condições de saúde 
dos munícipes e do meio ambiente. 

 
 
2.Coordenação e 
Operacionalização do Sistema 
Municipal de Saúde 

Coordenar as Unidades básicas próprias e as cedidas pelo 
Estado e pela União; Estabelecer mecanismos de gestão nas 
unidades de saúde que encontram-se sob responsabilidade 
municipal; Vincular a população às unidades básicas 
mediante cadastramento da população; Implantar o cartão 
SUS em parceria com outras esferas de Governo; Gerenciar 
as unidades de saúde, em relação ao planejamento, 
execução, controle e avaliação, através de materiais e 
recursos humanos necessários; Operacionalizar o Fundo 
Municipal de Saúde 

3. Desenvolvimento de 
mecanismos de Controle e 
Avaliação da Atenção Básica 

Elaborar fluxos de controle e avaliação; 
Controlar os prestadores de serviços que realizam 
procedimentos contidos na tabela SIA/SUS; Utilizar 
indicadores para avaliação. 

4. Desenvolvimento das Ações 
Básicas de Vigilância Sanitária

Organizar o serviço de vigilância sanitária; 
Promover planejamento de ações de inspeção preventiva. 

 
5. Administração e 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos para Atenção Básica

Capacitar as equipes para desenvolver ações básicas; 
Manter atividades de educação continuada; 
Promover a participação das equipes na gestão das 
atividades de saúde do SUS Municipal; Administrar os 
recursos humanos sob sua gestão. 

6. Fortalecimento do Controle 
Social no Município e 
Formulação de Diretrizes 
Políticas 

Implantar e garantir condições de funcionamento do 
Conselho Municipal de Saúde – CMS; 
Promover a participação do CMS na gestão dos serviços de 
saúde. 

 
 
 
 
7. Planejamento , Integração e 
Operações Inter-Sistema 

. Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir 
no processo de saúde/doença da população e ampliar o 
controle social na defesa da qualidade de vida; . 
Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de 
risco e fatores de risco comportamentais, alimentares e/ou 
ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento de 
doenças e danos evitáveis; 
. Investigação de casos de doenças de notificação 
compulsória e adoção de procedimentos que venham a 
interromper a cadeia de transmissão; Desenvolvimento de 
ações de controle da qualidade de produtos e serviços, em 
especial a de alimentos e serviços de saúde; 
Desenvolvimento de ações de controle da qualidade da água 
para consumo; 

Fonte: adaptado da Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS-SUS 
01/01  e Portaria MS/GM nº  95 de 26/01/2001. 
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2.1 - O Caso de Consolidação de um Modelo de  SUS Municipal 
 
Dentro do escopo e limitações deste documento abordar-se-á num primeiro momento, os 
critérios de sistematização a respeito da evolução de um Programa de Saúde de 
Município do Estado de São Paulo, segundo as principais ações estratégicas, em quatro 
períodos da Gestão da Saúde. Estes quatro ciclos abrangem os anos de 1983 a 2000, 
correspondendo aos períodos legais  das sucessivas gestão político-administrativo do 
Município, para os quais serão apresentados dados síntese de desempenho do programa 
e complementarmente os principais elementos de custos, para atender o objetivo deste 
documento. As ações estratégicas foram classificadas em quatro categorias com o 
objetivo de definir os vetores da Estratégia da Gestão da Saúde Municipal, e que podem 
ser conceituadas segundo o Quadro a seguir: 

 
Quadro 3 –  Categorias das Ações 

 
CATEGORIAS CARACTERÍSTICAS 
 
1.Questões Legais e Regulamentares 

Conjunto de ações Legais, Regulamentares e 
Normativas destinadas à capacitar ou  definir 
as atribuições e novas responsabilidade do 
SUS Municipal  ( Leis, Decretos , Portarias) 

 
2.Ações Administrativas e Financeiras 

Ações de estruturação e organização dos 
serviços, mobilização e planejamento de 
investimentos e gestão do  custeio 

 
3.Ações de Ampliação dos Serviços e da 
Rede Física 

Conjunto de Ações que ampliam a oferta dos 
serviços às demandas detectadas no âmbito  
do SUS Municipal, desde que atreladas a 
Planos e Projetos 

 
4.Ações de Integração ao SUS 

Ações de natureza política que habilitam o 
Sistema a uma maior integração com o 
Sistema Estadual, Federal, ou ambos. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
A primeira gestão estudada tem antecedentes no ano de 1983, quando os serviços de 
saúde estão atribuídos a tão somente , uma Diretoria de Saúde , dois Postos de 
Atendimento de Saúde (PAS), dois (2) Médicos e um Setor de Ambulâncias ( quatro 
veículos). Este primeiro ciclo de gestão compreende o período do Executivo de 1983 a 
1988 e se pauta pela : reestruturação orçamentária, ampliação das atribuições e recursos 
municipais para a Diretoria de Saúde, Concurso de Admissão de Médicos, abertura de 7 
Postos de Atendimento Básico da rede física, e remanejamento pactuado de recursos 
humanos do estado para atuação nos serviços municipais, e treinamento de pessoal 
próprio junto ao Estado. Ao final dessa gestão o Município comprometeu recursos da 
ordem de US$ 200.000,00 ( de 1988), conforme os dados abaixo 
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Tabela 1 -  Despesas Empenhadas com Saúde - 1988 

TIPO $ US$1 

Pessoal 109.223.396,39 142.719,71 

Custeio (Mats.Consumo /Serviços) 45.684.423,29 59.694,79 

Investimentos (Obras/Equiptos.) 2.140.837,28 2.797,38 

TOTAL 157.048.656,96 205.211,88 

Fonte: Balanço Geral, 1988 – PMIS 
1 – Foi utilizada a taxa do US$ do Final do Período 

 
Durante essa gestão,  o desempenho do PMS pode ser avaliado pelos indicadores a 
seguir : 
 

Tabela 2 -  Cobertura Vacinal no Município (1984 a 1988)* 
VACINA 1985 

 
1986 1987 1988 1989 

SABIN – 1 ano 147,19 66,21 71,63 71,80 81,75 
BCG – 1 ano 77,68 90,43 87,93 99,57 92,89 

SARAMPO – 1 ano 78,21 77,46 74,20 85,37 89,41 
TRÍPLICE – 1 ano 71,20 66,89 72,58 71,06 82,76 

Fonte: Plano Diretor de Saúde de Itapecerica da Serra – 1991 
*Ano de Publicação das estatísticas, referente às verificações do ano anterior 

 
Tabela 3 - Mortalidade Infantil no Município de Itapecerica da Serra (1970 a 1988) 

 
ANO ÍNDICE * 
1970 149,32 
1980 82,71 
1983 68,97 
1984 80,91 
1985 82,33 
1986 71,63 
1987 57,20 
1988 55,98 

Fonte: NIAC -SMSIS 
* O Índice é calculado para cada 1000 Nascidos Vivos 

 
2.1.1 –  Gestão do PMS nos Segundo e Terceiro Períodos (1989 a 1992/ 

1993 a 1996) 
 
O segundo ciclo se inicia com ações relevantes da gestão que ampliou a base de fontes 
de recursos, e o volume de investimentos na rede física (Unidade Básicas de Saúde), 
apresentando ao final desse primeiro ciclo, uma estrutura operacional e administrativa 
mais ampla composta de seis (6) Unidades Básicas de Saúde (UBS) e duas (2) unidades 
de Pronto-Socorro, e órgãos de apoio técnico e controle financeiro, conforme a seguir: 
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Figura 4 – Organograma da Secretaria de Saúde   (1993) 
 

Fonte: dos Autores com base em documentos do Acervo Municipal 
 
Esta base operacional da gestão municipal de saúde, juntamente com as ações 
decorrentes da maior integração ao sistema, resulta em uma evolução significativa de 
recursos financeiros mobilizados das esferas municipais e federais, conforme os dados 
apresentados na tabela a seguir (deflacionados pelo índice da taxa cambial /US$: 
 
 

Tabela 4  -    Participação das Esferas de Governo na Saúde 
PERÍODO VALOR $ NACIONAL VALOR US$* ESFERA %

Agosto a Dez./ 1988 67,500,00 88,2 INAMPS 80,15
16,712,91 21,84 Prefeitura 19,85

Janeiro a Junho/ 1989 496.431,62 326.599,75 INAMPS 76,7
150.848,17 99.242,22 Prefeitura 23,3

Julho a Dezembro/1989 1.375.521,06 121.084,60 INAMPS 65,1
737.500,00 64.920,77 Prefeitura 34,9

Janeiro a Junho/ 1990 5.688.000,00 93.215.34 INAMPS 68,34
2.635.000,00 43.182.56 Prefeitura 31,66

Julho a Dezembro/1990 71.150.919,78 418.387,16 INAMPS 64,91
38.457.051,00 226.138,13 INAMPS 35,09

 
Fonte: Plano Diretor de Saúde de Itapecerica da Serra – 1991 

Com base na taxa US$ do final do Período 

 
 
O terceiro ciclo de gestão (1993 a 1996), em que pese a evolução apresentada ainda se 
encontrava incapacitada para atender a demanda crescente (sabendo-se que um dos 
indicadores de desempenho parâmetro do SUS fixa  2,8 consulta/hab. /ano) , estimando-
se que cerca de 138.000 consultas/ano o déficit da capacidade de atendimento 
municipalv.  
Esta gestão se inicia pela  Lei Municipal 757 de 30 de Julho de 1993, com a qual se 
procede à reforma administrativa do Executivo Municipal, criando-se a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). Durante a gestão do novo órgão verificam-se a ampliação 
qualitativa e quantitativa dos serviços de saúde, além da implantação de: Maternidade 
Municipal, Serviços Odontológicos, Programa Pré-Natal, de Vigilância Sanitária, Controle 
de Zoonoses. 
 Neste período também, o Município obteve a habilitação de Gestão Parcial do PMS, 
junto à Comissão Intergestora Regional (Estadual) e aprovação junto ao MS (Ministério 
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da Saúde) do Plano de Informatização Municipal , implantando uma série de bancos de 
dados integrados aos sistemas Estaduais e Federais, de controle financeiro-orçamentário 
e indicadores de evolução dos serviços e desempenho de programas inter-
governamentais (amplitude de vacinação e prevenção de doenças). Esta reforma marca 
também o fato relevante quanto a implantação dos Conselhos Municipais, em nível das 
UBS e do Poder Executivo, estruturando-se as bases para o controle social e 
participação da comunidade na gestão do Sistema Municipal de Saúde. Os principais 
indicadores de desempenho deste ciclo de gestão do PSM (Programa de Saúde 
Municipal) são apresentados a seguir:  
 
 

Tabela 5 -  Mortalidade Infantil no Município 

ANO INDICE*
1993 33,99
1994 32,61
1995 35,22
1996 25,24  

Fonte: NIAC – SMSIS 
*O Índice é calculado para cada 1000 Nascidos Vivos 

 
 

Tabela 6 - Consultas Médicas no Município 
ANO No. Total de Consultas/Ano
1993 218.440
1994 262.938
1995 296.070
1996 279.337  

Fonte: NIAC – SMSIS 

 

2.1.2 – Quarto Período de Gestão – 1997 a 2000 
 
 
Nesta gestão a elaboração do Plano Municipal de Saúde de 1997 com o objetivo explícito 
de pleito de habilitação na Gestão Plena do Sistema de Saúde, teve sua ratificação em 
maio de 1998, pela Portaria Federal 2.553. Com esta condição abrem-se novos canais 
para carreamento de recursos financeiros e incremento das equipes especializadas de 
saúde, seja por meio de remanejamento por contrapartida de serviços (principalmente 
com organismos estaduais), seja por concurso público, dentro do plano de cargos e 
carreiras, inseridos no Plano referido. No decorrer desta gestão verifica-se pela pesquisa, 
a consolidação de um Modelo de Gestão Municipal de Saúde, com alta maturidade 
administrativa e acima de tudo, quanto a competência de gestão dos recursos financeiros 
e desempenho alcançado por meio de programas e atividades. Como este ciclo de 
gestão encerra as principais análises a respeito do desempenho da gestão municipal de 
um sistema de saúde, os dados apresentados a seguir, permitem dar consistência ao 
nível alcançado por essa organização quanto à sua competência, além de demonstrar um 
alto grau de habilidade de implementação de estratégias, segundo os vetores de ações 
definidas à página 7 deste trabalho, e resumidamente apresentados durante os quatro 
períodos analisados. 
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3. Conclusões e considerações finais 
 
Quanto ao indicador consultas médicas  o sistema municipal alcançou um índice acima 
do parâmetro meta do Sistema SUS, equiparado inclusive a índices de sistemas mais 
desenvolvidos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), de acordo com os 
dados a seguir:  
 
 
 

Tabela 7-  Consultas Médicas no Município 

ANO NO. TOTAL DE CONSULTAS/ANO
1997 285.009
1998 344.627
1999 358.523
2000 403.549  

Fonte: NIAC – SMSIS 
 
Com este desempenho de atendimento, a resolutividade do sistema , considerando 
também os programas compartilhados, alcança desempenho bem superior  e sustentado, 
no que diz respeito aos indicadores de qualidade, ao fim do ciclo estudado, e que podem 
ser explicitados na tabela 8. 

Tabela 8 -  Indicadores de Qualidade - 2001 
INDICADOR ÍNDICE 

Mortalidade Infantil 15,16 
Consultas nas Especialidades 

Básicas/Habitante/ano* 
0,81 

Percentual da População coberta pelo PSF 58,0 
Percentual da População coberta pelo PACS 5,16 

Proporção de Conselhos Gestores por Unidade de 
Saúde 

1,0 

Número de Reuniões por Conselho de Saúde por 
ano 

13 

*  Indicador parâmetro 1,0 PSF: Programa de Saúde da Família  e PACS = Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde)Fonte: acesso www.saude.sp.gov.br em 20/10/2002 

  
No que diz respeito ao desempenho relativo à Gestão de Custos algumas considerações 
tornam-se necessárias, no sentido de adequá-las às Organizações Públicas e levando 
em conta às características de seus serviços e operações, conforme abordados às 
páginas 1 e 2. 
Como primeira consideração ou mesmo conclusão há que se destacar o desempenho do 
Sistema Municipal de Saúde, dentro do Sistema da Gestão Municipal, este configurado 
como de ordem superior e adjacente à organização focada neste estudo. Um indicador 
parâmetro fundamental é constituído pelo cumprimento da meta constitucional, em 
relação à relação Receita/Gastos orçamentários da unidade de Governo e que pode ser 
avaliada pelos dados consolidados, abrangendo inclusive os anos de 2001 e 2002, 
constantes do Quadro 5, e que constituem um dos parâmetros do Sistema de Indicadores 
Políticas Sociais, auditadas pelo M.S. e Tribunal de Contas do Estado, com os quais a 
gestão alcançou um desempenho relevante.     
 
 
 



 15

 
Quadro 5 -Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios do Município em Ações e 

Serviços de Saúde (em R$) 
TIPO 2000 2001 2002 
Receita de Impostos – Vinculados 
conforme a EC 29/2000 

40.702.466,00 48.702.466,00 54.575.624,86 

Despesas com Recursos Próprios 
em Ações e Serviços de Saúde 

9.923.145,58 10.400.666,41 13.796.091,00 

% Recursos Próprios Aplicados 
em Saúde 

24,38 21,44 25,28 

Despesa Total com Ações e 
Serviços de Saúde/Habitante 

 115,49 135,00 

Despesa com Recursos Próprios 
em Ações e Serviços de 
Saúde/Habitante 

 77,33 99,29 

Fonte: SIOPS 2000, 2001, 2002 
 
A consideração seguinte a ser feita diz respeito aos indicadores de Custos e Receitas , 
cujos dados são apresentados a seguir, e que nos limites deste trabalho, comportam 
algumas análises a respeito da Gestão Estratégica dos Custos.  
A esse propósito alguns aspectos conclusivos podem ser referidos , tais como: 
Apesar do nível agregado dos dados apresentados com respeito às Receitas deve-se 
relembrar que o seu nível de elasticidade é dado em função de resultados de estratégias 
fundamentalmente ligadas ao vetor de ações de integração, junto às esferas superiores 
de governo, pois elas ocorrem a posteriori de ações de compartilhamento das atividades 
da organização municipal, com programas regionais e de atendimento especializado no 
contexto do nível estadual. Estes agentes, após referendá-los e avaliá-los (auditagem) 
inicia atividades de complementação dos recursos financeiros orçamentários, seja para 
atender o incremento já incorrido com despesas operacionais de atendimento de saúde, 
como de investimentos para manutenção e ampliação de equipamentos médicos, 
aparelhos e instalações, que exigem padrões máximos de qualidade e especificações 
técnicas. Isto pode ser constatado pelo dados levantados a respeito do comportamento e 
estrutura da Receita do Fundo Municipal de Saúde, constante da tabela 8. Constata-se, 
dentro da rigidez das fontes tributárias do município, pelos indicadores de participação % 
(com base na receita deflacionada), dentro dos ciclos de gestão SMS, seus gestores 
além de manter uma participação relevante dos recursos próprios, demonstram uma 
eficiência maior não só no volume arrecadado pelo FMS, como um incremento da média 
dos dois períodos anteriores (1992, e 1993 a 1996) em torno de 63%, um aporte de 
67,4% nas fontes totais de recursos. 
O Gráfico 1 fornece ainda uma visão de continuidade e com maior detalhe da 
participação entre as diferentes fontes de Receitas do FMS, no período estudado. 
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Tabela 8  -  Receitas do Fundo Municipal de Saúde 
MOEDA  Município p/ FMS Estado e União p/ Outras Receitas

F.M.S. F.M.S. Total
$ 6.947.020.890,36 3.093.571.515,96 559.711.097,01 10.600.303.503,33

US$ 567.427,99 252.680,84 45.716,83 865.825,66
65,5% 29,2% 5,3% 100,0%

$ 154.635.981,86 60.957.548,10 33.313.487,01 248.907.016,97
US$ 474.183,50 186.923,37 10.160,64 671.267,51

$ 1.610.256,28 1.588.496,70 36.942,76 3.235.695,74
US$ 1.829.836,68 1.805.109,89 41.980,41 3.676.926,98

$ 3.719.606,48 2.424.763,61 361.482,90 6.505.852,99
US$ 3.864.645,86 2.499.756,30 372.662,78 6.737.064,94

$ 4.583.658,94 2.831.255,60 79.702,70 7.494.617,24
US$ 4.407.364,37 2.722.361,15 76.637,21 7.206.362,73

61,2% 37,8% 1,1% 100,0%
$ 6.042.980,09 3.242.271,32 75.913,50 9.361.164,91

US$ 5.444.126,21 2.920.965,15 68.390,54 8.433.481,90
$ 7.340.289,11 3.792.692,99 177.457,69 11.310.439,79

US$ 6.116.907,59 3.160.577,49 147.881,41 9.425.366,49
$ 8.523.699,87 4.225.235,07 144.067,54 12.893.002,48

US$ 4.764.505,24 2.361.785,95 80.529,65 7.206.820,84
$ 10.100.495,49 4.499.097,69 207.397,90 14.806.991,08

US$ 5.177.086,36 2.396.047,00 106.303,38 7.679.436,74
67,4% 31,2% 1,4% 100,0%

 
Fonte: Prestações de Contas FMS 1992, 1993, 1994, 1995,1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 

 Ainda com respeito às Receitas, estas não indicam os recursos compartilhados, 
interpretados erroneamente como de subsídios, por meio das atividades exercidas em 
sinergia com as esferas estaduais, por meio de seus órgãos de integração e atuação 
regional, e ainda por instituições governamentais autônomas, de natureza técnica e 
científicas, como o caso da coordenação de Programas de Vacinação, ou da própria 
Auditoria Técnica de Procedimentos e Normalização, e Laboratórios de Faculdades de 
Medicina e Saúde Pública, da U.S.P., que mantém convênios específicos para tais 
atividades e de cunho mais complexo, junto ao PMS.  

Gráfico 1 – Comportamento de Receitas por Fontes PMS- 1992 a 2000 
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 No que diz respeito aos Custos, os dados apresentados (Tabela 9), em pese seu 
nível de agregação, e diante das limitações deste documento, permitem tão somente 
ressaltar que os métodos tradicionais (Custeio por Absorção, Direto e Integral), assim 
como do ABC e ABM , se vistos como instrumentos da  gestão sob a óptica 
estratégica, como aqueles referidos por Beulke & Bertó (1997), se revelam 
insuficientes para aferir o desempenho dos gestores e das organizações públicas. Isto 
fica evidenciado, pelo caso estudado ao longo deste trabalho, onde os instrumentos de 
gestão estabelecidos por processos de gestão orçamentária pública, subsidiaram os 
gestores municipais da saúde no alcance de alto desempenho, pelos indicadores de 
qualidade demonstrados. 

 Se enfocados contudo, dentro de uma abordagem de Administração Integrada de 
Gestão de Custos e Desempenho, agregando o desenvolvimento alcançado pelos 
Métodos de Orçamentação Pública, uma importante área para desenvolvimento de 
estudos, e que este trabalho tão somente procurou dar alguns subsídios. Além disso, 
contribuir para gestores, administradores públicos e de empreendimentos, tomando 
por base a concepção e operação do “sistema”  SUS, demonstrar a sua complexidade 
e acima de tudo, rediscutindo a complexa função do Gestor das Organizações 
Públicas, e destas próprias instituições, em seu papel fundamental no 
desenvolvimento econômico e social do país 

Tabela 9 -  Despesas do Fundo Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra 

ANO Moeda Pessoal+ Prest.Serviços+ Desp.Exerc. Obras+ Total
Enc.Sociais Mat.Conservação Anterior Equipamentos

1992 $(1.000) 8.573.365,99   3.463.133,31       0 474.592,02    12.511.091,32  
US$ 700.266,76      282.866,40        -             38.764,36     1.021.897,52   

% 68,5% 27,7% 0,0% 3,8% 100,0%
1993 $(1.000) 231.965,10      55.492,42            20,00           4.297,89       291.775,42       

US$ 711.309,37      170.164,74          61,34           13.179,28      894.714,73       
1994 $ 2.133.855,02   682.733,89          294,00          230.718,43    3.047.601,34    

US$ 2.424.835,25   775.883,97          334,09          262.180,03    3.463.233,34    
1995 $ 5.156.230,50   1.689.849,79       2,02             397.928,76    7.244.011,07    

US$ 5.315.701,55   1.742.113,19       2,08             410.235,84    7.468.052,66    
1996 $ 5.951.395,04   1.638.502,58       106,00          269.032,60    7.859.036,22    

US$ 5.722.495,23   1.575.483,25     101,92        258.685,19   7.556.765,59   
% 75,7% 20,8% 0,0% 3,4% 100,0%

1997 $ 7.250.024,20   1.773.670,74       133.257,29   214.676,55    9.371.628,78    
US$ 6.531.553,33   1.597.901,57       120.051,61   193.402,30    8.442.908,81    

1998 $ 8.843.920,15   2.336.284,85       10.271,74     218.708,10    11.409.184,84  
US$ 7.369.933,46   1.946.904,04       8.559,78       182.256,75    9.507.654,03    

1999 $ 9.155.434,99   3.027.351,40       4.374,07       903.680,74    13.090.841,20  
US$ 5.117.627,16   1.692.203,13       2.444,98       505.131,77    7.317.407,04    

2000 $ 10.399.865,57 3.281.574,55       10.029,23     730.773,92    14.422.243,27  
US$ 5.330.530,79   1.681.996,18     5.140,56     374.563,77   7.392.231,30   

% 72,1% 22,8% 0,1% 5,1% 100,0%
 

Fonte: Balanços Financeiros FMS 1992, 1993, 1994, 1995,1996, 1997, 1998, 1999 e 
2000 
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Performance. New York, N.Y.: The Free Press, 1985. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA – Acervo Municipal 
                                                 
i Simões, Adriana R. Gestão Estratégica de Orgnizações Públicas de Saúde: Um Estudo de Caso 
de Sistema em Nível Municipal . 2003. Caps. 1 e 4. 138 Fls. Dissertação (Mestrado em 
Administração Estratégica de Empresas), Centro Universitário Alvares Penteado-UNIFECAP, São 
Paulo.. 
ii Neste conceito se utilizou o consistente tratamento dado por Porter (1985) às estratégias 
competitivas, cujo teor se refere à competência em se posicionar com vantagens competitivas 
sustentáveis, que no caso de organizações sem fins lucrativos, como as governamentais, devem 
ser avaliadas por diferentes parâmetros de desempenho (incluindo os econômico-financeiros).  
iii Conforme o conceito abordado por Kaplan (op.cit.bibliografia, ps. 12-17) : “ ....Um Sistema de 
Custeio não basta....As empresas precisam de sistemas de custeio para....: # avaliar estoques e 
medir o custo dos bens e serviços vendidos para geração de relatórios financeiros..#estimar as 
despesas operacionais,produtos,serviços e clientes e, # oferecer feedback econômico sobre a 
eficiência do processo a gerentes e operadores. 
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iv Identificadas e sintetizadas pelos autores utilizando principalmente como fonte a NOAS 01/2001, 
(Portaria Federal MS/GM nº 95 de 26/01/2001).  
 

UBS POPULAÇÃO CAPACIDADE DE 
OFERTA 

CONSULTAS 
NECESSÁRIAS 

DÉFICIT 

1 30.000 64.000 84.000 20.000 
2 20.000 16.000 56.000 40.000 
3 10.000 16.000 28.000 12.000 
4 15.000 16.000 42.000 26.000 
5 5.000 8.000 14.000 6.000 
6 25.000 54.000 70.000 16.000 
7 15.000 24.000 42.000 18.000 

TOTAL 120.000 198.000 336.000 138.000 
Fonte: Planos, Relatórios e Normatizações – 1993 

v Dados levantados pela Pesquisa: 
 


