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DescentrafizaOo e Informa4;Ao em Sau'de 

Andri6 Cesar Medici 
DA ENCEfIBGE 

INTRODUCAO 

A Constituigdo de 1988, ao contrArio da que a antecedeu, te-n como 
uma de suas bases doutrindfias a questdo da descentralizaq~w polfti-

co-administrativa das esferas de govemo. A transfonnagdo de uma estrutura 
administrativa centralizada em outra descentralizada n5o 6 tarefa fAcil. Exige 
toda uma discuss5o acerca de: 

— o que descentralizar? 
— como descentralizar? 
— quais os recursos para descentralizar? 
— como garantir efici6ncia, efic6cia e efetividade no processo de descen- 

tralizagdo? 

Ao mesmo tempo, tais perguntas sdo diffceis de serem respondidas quan-
do ndo se sabe o sentido do processo de centralizaca-o que onginou a neces-
sidade de descentralizar. 

Os estados e municfpios, como decorr8ncia da ceintralizaqdo, sofreram, ao 
longo da ditadura niffitar, um desgastante processo de esvaziamento finan-
ceiro e de suas ag6es. Tiveram uma profunda queda de suas receitas pr6-
prias, bern como das transfere^ncias constitucionais e negociadas, no perfodo 

que se estendeu da Constituiqdo de 1976 A de 1988. A Tabela I e o GrAfico I 
mosu-am. como estados e municfpios tiveram reduzidas suas receitas pr6prias 
durante parcela substancial. deste perfodo. 

Vale destacar, no entanto, que a centralizacAo das receitas fiscais, nessa 
6poca, ocorreu no sentido do esvaziamento dos estades, dados que os mu-
nic(pios pouco perderam. entre 1967 entre 1967 e 1976, e W aumentarwn 
sua participagfio de 1977 a 1985. 

0 total das receitas pr6prias, com as transferências federais aos estados e 
municfpios e dos estados para os municfpios, permitiria ter uma visdo global 
de como cada uma das t&s esferas de governo participava de carga fiscal 
global, como, indicam. a Tabela 2 e o GrAfico, 2. 

W" 
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Tnheln I 

Distribui4;5o Percentual da Receita Pr6pria das TrC-s Esferas de 
Governo -Brasil: 1967-85 

Tabela 2 
Distribuigiio Percentual da Carga Fiscal Total entre 2s Tri&s Esferas de 
Governo -Brasil: 1967-85 

ANOS TOTAL UNIAO ESTADOS MUNICfPIOS 

1967 100,0 45,8 49,4 4,8 
1968 100,0 51,5 44,8 3,7 
1969 100,0 53,7 42,7 3,6 
1970 100,0 54,5 41,9 31)6 
1971 100,0 56,4 40,0 3,6 
1972 100,0 58,3 37,9 3,8 
1973 100,0 58,5 37,7 3,8 
1974 IM0 59,3 36,9 3,8 
1975 100,0 59,0 37,0 4,0 
1976 100:10 62,3 33,1 4,6 
1977 100,0 60,9 34,0 5:01 
1978 100,0 58,2 36,1 5,7 
1979 100,0 58,3 35,9 5,8 
1980 100,0 58,7 36,2 5,1 
1981 100,0 58,2 36,7 5,1 
1982 100,0 57,2 37,6 5,2 
1983 100,0 57,8 37,0 5512 
1984 100,0 56,9 38,6 4,5 
1985 100,0 57,6 38,2 4,2 

FONTE: PAULA, T. B. de,Estrutura eEvohi!CdodasC6ntasRsc(Av, Ed. Fundap,Sdo Paulo, junho 
de 1988, p. 137. 
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ANOS TOTAL UNIAO ESTADOS MUNICfplOS 

1967 100,0 36,9 45,2 17,9 
1968 100,0 40,6 42,6 16,9 
1969 100,0 45,8 39,8 14,4 
1970 100,0 45,7 39,6 14,7 
1971 100,0 47,7 38,3 13,9 
1972 100,0 49,7 36,5 1378 
1973. 100,0 49,1 37,1 13,7 
1974 .100,0 503-2 36,2 13,6 
1975 10%0- .50 

' 3 
36,0 13,7 

1976 100,0 5114 34,4 1413 
1977 100,0 50,2 34,8 15,0 
1978 100,0 47,3 36,7 16,0 
1979 100,0 47,5 36,3 16,2 
1980 100,0 49,3 35,5 15,2 
1981 100,0 49,2 34,9 15,9 
1982 100,0 48,0 35,7 16,3 
1983 100,0 48,4 35,2 16,4 
1984 100,0 46,8 36,5 16,7 
1985 100,0 44,9 37,5 17,6 

FONTE: PAULA, T. B. de, Estmtura e Evolu~-do das Contas Fiscais, Ed. Furidap, Sao Paulo, junho 
de 1988, p. 137. 

Verifica-se que a Unifio chegou a concentrar mais da metade da carga fis-
cal brasileira,, no perfodo 1974-1977, enquanto que, em 1967, detinha parti-
cipagdo inferior a 37%. No entanto, a partir de 1978, tal participag5o comeca 
a ceder espago para um crescimento do percentual da carga fiscal sob res-
ponsabilidade dos municfpios. 

A observaigdo destas duas tabelas perinite demonsWar que a centralizagdo 
financeira dos anos 60 e 70 ocoffeu a partir do esvaziamento dos estados. 
Quando se comeqa a observar, j.4 nos anos 80, um t8nue movitnento de des-
centraliza,gdo da carga fiscal, este ocorre no sentido Uniiio/municfpios, sem 
que os estados venham a ter acrescida, novamente, sua participagdo. 

Com a'nova Constituirgdo, os estados e municfpios passaram a receber 
efetivamente mais recursos, embora tal movimento n5o tenha sido corres-
pondido por uma efetiva transfere^ncia de encargos. Estima-se que, a partir 
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de 1988, os estados tenham-se apropriado de 0,5% do PIB, em termos de re-
cursos adicionais, e os municfpios tenham recebido 1,0% do PIB de novos recursos. 

A centralizagAo financeira formou as bases para uma centralizacZio dos 
encargos governamentais. Pode-se afirmar, com seguranga, que nunca o go-
verno federal teve tantas atribuig6es na recente hist6ria republicana. A cen-
tralizagdo da administi-ag5o e dos encargos de governo sob responsabilidade 
da Uni5o favoreceu a pr.4tica clientelista e criou barreiras para que a popu-
lagdo pudesse acompanhar in loco o desempenho governamental ou visua-
lizar os beneffcios lfquidos da agAo do Estado. Ass'im, longe das vistas da 
populag5o local — a mais interessada na execucs5o das polfticas sociais — o 
governo federal tinha espago para praticar o clientelismo e executar suas 
prioridades sem que a sociedade tivesse meios, de imediato, de fiscalizagdo e 
reivindicag5o de seus direitos. 

Como conseq56ncia, as administrag6es municipais ficaram atrofiadas, en-
tre outras fun~6es, nas atividades voltadas para o desenvolvimento de m6to-
dos e crit6rios para realizar bons diagn6sticos da situaqdo social das popu-
lagdes de cada. municfpio. Os diagn6sticos, quando feitos, eram elaborados, 
pelos governos, federal ou estadual, sendo avaliados sem a participag5o dire-
ta da comunidade envolvida. 

Esta atrofia da capacidade t6cnica dos municfPios na realizagao de 
diagn6sticos que permitam subsidiar o processo de planejamento tem sido 
um dos maiores desafios a serem enfrentados para p6r em prAtica as atuais 
estrat6gias de descentralizacs5o das polfticas sociais,, em confon-nidade com a 
nova Constituigdo federal. NAo basta repassar os recursos p . ara os municf-
Pios, se estes, ndo estdo capacitados a geri-los de forma adequada. 0 des-
perdfcio decorrente deste processo somar-se-ia A insatisfacdo das populag6es 
municipais, que continuariam desassistidas. 

M 
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11,4 vei-dadc que os  ditimos anos foram palco de um grande descenso da. 

prAtica e na filosofia da programaqdo e do platiejamento. Mas, para que seja 

vencida a in6rcia burocr;dtica da administraqdo de conjuntura, torna-se ne-

cess6rio resgatar e aperfei~,oar alguns aspectos positivos, da teoria e da pr6ti- 

ca do planejan-iento. 

Assim como a fixaqdo de objetivos e metas de planeJaiiiento exige bons 
diagn6sticos, estes exigem un-ia boa base de informa~,5es. Esta, muitas vezes, 

encontra-se disponfvel, embora ndo seja de Mcil. manejo pelo staff dos 

municfpios, pelas raz6es j6 apresentadas. 

I 

A DESCENTRALIZM~~.O DO SETOR SAODE NO BRASIL 

A descentralizagiio dos servi~os de sadde tem sido recomendada. como 
uma das principais estrat6gias de expans5o da c-obertura assistencial, 

nas duas d1timas, d6cadas. At6 mesmo os organismos ititernacionais, como 6, 0 

caso da Organizacs5o Pan-An-P-ricana de Sadde — OPAS, v6m desenvolvendo 

programas para operacionalizar estrat6-gias de funcionamento e operaqAo dos 

Sistemas Locais de Sadde — SILOS. 

No Brasil, a questAo da descentraliza(;do deve ser entendida em dois mo-

vimentos. 0 primeiro, de 1967 a 1976, foi niarcado pela estrat6-gia de gestdo 

centralizada dos servigos de assist6ncia m6dica da PTevid6ncia Social, ao, la-
do do esvaziamento t6cnico, administrativo e financeiro dos servigos locais 

de sadde (estados e municfpios). As principais cmacterfsticas desse perfodo 

foram: 

a dicotomizagsdo da polftica nacional de sadd(-
- em dois elementos: a 

assistência m6dica, de um lado, com muitos recursos e poderes, gerida 

pela estrutura previdencidria, e a sadde pAblica, de outro lado, com for-
tes limites financeiros, sob responsabilidade do Minist6rio da Sadde; 

b) a cobertura dos serviqos restrita aos segynentos formais do mercado de 
trabalho e suas famflias, deixando mais da n-e-tade da populacdo brasi- 

leira. fora do sisten-la; 

c) a ênfase nos servicos especializados e no hospital, em detrimento do 
atendimento ambulatorial, dos cuidados bAsicos, das medidas profilsti-
cas e da. extensdo de cobertura. nas regi6es, rtu-ais e periferias pobres 

das cidades; 

d) a sen-iiparabzargdo dos servicos, de sadde dos estados e municfpios, 
os quais, com a centralizagAo administrativa e 5scal decorrente da 

Constituigdo de 1967, ndo tinham recursos, para gerenciar tais servicos 

segundo as necessidades locais. 
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0 segundo movimento, que se inicia, em 1976 e segue W nossos dias, tem 
sido marcado pela discussao sobre a necessidade de polfticas de descentrali-
za,g5o dos servicos de sadde incorporadas As pr6ticas governamentais. Os 
primeiros diagn6sticos feitos sobre o assunto, ainda em finais dos anos 70 
mostravarn grandes desigualdades regionais de cobertura dos sistemas de 
sadde, especialmente entre o Nordeste e o Sul-Sudeste. 

Tais diagn6sticos, em consona^ncia com os estudos desenvolvidos nas uni-
versidades e centros de pesquisa, mostravam um quadro de sadde desajusta-
do ante a realidade da rede pdblica de prestacdo de servicos. 0 alto peso 
da mortalidade infantil e das doengas evitAveis ou controlAveis, a partir de 
cuidados primdrios, no conjunto da. morbidade e da. mortalidade, evidencia-
vam que a estrat6gia traqada pelo INAMPS, baseada. no hospital e na. medicina. 
especializada, s6 correspondia, A realidade das cidades e das classes de renda 
mais favorecidas, as quais tinham acesso a estes servigos, em geral concen-
trados nas regi6es mais ricas do pafs e nas cidades de m6dio e grande porte. 

Estes diagn6sticos foram responsA veis por novas diretrizes da politica. de 
sadde implementada nos anos 80. Para tentar aurnentar a acessibilidade das 
populag6es rurais, especialmente no Norte e Nordeste, foi desenvolvido 
o Programa de Interiorizac,5o das A(;6es de Sadde e Saneamento (PIASS). 
Gerenciado pelo Minist6rio, da Sadde com financiamento de organismos in-
temacionais, o PIASS expandiu em larga escala a rede ambulatorial de ser-
vigos, colocando as novas unidades sob coordenaigdo das secretarias esta.-
duais e municipais de sadde. 

No entanto, tais secretarias ndo dispunham de recursos sequer para a con-
tratac,do de pessoal necess6ha ao, funcionamento desses serviqos. Parte subs-
tancial da rede do PIASS sequer chegou a funcionar. Somente nos anos mais 
recentes (a partir de 1985), quando os recursos das esferas locais destinados 
A sadde foram progressivamente expandidos, 6 que boa parte desta mde ini-
ciou sua operacao.1 

A partir dos anos 80, o INAMPS iniciou um progressivo pmgninut de  
descentralizaqdo de suas ag6es. A cria(;Ao do Conselho Nacional de Admi-
nistrac5o da Sadde Previdenciliria. - CONASP, em 1982, jA permititi it con-
tratag5o dos servigos de sadde dos estados e'municipios. () Int)p.tallul  (to 
Aq6es Integradas de Sadde - AIS, em 1984, e o advento dos Simemim I 111iji-, 
cados e Descentralizados de Sadde - SUDS, em 1986, 111luk 
substancial elevaqdo dos recursos colocados A disposi(jio dan Net rfill illn 
taduais e municipais de sadde, viabilizando, pelo nwwri (1() )mat, t1t, Vinfil 
financeiro, uma efetiva descentralizagdo das polfticas 

A Tabela. 3 e o Gr-Afico 3, ao mostrarem o atinw-ni4) il().j 
INANIPS repassados para. as esferas p-dblicas deseentialitmin-A, tolt.1, it, (I I'll,  

Tal situaOO OcOffeu em v6Aos estados do NQrdrwo. A vx 0#1115160 IN 1164 111411164 ItIA 
trac,Ao WaldirPires talveztenhasido a maisclucidativil(Itimilto A wsfllvm~xoodo, owe ~mm mimmw 
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forgo realizado nesta. d6cada. para aumentar os recursos transferidos para. os 

estados e municfpios e viabilizar a descentralizaqAo. 

Observa-se que entre 1981 a 1989, os recursos repassados para. as esferas 

descentralizadas aumentam de menos de 6% para quase 50% do total de re-

cursos do INAMPS. 

Desde 1986, vdrios, eventos t8m referendado a bandeira. da descentrali-

zaqAo como 
 um dos pilares, da. nova polftica. nacional de sadde. A VH1 

Confer6ncia Nacional. de Sadde elevou a questfio a 
 um dos principios es-

tratA-gicos da. refonna sanitAria. br'asileira. A ComiSSA0 Nacional. da. Refortna 

Sanitfiria. elaborou toda uma. sistemAtica. para. coloc6-la em prAtica em curio 

prazo. A legislacdo ordin6xia que se seguiu. defmiu a1guns principios 
e  deli-

neamentos jurfdicos para seu funcionamento. 

Tabela 3 
Distribuic,fio Percentual das Despesas de Assist&cia M,6dica do 

INAMPS 

por Tipo de Prestador - Brasil: 1981-89 

TWO DE PRESTADOR DE SERVI(;OS - 
1981 1982 

ANOS DE RFrrRCNCIA 

1983 1984 19IS5 1986 1987' 1988 1989 

100,0 100,0 100,0 100,0 1()0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOTAL 

2,8 2,0 1,7 1,2 1,2 1,0 0,8 0,1 - 
Sindicatos 

3,4 3,2 2,0 1,1 0,9 0,4 0,3 0,0 - 
Empresas 

Entidades Filantr6picas 3,7 4,0 3,6 2,4 2,7 1,7 4,3 0,6 0,2 

Govemo (*') 5,7 6,0 5,2 5,4 9,9 12,3 30,4 52,6 45,9 

Universidades 2,5 3,2 3,7 3,1 5,7 5,0 4,9 0,4 - 

Unidades Pr6prias 20,5 20,5 22,8 21,4 - 29,90 31,8 18,8 17,9 24,3 

Setor  Privado Contratado 61,4 61,2 60,9 65,5 ~9,9 47,7 40,5 28,4 29,6 

FONTE: INAMPS-SP/DIS 

(*) Transfer8neias para prog
ramas de assistAmcia m6dica mantidos, poroutros 6rgAos da UnMo, esta-

dos e municfpios. EstAo inclufdos os recums repassados para as 
AIS e mais recentemente para o 

SUDSeSUS. 

0 conjunto,  desses eventos propiciou a elaboracAo de uma. visdo, onde a 

dmentralizagfio do Sistema Nacional. de Sadde estaria definida. pelos se-

guintes contomos t6cnicos, jurfdicos e institucionais: 

a)  0  municfpio passa. a ser respons6vel pela. execug
lo das ag6es de sadde 

do pafs, num sistema. de clientela. universal e homoganea, sendo obri- 

gatoriamente a porta. de entrada do sistema de satide; 
1 
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b) Para tal, a rede de serviros pertencente ao nfvel federal (INAMPS e 
outros 6rgAos do Minist6rio da Sadde), excetuando-se os centros de re-
fere^ncia estaduais ou federais, serdo repassados Para estas esferas; 

c) tamb6m serA repassada aos municfpios a seleg5o dos contratos, conv& 
nios e credenciamentos com. a rede privada de servigos que, W entfio, 
era admnistrada pelo INAMPS;  

d) os estados, a niMo prazo, tamb,6m, irdo repassar suas redes Para os 
municfpios, embora este processo esteja condicionado A dindmica de 
cada estado.' 

e) o governo federal, atrav6s dos estados, ird repassar aos municfpios os 
recursos Para que funcione o processo de descentralizac,5o;  

f) os  municfpios de menor porte, que muitas vezes na-o possuem uma re-
de de serviqos capaz de dar conta das necessidades globais de sua PO-
pula(;do, podem, integrar seus sistemas locais, criando cons6rcios inter-
municipais de sadde, com uma administragdo unificada; 

g) por fun, mas nAo de menor importAncia, a polftica de pessoal prevP- a 
adoqAo de planos dnicos de carreira Para os funcion6rios dos municf-
pios que trabalhem nos tr6s nfveis de governo, pois caso contrdrio po-
deriarn ocorrer tens6es e disfung6es administrativas que fariam. com  
que o sistema ficasse inadministrAvel. 

2 
Muitos estados ainda nem iniciarm  I-ste proemso, enquanto que outros, como 16 o caso de Sdo Paulo, jA repassaram boa parte de sua rede aos munidpios. 
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INFORMA(~OES NECESSARIAS AO PROCESSO 
DE DESCENTRALIZM~AO 

0  processo de descentralizaqdo ern sadde, dadas as caracterfsticas ex-postas na parte I deste trabalho, torna premente a necessidade. de 
criaqdo de sistemas municipais de inforniaqdo em sadde — SMIS — que possi-
bilitern diagnosticar, planejar, financiar, gerenciar e avaliar as polfticas de 
sadde a cargo dos municfpios. Tais sistemas deveriam ter unia concepcdo 
modular, onde fosse possfvel agregar temdtica ou funcionalmente os dados 
existentes no sisterna. Inicialmente poderiam ser pensados os seguintes m6- 

dulos: 

a) informac6es demogrdficas; 
b) infonnag6es s6cio-econ6micas; 
c) informaq6es epidemiol6gicas; 
d) informaOes sobre necessidades de servicos de satide e parâmetros as- 

sistenciais; 
e) informaq6es relacionadas a oferta de servigos (caracterfsticas ffsicas 

e institucionais da rede,, capacidade instalada e produc5o de serviqos 
assistenciais); 

f) Informac,6es sobre financiamentos, gastos, custos dos servi'g.os de sadde 

e investimentos; 

g) Informag6es sobre recursos humanos; 
h) Inforniar,6es sobre materiais, insumos estrat6gicos, equipamentos e 

medicamentos; 
i) indicadores gerenciais e de avaliacdo e desempe-aho em. sadde. 

Tais m6dulos podem ser constitufdos, seja por informag6es existentes nos 
grandes bancos e bases de dados nacionais e regionais, seja a partir de in-
fon-naq6es coletadas ou estimadas pelo pr6prio municfpio. 

HA — Wdulo de Informac,6es DemogrAricas 
Oprimeiro destes m6dulos deveria ser, certamente, o de informa!~6es de-

nwgrdficas. A populaqAo 6 a mais estrat,6gica das vari6veis que devem inte-
grar um SMIS. Ndo s,6 por ser o objeto imediato ao qual. se  aplicam os servi-
,gos de sadde, mas tamNSIm por ser o sujeito que defirm quais os servi~os de- 
vern ser prioritArios. 

I 
E com. base na populaqfio que sdo fixadas as rieas e 6 feita a progra- 

mac,5o das necessidades de sadde. 8 a partir dos dad(>s populacionais que os 
governos federal e estaduais calcularn os recursos a serem repassados Para o 
custeio ambulatorial, hospitalar e os recursos Para o investimnto na compra 

de equipamentos, segundo a nova legislagdo do Minist6rio da Sadde e do 

INAMPS. 

Sendo assim, Para o adequado planejamento das ag6cs de sadde, 6 vital 
que cada municfpio tenha inforn-iaq6es anuais relacionadas a sua populaqAo, 
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segundo varidveis como sexo e idade, elesagregaelos  por distrito, e ate Ines-
rno Por bairrosY  bein cotno dados sobre a dindmica da fecundidade, morta-
lidade e das migrap5es. 

Vale comentar, no entanto, que dados sobre os efetivos populacionais, no 
nfvel dos municfpios e de unidade de menor desagregagdo, s6 se encontram 
diponfveis decenalmente nos censos demogr6ficos. Como estes, em. geral, 
se realizarn nos anos de final zero,' costuma-se recorrer a projeg6es de popu-
laigiio nos anos intennediddos. 

0 IBGE, em funcdo da necessidade de distribuir os recursos do Fundo de 
Participaqfio dos Municfpios — FPM, calcula anualmente, por solicitagfio do 
Tribunal de Contas da Unido, o efetivo populacional dos municipios. Se-
gundo Giraldelli:' 

0 1BGE, no Brasil, realiza projq6es de populafdo para os munic(pios, por wn nid-
todo de extrapolagdo de proporg6es proposto por Madeira e Siyn6es, conhecido co-
mo m6todo dos coeficientes, que considera a participagdo da populaVdo de cada 
municipio na populagdo total do pals nos dois filtimos recenseamentos disponNeis. 
Conhecendo-se unw projegdo para o total do pats em unw data futura, e conside-
rando-se que a relagdo observada entre o municipio e o patv, no passado, permane-
cerd a mesma no futuro, torna-se possNel estinwr a pqpula!~do do municipio nesta 
data futura. Este miftodo parte do suposto de que as populagdes das dreas sdo 
fungoes do voliane populacional da 6rea nwior, sendo que o par&wtro Ai represen-
ta o coeficiente de proporcionalidade do incremento da populagdo da drea menor em 
relagio a 6rea maior considerada, e o par&mtro bi, o coeficiente linear da cor-
regdo. 

Este m6todo, no entanto, na medida em que o ano projetado afasta-se do 
ano  relativo A data de realiza(;Zio do dltimo censo, torna-se sujeito a fortes 
problemas associados A precisfio das estimativas, na medida em que mudan-
qas nas variAveis determinantes da dinArnica demogr6fica, ou seja, a fecundi-
dade, a mortalidade e as migragoes, nao sao consideradas nas estimativas. As 
rnigrag6es, em, particular, s5o de vital importfincia. na dinfin-nica. populacional 
de Areas pequenas ou pouco povoadas. 

N5o 6- por outro motivo que tantos municipios, ao receberem recursos do 
FPM incompatfveis com suas necessidades, questionam a metodologia utili-
zada pelo 1BGE e solicitam contagens populacionais. Acredita-se que pro-
blemas deste tipo, poderdo surgir futuramente, caso sejam adotados os dispo-
sitivos da nova Lei Orga^nica de Sadde, que garantem. automatismo de repas-
se dos recursos para a sadde nos estados e municipios. 

3 Excepcionalmente, o dltimo censo demogrAfico, cujos resultados ainda nio esdo divulgados, 
tem como refer8ncia o m~s de setembro de 1991. 

4 GIRALDELLI, B. W. Pequenas Areas: Metodologias de Projegdo e a1guns resultados para o 
Brasit. In: WONG, L. R. HAKKERT, R e Lima, R. A. Futuro da Populagdo Brasikira: ProjeVi5es, 
Previs6es e Tktdcas, Sio Paulo, ABEP, 1987. 
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No entanto, o mais grave que pode acontecer pela utilizagRo de uma. ina-
dequada proje9fio de populaga'o 6, estabelecer metas equivocadas, de cobertu-
ra dos programas sociais e de sadde. Sendo assim, por ambos os motivos, se-
ria adequado que os municfpios obtivessem dados e inforrnaqo-es que permi-
tissem, conhecer a magnitude de sua populagdo e sua distribuira-o por sexo, 
idade, bairro, distrito, etc. 

Os registros de populagdo (nascimentos e ,6bitos) poderiam. ser uma fonte 
de informa9fio de grande valia para tal finalidade, embora estejarn sujeitos a 
problemas como o sub-registro ou o registro tardio destas informaq6es. Nos 
municipios mais pobres do pafs, com altas taxas de mortalidade infantil, on-
de 6 escassa a presenca de servigos de sadde, 6 comum criancas nascerem. e 
morrerem sem. serem., sequer, registradas. 

Tais problemas impedem, em muitos casos, a precisfio destas informag6es 
e tornam. inadequado o seu uso. 0 Minist6rio da Sadde tem implantado sis-
temas de obtengdo de dados sobre nascimentos e dbitos, e o IBGE tem tun le-
vantamento sistemAtico das estatfsticas- do registro civil de nascimentos e 
6bitos. A utilizac.5o destas informa<;6es, no entanto, 6 restrita em. func.5o dos 
problemas jA enumerados e do atraso na divulgagfio dos dados. 

Outra forma. de estimar dados municipais de popula~,fio tem. sido feita a 
partir do uso de informa(;6es da Justiga Eleitoral com parfimetro para proje-
tar o crescimento da populaefio. No entanto, as estimativas elaboradas dessa 
forma. podem trazer effos grosseiros associados A migracAo, dado, que muitas 
pessoas migram. para cidades pr6ximas sem. alterar o tftulo eleitoral. 

Sendo assim, a proje,96o de dados populacionais para. municipios deve 
sempre ser feita. atravds da consulta a especialistas em demografia que po-
derdo, a partir do estudo dos dados disponfveis, indicar o melhor caminho 
para se obterem, informarg6es. Em. municipios muito pequenos, a realizag5o 
de contagens ou de pesquisas por amostragem pocle ado ser tfio cara quanto 
se finagina, em face dos beneffcios trazidos por uma informagdo demogrdfica 
adequada. 

U.2 — Wdulo de Informarg6es S66o-Econ6micas 

Embora. ndo sejam tAo, importantes para o planejamento das aq6es de sad-
de como as informag6es demogrAficas, os dados s6cio-econo^micos servem 
para qualificar, ponderar ou estabelecer rankings de prioridades associadas 
As estrat6gias de atendimento xn6dico e de cobertura sanit1da da populaq5o. 
Permitem ainda trazer elementos para estudar e planejar formas de articu-
lagio entre as politicas de sadde e outras polfticas sociais. 

Dados s6cio-econ6micos estdo, em geral, associados a caracterfsticas da 
populaqAo ou dos domicflios, embora possam. ser observados tamb6m do 
ponto de vista de estabelecimento, instituic,6es ou. servigos que ocupam. ou 
prestam, assist8ncia A populagdo. 
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A varidvel renda, sua magnitude e sua distribuicAo, nas diversas formas 
em. que pode ser apresentada, (domiciliar, familiar, pessoal, do trabalho, per 
capita, etc.) significar, a depender do grau de monetarizagiio do traba-
Iho ou das relag6es de troca, em cada regido, uma sfntese das condic,6es so-
ciais. Portanto, ela deve ser pega estrat6-gica de qualquer sistema de infor-
ma(;do municipal de sadde. No entanto, esta informacdo tambA-m s6 estA dis-
ponfvel, em nfvel municipal, nos censos demogrAficos. 

Outras varidveis, associadas A alfabetizacao, grau de instrugdo, populagdo 
escolarizada e escolariz6veb etc., podem ajudar a definir programas de edu-
ca~,do e sadde, sadde escolar, alimentacAo e nutrigdo escolar, os quais necessi-
tan-i de supervis5o da Area de sailde. As vari6veis educacionais podem ser 
obtidas, no nfvel municipal, nos censos demogr6ficos e nos inqu6ritos do 
Serviq,o de Estatfsticas da Educaq5o e Cultural — SEEC — do MEC. Neste dl-
timo caso, existern informac,6es municipais. Vale destacar a importAncia de 
obterem-se dados a partir de registros administrativos da pr6pria Secretaria 
municipal de Sailde. 

Os dados relacionados ao saneamento b6sico, tais como informag6es so-
bre ndmero de don-deflios ligados a sistemas adequados de Agua, esgotamen-
to sanitdrio, coleta e deposigiio do lixo, permitem A Secretaria Municipal de 
Sadde conhecer e prevenir feno^menos associados ~s doenqas de veicula(;do 
hfdrica,, bem. corro planejar, de forma mais adequada, as campanhas sanitA-
rias, atrav6s da definiqAo de 6xeas prioritArias de combate a vetores. 

Os dados municipais relacionados a caracterfsticas dos domicflios s6 se 
encontram disponfveis nos censo demogrdficos, emboram. existam inqu6ritos 
por estabelecimento realizados pelo IBGE que permitem. conhecer,, atrav6s 
das Cias. de Agua e esgotos, a taxa de cobertura dos domicf1ios pelos siste-
mas de saneamento. 

Pesquisas domiciliares, destinadas a coleta sistemAtica de informag6es s6-
cio-econ6micas, costurnam ser muito caras, ainda que feitas por amostragen-L  
Uma das formas de prover tais inforniag6es seria atrav6s dos sistemas esta-
duais de produqAo e anAlise de dados. Mesmo que ndo seja possfvel a pro-
dugdo ou obtenqdo de dados desagregados por municfpio, seria desej.4vel a 
utilizacdo de informaq6es s6cio-econ6micas que caracterizassem conjuntos 
homog6neos de municfpios, como 6, o caso das microrregi6es. 

11.3 — M6dulo de Informag6es Epidemiol6ocas 

0 conjunto dos dados epidemiol6gicos  tem importAncia vital no planeja-
mento das ag6es de sailde. Conjuntamente com os dados demogr6ficos, eles 
definem o perfil da demanda por servi4gos de sadde que seria adequado a ca-
da regido. 0 m6dulo de infonxiaq6es epidemiol6gicas poderia ser definido 
em quatro grandes blocos, a saber: 

— morbidade; 
— mortalidade; 
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— percepqiio da doenca e uso dos servig.os de sailde; 
— coniportainento. 

Os dados de morbidade praticamente ndo existern no Brasil, de forma arn-
pla e desagregada. As Secretarias Municipais de Sailde sdo obrigadas a in-
formar aos estados e ao Minist6rio da Sau'de as chamadas doeWas de notifi-

cqgao cornpuls6ria, tais como sarampo, c6lera, AIDS, dengue e outras 
transtnissfveis. No entanto, o grau de sub-registro destas inforrna(;o-es, 

embora desconhecido, deve ser de grandes propor~;&s, dada a baixa co-
bertura dos serviqos de sadde ern diversas regi6es do pafs, bem como, a md 
qualidade dos registros ou servigos de estatfstica dos estabelecimentos de 

sadde. 

A morbidade ambulatorial e hospitalar por causa, cruzada com algumas 
caracterfsticas demogr6ficas e s6cio-econo^ micas dos pacientes, com o aper-
feicoamento dos sistemas SIA, SIH e SIOPS,' a cargo do INAMPS, po-
der6, num futuro pr6ximo, permitir o uso dos dados sobre utilizaqa'o dos ser-

vi(;os da rede SUS como, subsfdio para o c6lculo de par5metros de n-lorbidade 
para a rede de servicos universal do pafs. No entanto, ficaria de fora a parce-
la da populacdo que utiliza o sistema privado aut6nonio (seguro-sailde, me-

dicina de grupo, sistemas de sadde de empresa e cooperativas m6dicas), bem 

como aquela que n5o procura ou, mesmo procurando, ndo tem acesso aos 

servic,os. 

De qualquer fon-na, o desenvolvimento desses sisternas de informagdo, 
acoplados a um plano permanente de auditoria que corr-ija os excessos e os 
vicios do sistema,, derivados da mg prAtica e da corruNao, poderd permitir o 
conhecimento do perfil de morbidade reinante ern cada municfpio ou regido 

de abrange^ncia de cada sisterna. 

Torna-se necessArio, no entanto, que os municfpios, atrav6s de suas enti-
dades representativas, como,  o CONASEMS, procurem negociar com 0 go-
verno federal o desenvolvimento e a criacdo de canais que agilizem o pro-

cesso de descentralizacgo da informacdo epidemiol6gica contida no DATA-

SUS. 

Os dados de mortalidade por causa, sexo e idade, tic nfvel municipal, en-
contrarn-se na. base de dados do Minist6rio da Sadde. Esses dados, oriundos 
da declarag5o de 6bitos, apresentam dois problemas: o prixneiro, relaciona-se 
ao alto ndmero de causas ndo definidas ou. mal decla-radas, al,6m do sub-re-

gistro. Em determinados municfpios, a proporciio de 6bitos nestas condic,6es 

atinge at,-'- 50% dos casos. 0 segundo problema 6- o consoante atraso na apu-
rac.do e divulgaqdo das informagoes, o qual prejudica a tornada de decis6es 
com base em. informac6es atualizadas. 

5  Sistema de Informaq6es Ambulatoriais; Sistema de Worma~Zcs lHospitalares e Sistema de 
Orteses, Prdtescs e Materiais Auxiliares, todos em desenvolvimento atrav6s do INAMPS e do DA-
TASUS. 
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Os dados sobre percepHgdo da doenga e utilizagdo dos servigos de sadde, 
obtidos a partir de informag6es  dorniciliares, sdo formas de conhecer o grau 
de avaliagdo da populagdo sobre seu estado de sadde, bem como do conheci-
mento concreto sobre as condig6es reais de acesso aos servigos, sejam eles 
da rede SUS ou da rede privada complementar. Em 1981 e 1986 o 1BGE rea-
lizou,, como suplemento especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micflios - PNAD, inqu6ritos que envolviam informaq6es dessa natureza.' 
A realizagdo, ainda que eventual, de pesquisas desta natureza poderia 

fornecer ao gestor de sadde de cada municfpio informaq6es dteis para corri-
gir possfveis barTeiras ao acesso da populagdo aos servigos. 

Como continuidade das investiga~gdes de percepqdo da morbidade, seria de 
grande interesse a realizag5o de pesquisas sisternAticas que permitissem o 
conhecimento de quest6es relacionadas ao comportamento de risco e de pa-
dr6es que pudessem indicar o grau de transt-nissibilidade de a1gumas doengas 
em detern-iinadas comunidades. 0 conhecimento destes padr,6es de compor-
tamento seria uma ferramenta de grande utilidade para. facilitar o trabalho de 
instfincias, como a vigila^ncia sanit.1ria e epidemiol6gica. 

H.4 -  Wdulo de Parfimetros e de Necessidades de Servi~os 

Embora existam pardmetros internacionais relacionados As necessidades, 
de oferta de serviqos  de sadde, pode-se dizer que a demanda potencial, o 
consumo e a pr6pria oferta de servigos 6 condicionada por fatores s6cio-
economicos, demogrAficos, epidemiol6gicos e culturais. 

Em condig6es non-nais de acompanhamento e prevengao, pode-se dizer 
que o uso de servigos 6 maior nas idades mais jovens e mais avangadas, sen-
do menor nas idades adultas. No entanto, quest6es como as influe^ncias do 
meio externo (problemas ambientais e de saneamento, acidentes ou outras 
formas de viol8ncia), maus h6bitos alimentares ou mAs condig6es de vida, 
podem fazer com que as necessidades de servigos aumentem muito mesmo 
nas idades adultas. 

No Brasil, o uso de servigos de sadde esteve condicionado, nos anos 801  
aos par-imetros produzidos pela Portaria 3.046, de 1982, que definia neces-
sidades de consultas m6dicas, odontol6gicas e internac6es, segundo algu-
mas especialidades. As Tabelas de 4 a 9 exemplificam o uso dessa portaria 
no cAlculo de necessidades de sadde para o ano de 1985, comparados com a 
produoo real de consultas por especialidade, bem como os d6ficits, encon-
trados para aquele ano no Brasil e era suas cinco macrorregi6es. 

Urna an6l ise desses dados pode  ser encontrada em MEDICI, A. C. Aspectos S6cio-Econ6jjjjcos  
da Morbidade: urna conftibui!(do aos estudos sohre Papulavdo e sa&le (o caso do Nordeste). In: Revis-
ta Sadde em Debate, n2 30, dezembro 1990, Londrina, CEBES, pp. 40-5 1. 
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Tabela 4 
DistribuiOo das Consultas no BrasH por Especialidade - 1985(*) 

ESPECIALTDADFS C'ONSULTAS NECESSARTAS 

ABSOLUTO % 

CONSULTAS RPA1,17ArYNS 

ARSOLLITO 

E&ICIT RFLA(7AO 

D9FICIT/CONS. 

NFcr..sSARIA (%) 

TOTAL 367.942.949 1 W'o 340.420.529 100,0 - 27.522.420 - 7,5 

1) URGANCIA M~DICA 55.191.442 15,0 64.021.776 18.8  + 8.9'30.334 + 16,0 

2) CIINWAS BASICAS 247.9()3.251 C,5,0 213.546.675 62,7 - 34.446.576 - 13,9 
- 8,1 

c1ftlica M'hfica 126.940.317 34,5 116.629.168 34,3 - 10.311.149 
- 0,8 

Pmfiauia 57.031.157 15,5 56.551.648 
30.5Rf; . 144 

16,6  
9,0 

- 479.509 
- 16.142.611 - 34,5 

Gineco-Ohs(ctr. 46.728.755 12,7 
2,8 + 1.317.027 + 15o6 

C1. Cirdrgica 8.46-2.689 2,3 9.779.715 

3) ESPI;CIAI,IDADFS 73.5R9.590 20.0 62.852.078 I g,5  - 10.736.512 
+ 1.072.130 

- 14.6 
+ 10,0 

Traum.-OTwj~dia 10.670.346 2,9 11.742.476 
6.011.894 

3,4 
1,8  - 4.?RR.5()9 - 41,6 

Oftalnwlogia 10.302.403 2,8 
2,2 4.422.765 1,3 - 3.671.00 - 45,4 

Psiquiatria 8.094.745 
2,1 6.722.599 2,0 - I.n(M.213 - 1'4,0 

Cardiclogia 7.726.802 
1,9 4.477.732 1,3  - 2.513.IR4 - 35.9 

Otorrim,laring. 6.91)0.916 
2.934.115 0,() - 1.481.200 - 31,5 

NcuM4~. 4.415.115 1,2 
4.781.802 1,4  + 734.430 + 18,1 

Dernw1ologia 4.047.372 1.1 
3.54R.762 1,0  - 130.667 - 3,6 

Tsk~pn--n~logia 3,670.429 1,0 
1.147.491 0,3  + 411.605 + 55,9 

Or'cologin 735.RR6 0,2 
575.767 0,2 + 207.824 + 500 

Nefrologin 367.943 0,1 
16.494,CM 4, t)  - 72.758 - 0,4 

Outm(..) 16.557.443 4,5 

Foi utilizado o  parAnwlro de 2~8 com"'Itiu
d
or habiuutto ano, com a distrilvuit~~ PrOPOMI"W 

speC411idade dadn pela portaria 3.046/8 o INAMPS. 
~Crci X3  seguintes espocialidadca: doe%as  infocciog", uroj<)gia, pmmniciulogla. mtdicina ff-

sica, endocrI00108iA. rcunx4t0'09'&- doe" 
vwwulam periMicas, nk-rgin, P~W]0*, IrAm-

tologin, rworocinirgia 0 ouuuL 

Tabela 5 - Regifio Norte - 1985(*) Distribuic5o das Consultas por Especialidade 

ESPECIAI,TT)ADFS CONS ULTAS NECIISS ARIAS CONSULTASREA1,TZAD'ks 

ABSOLUTO % ABSOLUTC,  

DgFicrr RELA~'AO 
Dgwrr/coNs. 
NFCESSARIA (%) 

TOTAL 19.823.163 100,0 10.464,046 10V - 9.359.117 - 47,2 

1) URC;PNC.TA mOr)[CA 2.973.474 15,0 1.253.618 12,0 - 1.719.R56 - 57.8 

2) CLfNICAS BASICAS 12.RR5.056 65,0 7.759.205 74,1 - 5.126.851 - 40,0 

Clfnica Wdica 6.939.991 34,5 4.30.450 41,8 - 2.4,69.541 - 36,1 

Pedintria 3.072.590 15,5 2.082.764 19,9 - 989.826 - 32,2 

Gincw-Obsoetr. 2.517.542 12,7 1.027.021 qj - 1.490.521 - 59,2 

C1. Cirdrgica 455.933 2,3 278.970 2,6 - t 76.963 - 38,g 

3) ESPFCIALIDADES 3.964.633 20,0 1.452.223 13,9 -2.512.410 - 63,4 
- 54,4 

Traum.-Orlopedia 574.872 2,9 262.177 2,5 - 312.695 
415.257 - - 74,8 

Oftalmoiogia 555.049 2,8 139.792 1.3 
0,6 - 371.444 - 85,2 

Psiquintria 4*16.110 2,2 64.666 
1,2 - 291.627 - 70,0 

Cardiologia 416.286 2,1 124.659 
1,1 - 256.492 - 68,1 

Otorrinolaring. 376.640 1,9 120.148 
0.6 - 169-460 - 71,2 

Ncurolog. 237.879 1,2 68.418 
2.0 - 9.045 - 4,1 

Dernuitologia 218.055 I'l 20().010 
0,9 - 106.015 - 53.5 

Wopnoun-100 198.232 1,0 92.217 
0,4 + 1.497 + 3,8 

Onmlogia 39.646 0.2 41.143 
0,1 10.281 - 51,9 

Nefrologia 19.823 0,1 9.542 
320.451 3,2 571.591 - 64,1 

Oubw 892.042 4,5 

Foi titilizA%dooparfinic"dc2.gcorisultasporhabitanteano. 
Ver nofts da tabein angmwr. 
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Vale destacar, no entanto, que os parftmtros da Portaria 3.046 do INAM-
PS s5o bastante questionados. A necessidade de duas consultas por habi-
tante/ano foi suplantada pela Secretaria. de Sailde de Sdo Paulo, que utiliza 2,8 
consultas por habitante/ano, e pela pr6pria medicina de grupo, cujo pardme-
tro utilizado encontra-se hoje na faixa de quatro consultas por habitante/ano. 
Al6m desse fato, ressalta-se que os parâmetros devem refletir as necessi-
dades e as condic,6es s6cio-econ6micas, demogrdficas e epidemiol6gicas de 
cada regRio, num dado momento. Sendo assim, seria conveniente que cada 
municfpio construfsse seus pr6prios par.%netros de necessidade de servigos, 
sem que fossern adotados parfimetros nacionais ou internacionais. 

0 m6dulo de necessidade de servicos ou de par-Ainetros utiliza, ainda, da-
dos demogr6ficos. No cAlculo dos d6ficits de producdo de servigos s5o utili-
zadas informag6es do m6dulo de oferta, o qual serd descrito a seguir. 

H.5 — M6dulo de Oferta de Servigos de Saifide 

As informag6es sobre oferta de servicos de sadde n5o devern ser resttitas 
A rede do SUS. Na verdade, ao pensar no dirnensionamento da oferta deve-se 
levar em conta a totalidade da rede existente no municfpio, incluindo os ser-
vi(;os da rede privada complementar. Assim, a oferta de-  ass'ist6ncia m6dica e 
os segmentos da populacdo efetivamente cobertos, podern ser pensados glo-
b ahnente, o que facilita o planejamento da cobertura da rede em momentos 
de maior escassez de recursos, na niedida em que permite o conhecirnento 
dos segmentos desassistidos por outros sisternas. 

Este m6dulo deveria conter informag6es relacionadas a: 

— caracterfsticas institucionais da rede: natureza juridica dos estabeleci-
mentos de sailde, taxonofnia dos estabelecimentos segundo modalidade 
assistencial e especialidade, servigos assistenciais oferecidos pelos es-
tabelecimentos; 

capacidade instalada (leitos, instalac,6es, enfennarias, consult6rios, 
equipamentos existentes, etc.) por especialidade; 

producdo de servigos (consultas, internaq6es, procedinientos simplifi-
cados, exames, partos, etc.) e movimentaciio de pacientes por tipo de 
clfnica ou especialidade de atendimento. 

Estas infon-nac,6es, no que diz respeito A rede SUS, estar5o presentes no 
banco de dados do DATASUS. No entanto, para a totalidade da rede, po-
derdo ser utilizados os dados coletados pela Pesquisa de Assist6ncia Mddi-
co-Sanit,'Wa — PAMS do EBGE, a qual se constitui num verdadeiro censo de 
infornia,g6es de sadde no pafs. 

Ambas as fontes de dados n5o cobrem os servigos ofertados pelos profis-
sionais liberais aut6nomos, tais corno consult6rios mMcos e odontol6gicos, 
ou ainda os exames produzidos pelos laborat6rios de andlises clihicas ndo in- 
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Tabela 
DL,,trib,dVfio 

 cL-Is CORsWtas por Especialidade  - Regido  Norte  1985(*)  

ESPECIALIDADES 

ICIT RELAqAO 
ABSOLUTO % ABSOLUTO DtFICIT/CONS. 

TOTAL 
% 

NECESSARIA 
158.561.290 100,0 197.331.773 

100,0 + 38.770.483 
1) URGIINCIA MADICA + 24,4 

23.784.194 15,0 39.212.352 19,9 + 15.428.158 
2) CUNICAS BASICAS . + 64,9 

CIfnica Mddica 
103-064.838 
54.703.645 

65,0 115.678.326 58,6 + 12.613.488 
Pediatria 

24.577.000 
34,5 

15,5 
59.829.504 30,3 + 5.125.859 

+ '12,2 
+ 9,3 

Gineco-Obstem 20.137.284 12,7 
32.993.85 6 16,7 + 8.416.856 + 34,2 Cl. Cirdrgica 3.646.910 2,3 
16.487.682 8,4 - 3.649.602 - 18,2 3) ESPECIALIDADES 

31.712.258 
6.367.284 3,2 + 2.720.374 + 74,5 

Traunl--OrtOpedia 4.598.277 
20,0 

2,9 
42.441.095 21,5 + 10.728.837 + 33,8 Oftalmologia 

Psiquiatria 
4.439.716 2,8 

8.158.132 
3.665.555 

4,1 + 3.559.855 + 77,3 

Cardiologia 
3.488.348 2,2 2.754.401 

1,9 
1,4 

- 774.161 - 17,5 

Otorrinolaring. 
3.329.787 
3.012.665 

2,1 4.646.533 2,4 
- 733.947 
+ 1.316.746 

- 21,1 

Neurologi~ 
1.902.735 

1,9 
1,2 

3.055.221 1,5 + 42.556 
+ 39,5 
+ 1,4 Derrnatologia 

Tsiopneumologia 
1.744.174 I'l 

1.928.885 
2.369.141 

1,0 + 26.150 + 1,3 

Oncologia 
1.585.613 1,0 2.675.888 

1,2 

1,4 

+ 624.967 + 35,8 

Nefrologia, 
317.123 0,2 633.425 0,3 

+ 1.090.275 
+ 

+ 68,7 

Outras 
158.561 0,1 360.453 0,2 

316.302 
+ 

+ 99,6 
7.135.258 4,5 12.193.461 

201.892 
6,1 + 

+ 127,2 

M FOi utilizado 0 Pardmetro de 2,8 cOnsultas 
-- 5.058.203 + 70,8 

por habitante  Ver notas da tabela de mesmo  tipo referente a Brasil. 
ano. 

Tabela 8 
Distribuigfio das Consultas por Especialidade - Regifio Sul - 1985(*) 

ESPECIALIDADES CONSULTAS NECESSARIAS 

ABSOLUTO % 

CONSULTAS REALIZADAS 

ABSOLUTO % 

DAFICIT RELAqAO 
139FICITICONS. 

NECESSARIA (%) 

TOTAL 57.707.140 100,0 53.179.316 100,0 -4.527.824 - 7,8 

1) URGftNCIA MtDICA 8.656.071 15,0 13.287.748 25,0 + 4.629.677 + 53,5 

2) CUNICAS BASICAS 37.509.641 65,0 32.019.877 60,2 - 5.489.764 - 14,6 

Clfnica M6dica 19.908.963 34,5 19.696.144 37,0 - 212.819 - I'l 

Pediatria 8.944.607 15,5 7.149.952 13,4 - 1.794.655 - 20,1 

Gineco-Obstetr. 7.328.807 12,7 3.941.589 7,4 - 3.387.221 - 46,2 

Cl. Cir6rgica 1.327.264 2-,3 1.232.192 2,3 - 95.072 - 7,2 

3) ESPECIALIDADES 11.541.428 20,0 7.871.691 14,8 - 3.669.737 - 31,8 

Traum.-Ortopedia 1.673.507 2,9 1.254.623 2,4 - 418.884 - 25,0 

Oftalmologia 1.615.780 2,8 690.916 1,3 - 924.864 - 55,3 

Psiquiatria 1.269.557 2,2 553.380 1,0 - 716.177 - 56,4 

Cardiologia 1.211.850 2,1 719.073 1,4 - 49Z.777 - 40,7 

Otorrinolaring. 1.096.436 1,9 476.060 0,9 - 620.376 - 5616 
Neurologia 692.486 172 337.946 0,6 - 354.640 - 51,2 

Dormatologia 634.779 I'l 1.472.342 2,8 + 837.563 4- 13179 

Tsiopneumologia 577.071 1,0 258.216 0,5 - 318.855 - 55,2 

Oncologia. 115.414 0,2 152.382 0,3 + 36.968 + 32,0 

Nefrologia, 57.707 0,1 85.676 0,2 + 27.969 + 48,5 

Outras 2.596.841 4,5 1.871.177 3,4 - 725.664 - 27,9 

Foi utilizado o pargmetro de 2,8 consultas por habitante ano. 
Ver notas da tabela de mesmo tipo referente a Brasil. 
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legrados ao SUS. Dessa Fornia, sugcre-se que os inunicfj3oiOS procurem ma-
pear esses servigos conio forma de complementar as ixiformaq6es sobre o te-
11111. 

Vale dizer, ainda, que este m6dulo deve conter todos os servigos presta-
dos no campo da vigilância sanitdria e epidemiol6gica, os quais devem inte-
grar a rede SUS numa estrat,6gia de integralidade das ag5es. 

11.6 — M6dulo de Financiamento, Gastos e Custos dos Servicos de 
Safide 

Informa,g6es sobre financianiento, gastos e custos de serviqos de sadde 
sdo diffceis de obterem-se no nfvel municipal. No entanto, a nova sisten-)A-
tica de financiamento federal torna obrigat6ria a constituirdo de fundos mu-
nicipais de sadde, bem como de, outros instrumentos de acompanhamento e 
gestAo financeira, para o recebimento de, repasses fedemis. 

Sendo assim,, a informagdo deste m6dulo terd que seir planejada e produzi-
da nos pr6prios municfpios. Tais informag6es poder5o ser montadas a partir 
dos seguintes itens: 

a) fontes de recursos: acompanhamento mensal dos recursos que pro-
vem de receitas pr6prias do municfpio, repasses do orsamento do 

UT, 
estado; repasses federais (AIIH, UCA, UCR, FEM PRO-SAU'DE, ),, 
recursos internacionais, doac,6es e receitas oriuudas de venda de servi-
gos, convenios com instituig.6es privadas;' 

b) uso dos recursos: acompanhamento do uso a partir da execugdo fl-

nanceira do orqamento-prograrna de sadde, do muniefpio, tendo em vis-

ta avaliar as despesas tanto por subprograinas, como por categoria 

economica da despesa; 

c) custos: inforn-iaq6es relacionadas aos custos 
' 
globais e unitArios dos 

principais servi(;os de, sadde, bem como suas composig6es individuais 
e m6dias por tipo, de, custo;I 

d) investimentos: acompanhamento detalhado e avaliagdo financeira. das 
necessidades de investimento; levantamento sistemkico de m6dulos de 
custo dos investimentos em sadde; 

d) pregos e custos de insumos e servigos assistenciais: buscando avaliar o 
processo de inflacdo m6dica para negociar as tabelas de, pagamento 
com o setor privado de, sadde; 

7 Os rectu-,os repassados por conta da AIH (autoriza~do de inteungio bosRitalar) destinam-se 
ao financiarnento do custeio hospitalax; a UCA (unidade de cobertura. anibulatorial) destina-se ao 
custeio ambulatorial; a UCR (unidade de capacita~Ao de rede) destima-se ao financiatnento do inves-
timento em equip~xn~,ntos; o FEM (fator de estfmulo A municipa-lizark) 

d ' 
ti a-se a estimular o 

cumprimento da ennao de condig6es para receber os repas.ws fedenais, e -o PR -SA(JDE 6 consti-
tufdo de recursos negociados para o investimento. 

8  Caso seja adotada a estrat6gia de contrato de gestdo 6 possrycl pinsar, em condiq6es especf-
ficas, a questRo da venda ou do reembolso por servi§o.1- prestados a ouluossistemas de sadde. 

I)< 
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As inforniag&s relacionadas a custos e pregos exigem a montageni de sis-
temas de apuragdo de custos nos servigos p6blicos, bem corno a necessidade 
de criar (ainda que por amostragem) formas de acompanhamento dos Custos 
e do processo de forn-iac,5o de pregos no sistema privado contratado. Esta ta-
refa s6 pode ser assumida nos municfpios, mediante apoio t6-cnico e opera-
cional dos governos estaduais e federal. 
0 mesmo pode ser dito com rela~.do A ne-cessidade de implantar o sistema 

de orcan-ienta(;do, atrav6s da classificag5o funcional programAtica nos esta-
dos e municfpios, o qual 6 vital para a implantac5o de mecanisnios de con-
trole como a PROS — Programagdo e Or~,arnenta(;Ao em Sadde. 

H.7 — Wdulo de Recursos Humanos 

No caso das infon-naq6es sobre recursos humanos, as principais fontes de 
informac,do podem ser consideradas do ponto de vista da diponibilidade de 
profissionais e do uso desses profissionais. A disponibilidade pode ser conhe-
cida a partir do estoque (ndmero, de profissioinais existentes ern cada categoria 
no municfpio) e do fluxo desses profissionais (egressos do sistema formador 
e pessoas que saem por mortalidade ffsica ou profissional), enquanto o 
uso pode ser observado a partir do emprego de profissionais nos estabeleci-
mentos de sadde. 

Dessa forma, as principais informac6es no carnpo dos recursos humanos 
podem ser conhecidas a partir: 

a) do estoque de profissionais existentes e suas caracterfsticas (for-
magdo, capacitac ,,do profissional, subsetor de atividade em que traba-
Iha)  sexo,, idade, renda, etc.); 

b) da dindmica. e a mobilidade deste estoque: quantos entram (egressos de 
escolas em todos os nfveis, por exeruplo) e quantos saem (mortalidade 
real ou profissional) deste estoque; 

c) da utilizaq.do deste estoque (caracterfsticas de uso destes profissionais 
nos sistemas de sadde,- tais como regime de trabalho, jornada de traba-
Iho,, especialidade do estabelecimento, produtividade, etc.); 

d) a din&.nica corporativa deste estoqlue (formas de organizacdo e repre-
sentagdo, estrat6gias de representag5o de interesses, etc.); 

e) formas de remuneragdo de pessoal (sal5rios praticados no mercado e 
nas instituiq6es privadas, fornias dc contratag5o e valor dos serviq.os 
contratados, etc.) 

As principais infon-nag6es relacionadas ao estoque de profissionais, no 
nfvel de cada municipio, sdo os censos demogrSdicos e as pesquisas por 
amostragern domiciliar. Os primeiros t8m o defeito de s6 fornecer infor-
maqdo decenalmente, o que ndo serve para um mercado extremamente vol6til 
e dinimico. A segunda fonte n5o apresenta informaq6es desagregadas para 

Planejcmwnto e Polfticas h1hficas N22 5 —junho de 1991 

os municIpios, exceto os das capitais e regi6es motropolitanas. Sendo as-
Sim, devc--sw pensar em t6cnicas indiretas de conhecer o ndmero, de profis-
sionais de cada categoria, o que pode ser feito com base em dados de conse-
Ihos profissionais, sindicatos e outros 6rgdos de classe. 

Os dados sobre fluxo sdo fAceis de serern obtidos, no afvel global, a partir 
de informac,6es do SEEC/MEC, relacionados a egressos das escolas de nfvel 
m6dio,, elementar (profissionalizante) e superior. No entanto, torna-se diffcil 
conhecer este dado em nfvel municipal, onde a migra~do profissional. respon-
de mais diretaniente pelas entradas e safdas de recursos humanos ern cada 
especialidade. 

No que diz respeito aos dados sobre emprego de profissionais de sadde, 
vale destacar que a rede SUS deveria. ter um acompanharnento administrativo 
sobre o assunto. Wormag6es adicionais podem ser obtidas na jA mencionada 
pesquisa de assist&ncia m6dico-sanitdria — AMS/IBGE. 

Os dados sobre fon-nas de organizagdo corporativa, sindicalizagfio, etc. 
podem ser obtidos diretamente nos conselhos profissionais e sindicatos h-
gados ao setor. JA os dados sobre remuneraga-o de pessoal necessitam de urn 
sisten-la de acompanhamento pr6prio. Neste caso, a assist~ncia t6cnica fede-
ral ou estadual 6, fundamental. Estas duas d1timas fon-nas de organizagdo dos 
dados s5o de fundamental importfincia na negociagdo de salArios e condig6es 
de trabalho. 

H.8 —  Wdulo sobre Medicamentos, Insumos Estratfticos, Materiais 

Urn dos grandes problemas existentes nas redes de servicos de sadde 
constitui a questdo da administracdo de insumos estrat6gicos, medicamentos 
e materiais especiais. Freqdentemente o setor pdblico encontra-se, ora tendo 
que se desfazer de estoques com validade vencida, ora vivendo situag6es de 
escassez de medicamentos que prejudicam fortemente~ a populacdo usudria. 

Sendo assim, prop6e-se a cria4gdo de um subsistema de informac6es liga-
do a esta 6xea, que permita fornecer ao SecretArio Municipal de Sadde a po-
si(;do instantfinea dos estoques de medicamentos, eq-uipal-nentos e insumos 
estrat6gicos existentes ern todos os estabelecimentos de sa6de da rede SUS, 
bem como dos existentes na rede contratada. 

Esse sistema,, combinado com t6enicas eficientes de 2dministrac5o de es-
toques, compras e licitac6es, permitirA vencer um dos principais entraves ho-
je existentes. 

Deve-se ressaltar, ainda, a necessidade de realiza~do de conve^nios com os 
estados e com o governo federal que possibilitem irealizar o controle de 
qualidade (por amostragem) dos insumos, medicamentos e equipamentos 
comprados e estocados pela. rede SUS. 

27 
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U.9 — M6dulo de Indicadores Gerenciais e de Avaliaoo de 
Desempenho do Setor Safide 

Este m6dulo encontra-se vinculado A implantacdo de uma. filosofia. de 
controle de qualidade total na rede SUS, semelhante hS t6cnicas de TQC e 
TQM,l que vêm sendo implantadas nas atividades gerenciais pdblicas nos 
pafses desenvolvidos. 

A filosofia de controle de qualidade total parte do pressuposto, de que a 
principal funq5o de qualquer servigo 6 satisfazer a clientela. Tal afirmac,50 
requer a resposta das seguintes quest6es: 

a) quem 6 o cliente? 

b) o cliente estA sendo atendido de forma satisfat6ria? 

c) quais as barreiras que levam a ndo satisfagfio do cliente, de forma 
adequada? 

d) o que pode ser feito para satisfazer adequadamente o cliente e, dessa. 
forma, melhorar a qualidade do produto? 

No caso da rede SUS, a resposta a estas perguntas exige a realizagio de 
pesquisas contfnuas (por amostragem), que permitam conhecer a opiniao da 
populaclio sobre os servi(;os de sadde prestados pelo municIpio. 

A mel-horia. de qualidade dos servi-gos precisa, tamb6m, de total mudanga. 
na filosofia e estrat6gias de desenvolvimento, e aperfeigoamento de re-

cursos humanos. Torna-se necessdrio que cada trabalhador de sadde pense 
na forma mais adequada de realizar sea trabalho, tendo em vista a integragdo 
com os demais servigos prestados pela rede. Para tal, devem ser elaboradas 
t6cnicas simplificadas de registro de sua produtividade, fazendo da. melhoria. 
da performance um objetivo permanente. 

A administracdo de qualidade total niio trabalha com metas fixas. Estas, se 
atingidas, levarn a ger8ncia e os funcion,'Hos a perderem o objetivo de me-
Ihoria de qualidade dos servigos num instante futuro. A filosofia. da qualida-
de total considera o aperfeiqoamento corno postura permanente, e nfio como 
meta.  

de subsi(fiar o 1)Iane 
* 
janiento c a programagdo dos s(--rvicos, mas a maioria de-

les n5o sabe, seqUer, como definir adequadamente suas necessidades. 

Mesmo com o apoio t6cnico e financeiro do governo federal, a implan-
taqAo dos subsistemas de informacao sugeridos nesse trabalho estA longe de 
se generalizar no pafs. Municfpios que ainda ndo dispo-em, sequer, de luz 
el6trica est5o, por demais, distantes dos microcompititadores e modens ne-
cessdrios para acessar a base de dados do DATASUS. 

No entanto, o uso de informa~,ao no processo de gest5o da rede de servi-
gos 6, mais que uma necessidade, uma nova filosofia de trabalho. A infor-
maq5o descentralizada deveria estar disponfvel n5o apenas para os nfveis 
administrativos e gerenciais do sistema, mas tamb,6m para a sociedade, que 
atrav6s de suas instAncias colegiadas de fiscalizaqAo e controle da rede, po-
deriam ter elementos para tomar deciso-es e propor, de forma criativa, so-
lu(;6es para situac,6es emergenciais. 

Deve-se considerar, tamb6m, o alto custo envolvido nessa estrat6gla. Em 
que pesem todos os avan~,os tecnol6gicos recentes, produzir, transmitir, ar-
mazenar e utilizar infon-naq6es 6 um processo caro. 0 que se gasta com esse 
processo s6 pode ser avaliado positivamente quando os beneffcios em produ-
tividade e na qualidade dos servicos compensam o custo envolvido. Muitas 
vezes, o tempo de maturaqdo 6 demorado demais em raz5o das estrat6gias 
imediatas e eleitoreiras, dos governos federal, estadual e municipal. 

A qualificagdo dos recursos humanos 6 outro atributo essencial, pois n5o 
se trata de criar mais wn profissional, o especialista em informa!~Wo ern sau'-
de, com sindicato e carteirinha, mas sim introduzir o registro e o uso da 
infon-nac.do no trabalho cotidiano de todos os profissionais. 

Ill 
CONSIDERAQC)ES FINALS 

Este trabalho tem como objetivo fornecer aos servi(;os municipais de 
sadde, um painel sucinto das informaqoes e dos subsistemas de da-

dos adequados a uma nova filosofia. de gestAo. t verdade que muitos mu-
nicfpios jA ve^m trabalhando com seus sistemas de informa(;Ao, como forma 

9  Total Quality Control e Total Quality Management. 
U. 29 
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