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Resumo:  Trabalho de sistematização e síntese da proposta de gestão em saúde
no Estado do Rio Grande do Sul para o período de 1999 a 2002. O trabalho apresenta
os cinco eixos estratégicos propostos no mandato: descentralização, regionalização,
formação, atenção integral à saúde e ênfase  ao controle social e à pactuação
intergestores. São descritas as formas de operacionalização da gestão estadual em
saúde, buscando a consolidação e o avanço na implantação do SUS. O artigo contribui
à preservação  da memória institucional da construção política do setor da saúde no
Estado do Rio Grande do Sul.
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Apresentação

Nos dias 24 e 25 de abril de 1999, a Secretaria da Saúde do Estado do Rio
Grande do Sul (SES/RS) realizou o Seminário de Avaliação, Integração e Parti-
cipação na Elaboração e Execução da Política Estadual de Saúde, ocorrido logo
ao final do primeiro trimestre de governo, buscando, com base na reflexão sobre
o acúmulo do período na gestão estadual para o setor, democratizar informa-
ções e democratizar a tomada de decisões.

A avaliação das definições, proposições e encaminhamentos adotados
pela direção da Secretaria da Saúde decorreu da necessidade de estabelecer
uma gestão em saúde de acordo com o compromisso de uma Saúde de Verda-
de e com Qualidade para Todos os Gaúchos, segundo a marca de campanha
para o governo democrático e popular no Rio Grande do Sul.

A integração dos diversos segmentos de coordenação da Secretaria da
Saúde e dos diversos segmentos de apoio ao Governo do Estado decorreu da
exigência ética desse mesmo governo de alcançar uma gestão transparente e
de trocas cooperativas.

A participação, enquanto abertura de um espaço objetivo à critica e à cola-
boração, decorreu da afirmação da vontade de elaborar a política estadual de
saúde com os diversos segmentos técnicos e políticos de contribuição com a
gestão estadual em saúde.

Participaram do seminário 88 pessoas que foram distribuídas em sete gru-
pos para o debate mais minucioso das dificuldades, avanços e propostas.

Um conjunto de documentos foi colocado em discussão com os participan-
tes para permitir a análise compartilhada, a avaliação de perspectivas à Secre-
taria da Saúde, a avaliação das propostas de ação de governo e a formulação
de propostas para a visibilidade institucional. Entre os documentos distribuídos,
estavam Saúde de Verdade – projetos prioritários e sua repercussão financeira,
Projeto Vidas – monitoramento da saúde materna, infantil e do idoso, Plano
Estadual de Assistência Farmacêutica, Proposta de Plano de Atuação da Esco-
la de Saúde Pública, Proposta de Formulação da Política de Atenção Hospitalar
e Ações Prioritárias da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde.
Tais documentos foram produzidos pela pressão de demandas do primeiro tri-
mestre de governo, permanecendo em discussão para o posterior amadureci-
mento em efetivos planos de trabalho e ação política em saúde.

O Seminário propôs que os participantes avaliassem a gestão estadual,
segundo os principais avanços e principais dificuldades, propondo as mudanças
necessárias. A avaliação da proposta do Seminário e a avaliação de sua execu-
ção, expostas ao final do próprio Seminário, foram extremamente positivas, per-
mitindo que ao final do primeiro trimestre de governo se promovesse uma ava-
liação geral, se validasse as linhas estratégicas e se levantasse um conjunto de
iniciativas para executar os objetivos da Secretaria e para gerar prestígio e legi-
timidade ao governo democrático-popular. A positividade com que se encerrou o
Seminário, sem dúvida, tornou mais aceitáveis, para os atuais gestores, os
exaustivos esforços desse período para colocar em curso as ações e o projeto
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de uma Saúde de Verdade.
Neste documento, recortamos do Seminário a exposição sobre as Linhas

Estratégicas da Secretaria da Saúde (descentralização, regionalização, forma-
ção e atenção integral à saúde) e a principal estratégia destacada na aborda-
gem sobre Contexto e Política no Governo Democrático e Popular (fortaleci-
mento das instâncias de pactuação e controle social no SUS). Foi a discussão e
o debate desse Seminário que apresentou e definiu, como operacionalização da
gestão estadual em saúde, os cinco eixos estratégicos  que o segundo trimes-
tre, recém iniciado, deveria colocar em curso e buscar consolidar para o
mandato.

As linhas estratégicas da Secretaria da Saúde

Descentralização

A formalização do Sistema Único de Saúde (SUS) na Constituição Federal
de 1988 representou um grande avanço na organização do sistema de saúde
brasileiro. Entre outros aspectos, a diretriz descentralização abriu caminho para
a melhor aplicação e racionalização dos recursos operacionais e financeiros
utilizados nos Municípios, Estados e União para a organização desse Sistema,
principalmente ao definir a esfera municipal como o primeiro patamar de plane-
jamento, execução, controle e avaliação das ações e serviços de saúde. A Cons-
tituição associou à descentralização outras duas diretrizes: a integralidade da
atenção à saúde e o controle social, estipulando o acesso universal a todos os
níveis de complexidade do Sistema, o reconhecimento da indissociabilidade dos
diversos aspectos da saúde das pessoas e, também, permitindo à população a
deliberação sobre a política de saúde a ser desenvolvida, além do acompanha-
mento e fiscalização das ações do setor.

As definições constitucionais abriram caminho para que, em 1990, tam-
bém por ampla pressão da população organizada, principalmente por meio dos
movimentos populares e sindicais, o SUS fosse regulamentado em uma lei ordi-
nária, a Lei Orgânica da Saúde. Nessa lei, avançou-se um pouco mais na orga-
nização de um sistema realmente único, efetivamente resolutivo e mais equâni-
me de atenção à saúde. A definição de níveis decrescentes de responsabilida-
des operativo-assistenciais e crescentes de responsabilidade na cooperação
técnica e financeira dos Estados e da União auxiliou na superação de impasses
históricos na definição de atribuições para cada esfera de governo. Por outro
lado, a organização, ainda que tênue, de ações e serviços descentralizados am-
pliou enormemente o acesso a essas ações e serviços a parcelas da população
até então completamente excluídas do sistema de saúde.

Como não poderia deixar de ser, a reorganização da atenção precisou ser
acompanhada de um redirecionamento do financiamento. No artigo 35, a Lei
Orgânica da Saúde definiu uma forma de repasse para estados e municípios, já
que foram diminuídas as responsabilidades assistenciais diretas da União. E,
com base nos antecedentes sobre o tema, utilizou-se como critério básico o
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populacional, partindo-se da lógica de que, de forma geral, um maior contingen-
te populacional faria jus a uma maior parcela de recursos. Esse critério foi
relativizado por outros que vêm sendo progressivamente implementados desde
então, sempre com a vigilância e a pressão das instâncias de controle social,
principalmente conselhos de saúde e conferências de saúde. Atualmente, mes-
mo que reste uma significativa parcela de recursos federais sendo transferida
aos estados e municípios, bem como para outras instituições, por intermédio de
contratos e convênios, uma crescente fração do aporte da União já chega à
ponta do sistema diretamente por repasse do Fundo Nacional para os fundos
municipais e estaduais de saúde.

Outro fator que mobiliza gestores, conselheiros e a sociedade organizada
é a insuficiência de recursos financeiros para o SUS, principalmente no contexto
do aumento das demandas assistenciais provocadas pelo agravamento das
más condições de vida e trabalho. Discute-se, nacionalmente, a identificação de
fontes estáveis para o setor e a participação das três esferas de governo no
financiamento da saúde, aspecto onde se destaca a histórica omissão dos
gestores estaduais, com a qual o Rio Grande do Sul contribuiu até a gestão
passada.

O diagnóstico inicial da Secretaria da Saúde apontou excessiva centraliza-
ção do poder de decisão e dos recursos no círculo central; municipalização bu-
rocrática dos serviços, produzindo ações com baixa resolutividade e
descontínuas, sobrecarregando municípios maiores; o âmbito regional
sucateado e apenas com funções administrativas, esvaziado de qualquer auto-
nomia de gestão na coordenação regional do SUS; recursos financeiros transfe-
ridos sem critérios técnicos de reforço à organização regional e de estímulo à
implementação do SUS; fragmentação de respostas às instâncias de pactuação
e de controle social; o Estado não habilitado a qualquer das modalidades de
gestão previstas no SUS.

O compromisso de campanha era de que o novo governo realizaria a
municipalização solidária da saúde , fornecendo apoio técnico, financeiro e
operacional aos municípios, fortalecendo a regionalização e participando na
constituição de consórcios intermunicipais e regionais de saúde, que
objetivassem a solução conjunta de problemas comuns vivenciados nos municí-
pios, em micro e/ou macrorregiões geo-sanitárias. O governo estadual destina-
rá recursos financeiros diretamente aos fundos municipais de saúde, recursos
esses que, em caráter emergencial e imediato, serão calculados apenas por
habitante/ano. Já no primeiro ano de governo, todos os municípios serão con-
templados com recursos, tendo em vista a implantação dos sistemas loco-muni-
cipais de saúde.

A proposta de Gestão Estadual em Saúde do governo visa adequar, políti-
ca e organizacionalmente, a Secretaria da Saúde ao seu papel gestor no SUS.
Está sendo pleiteada a habilitação do Estado do Rio Grande do Sul à Gestão
Plena do Sistema Estadual de Saúde, ampliando a autonomia da SES/RS na
gestão do SUS, ao mesmo tempo em que está sendo buscada, junto ao Ministé-
rio da Saúde, a ampliação dos recursos financeiros e discutido o reajuste do teto
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financeiro do Estado.
A mudança no perfil de atuação e o fortalecimento das estruturas regionais

do gestor estadual deverão permitir uma efetiva coordenação da política estadu-
al de saúde no âmbito regional, em cooperação técnica e operacional, por meio
do contato direto ou mediante assessoramento aos municípios, além da organi-
zação de unidades regionais para o planejamento, controle e avaliação de todos
os aspectos da assistência (financeiros, operacionais, de regulação e
pactuações intergestores).

Iniciamos a efetivação da descentralização da gestão do SUS com o incen-
tivo financeiro e a regionalização da assistência e da formação por intermédio
de:

1. remodelagem das delegacias regionais de saúde em coordenadorias
regionais de saúde,  que de repassadoras de papéis aos municípios passaram à
cooperação técnica;

2. um projeto de redes macrorregionais (sete macrorregiões geo-sanitári-
as);

3. criação de 19 Núcleos Regionais de Educação em Saúde Coletiva
(Nuresc), na Escola de Saúde Pública/RS, para capacitação de gestores e apoio
à formação de conselheiros;

4. reorientação dos programas de residência médica pela inclusão do aper-
feiçoamento profissional especializado (noção de Equipe de Saúde) e ênfase na
educação em saúde coletiva (epidemiologia, planificação e administração e ci-
ências sociais para pensar o Sistema);

5. parceria com as universidades do estado como a constituição do Pólo de
Educação em Saúde Coletiva;

6. fortalecimento dos consórcios existentes ou estímulo à organização de
novos consórcios.

Os consórcios constituem estratégia à organização regionalizada da saú-
de, tanto nos aspectos assistenciais (consultas e exames especializados, cen-
tros de referência em saúde da mulher e do trabalhador, assistência hospitalar),
quanto nos aspectos operacionais (aquisição de insumos, equipamentos etc.).
A cooperação técnica, financeira e operacional com os municípios, o estímulo à
gestão descentralizada do SUS (habilitação dos municípios à gestão plena da
atenção básica e à mudança para a gestão plena do sistema dos municípios
com capacidade técnica e operacional para isso) e o suporte técnico para a
habilitação aos incentivos e projetos existentes no contexto nacional, viabilizarão
maior aporte de recursos federais para o Rio Grande do Sul e viabilizarão, tam-
bém, o despertar da municipalização como construção de sistemas municipais
de saúde.

O fortalecimento das instâncias de pactuação e controle social deverá se
estender pelo reconhecimento das prerrogativas de funcionamento dos Conse-
lhos de Saúde, da Comissão Intergestores Bipartite e pelo respeito às funções e
decisões dos Conselhos de Saúde.

A pactuação de estratégias com os municípios, por intermédio da Comis-
são Intergestores Bipartite, o fortalecimento do envolvimento dos municípios e a
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construção de uma relação solidária e responsável com o SUS deverão caracte-
rizar uma fase pioneira nacional da descentralização: a municipalização solidá-
ria com transferência regular de recursos financeiros aos municípios, preten-
dendo-se a viabilização de sistemas municipais, consórcios intermunicipais,
intergovernamentais e regionais de saúde, gerenciamento regional e o Sistema
Estadual de Saúde.

Regionalização

O diagnóstico da rede de atenção do estado, realizado no primeiro trimes-
tre, deve ser encarado como inicial, mas é suficiente para motivar o processo de
construção de políticas setoriais.

A rede básica do estado, em sua maioria, caracteriza-se como de baixa
resolutividade e restrita quanto ao acesso (como, por exemplo, horário de fun-
cionamento). Ocorre desassistência aos quadros de baixa e média gravidade do
risco à saúde que necessitam de pronto-atendimento. Os hospitais ligados ao
Sistema Único de Saúde não se articulam num sistema com critérios definidos.
A maior parte dos hospitais ligados ao SUS é de pequeno porte, isto é, com
menos de 50 leitos, apresentando uma baixa resolutividade e baixa eficiência
(taxa de ocupação entre 20 e 30%). Existem hospitais com certo grau de
tecnologia incorporada que são potencialmente aproveitáveis como unidades
de referência, sendo sua distribuição geográfica favorecedora a que se repense
seu funcionamento sistêmico. A política utilizada para repasses do Tesouro do
Estado, por meio de convênios, não obedece a critérios técnicos,
epidemiológicos, de equalização e de otimização.

A lógica que se pretende implantar para a rede de atenção é aquela com
ordenamento orgânico locorregional. Deverá ser enfatizada a regionalização e a
hierarquização, traduzidas em distribuição e complementaridade em rede (úni-
ca).

Sendo a regionalização o primeiro eixo do processo, estruturou-se a cons-
trução de macrorregiões. Foram utilizados como critérios para a criação das
macrorregiões de ordenamento da atenção à saúde do Rio Grande do Sul: a
capacidade instalada dos hospitais e outros serviços e a sua distribuição geo-
gráfica; o fluxo e acesso dos usuários a esses serviços; a utilização da implanta-
ção do subsistema de urgência/emergência como base e/ou impulsionador de
outros sub-sistemas; a utilização do conceito de urgência/emergência de ma-
neira ampliada (prevenção, atenção primária/suporte básico, atendimento pré-
hospitalar, atendimento intra-hospitalar/suporte avançado, reabilitação, salva-
mento e resgate, educação popular) e, com igual importância, a existência e o
funcionamento de outras divisões regionais no Governo do Estado (por exem-
plo, da Educação, da Agricultura, do Trabalho e da Assistência Social), visando
às ações intersetoriais (uma visão de Sistema e não a racionalização burocráti-
ca de portes e cestas de procedimentos).

A regionalização da saúde deve, também, agregar os serviços de apoio
diagnóstico e terapêutico, de modo a evitar o deslocamento para grandes cen-
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tros, encarecendo o sistema e penalizando o usuário. A rede de atenção passa
a ser pensada de modo hierarquizado para cada macrorregião, respondendo à
preservação de todo o existente e ao incentivo à multifuncionalidade de serviços
para corresponder às realidades locorregionais:

1. hospitais regionais: aqueles que, pela sua capacidade instalada, por seu
volume de atendimento e sua resolubilidade sirvam de referência para a
macrorregião de saúde;

2. hospitais microrregionais: são hospitais de porte médio, porém com su-
ficiente capacidade para solucionar casos menos complexos, diminuindo a con-
centração dos atendimentos e facilitando o acesso;

3. centros de referência e de especialidades;
4. hospitais de apoio: são unidades de pequeno porte onde diversas moda-

lidades (unidades mistas) de atenção podem ser implantadas (centro de enfer-
magem obstétrica, hospital-dia, centro de atenção psicossocial, casa de apoio,
casa de passagem, centro de referência à saúde do trabalhador etc.);

5. rede municipal de atenção básica à saúde.
A Secretaria da Saúde vem fazendo uma série de mudanças na sua estru-

tura, tanto em Porto Alegre, quanto nas coordenações regionais da saúde. Ago-
ra, as coordenadorias regionais de saúde deverão ter o papel de gerenciar a
política setorial e adaptá-la às necessidades do padrão de morbi-mortalidade
regional. A gestão regional deve se dar em parceria com os gestores e conse-
lhos municipais, constituindo uma co-responsabilidade na resolução das deman-
das em saúde.

Além dessas linhas de trabalho, outros aspectos deverão ser enfocados:
construção de apoios para este sistema (centrais reguladoras para internação e
centrais de marcação de consultas), estabelecimento de métodos e rotinas de
trabalho para as decisões e ações de curto prazo na área de assistência hospi-
talar e o estabelecimento de um programa de apoio gerencial aos gestores mu-
nicipais, gestores de hospitais e demais serviços vinculados ao SUS.

Os cortes constantes no financiamento do Sistema Único de Saúde, quer
da esfera federal, quer da esfera estadual, nos últimos anos, tem tido como
conseqüência a descapitalização das instituições. Para manter estas institui-
ções funcionando e ordenar o destino destes recursos, a Secretaria da Saúde
está trabalhando com propostas que abrangem a Atenção à Urgência e Emer-
gência, Atendimento à Gestante de Alto Risco e o Índice de Valorização Hospita-
lar. Essas ações são financiadas pelo Ministério da Saúde e serão
complementadas pela esfera estadual, com critérios de financiamento,  exer-
cendo, assim, o controle sobre a qualidade de suas ações.

O repasse de recursos deverá estabelecer outra relação entre as partes,
não um repasse a fundo perdido, mas uma antecipação de receita a ser com-
pensada em parcelas acordadas entre as partes: exigência de plano diretor,
tanto para aplicação de curto prazo, como para os repasses regulares; composi-
ção de Conselho Gestor de caráter fiscalizador e deliberativo com composição
da administração do hospital, usuários e representantes dos governos estadual
e municipal.
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Estabelece-se, assim, um novo patamar nas relações entre gestores, o
que permite o controle social sobre os recursos públicos repassados a cada
uma das unidades prestadoras, seja um hospital ou um consórcio.

A proposta de regionalização pretende ordenar a oferta de serviços, hoje
concentrada em grandes centros, promovendo a eqüidade do acesso, a
resolubilidade, a humanização do atendimento e a maior proximidade do acesso
ao local de origem dos usuários.

Pretende-se, também, traçar uma política de investimento mais conse-
qüente, enquanto se estabelece a tipologia das unidades prestadoras, o pata-
mar tecnológico a ser incorporado e o grau de resolubilidade esperado.

Mais do que ordenar a oferta, pretende-se mudar a cultura organizacional,
onde a oferta orienta a demanda e o gestor é um mero repassador de recursos,
submetido às diferentes pressões, como o empresariado médico e as indústrias
de equipamentos e de medicamentos.

O ordenamento regional visa à constituição de redes descentralizadas de
atenção, onde cada serviço alcance resolubilidade de acordo com as necessi-
dades de um sistema hierarquizado, integrado e integrador.

Formação

A formação, de modo pioneiro, está sendo colocada como linha estratégica
na gestão estadual do SUS.

Por que a formação é estratégica?
1. Porque é condição para a construção, para a implementação e para a

compreensão do SUS;
2. porque há elevada demanda e ampliaram-se as expectativas de obter

formação segundo a orientação política constante na proposta de governo;
3. porque é forma de difusão do conhecimento;
4. porque se explica por si mesma (qualquer um compreende o que é for-

mação entre os critérios de uma política pública) e valoriza a ação governamen-
tal;

5. porque produz forte consenso social e porque forma novos consensos;
6. porque é arma de luta: nas consciências, nos corpos e nos sentimentos.
Como a formação se coloca no Contexto de Prioridades?
1. Visando à geração de uma cultura de Educação Continuada, dissemina-

da em todas as regiões de saúde, ao alcance dos municípios e dos trabalhado-
res da saúde, uma vez que a formação é um importante meio para alcançar os
objetivos do SUS;

2. visando à descentralização e à regionalização das ações formativas,
descentralizando e regionalizando a própria Escola de Saúde Pública;

3. visando à integração ensino-serviço da Secretaria da Saúde com os ór-
gãos formadores do Estado, interpondo o SUS estadual no diálogo com a for-
mação de profissionais de saúde e requisitando a participação dos cursos de
Licenciatura na requalificação do trabalhador de saúde de escolaridade no ensi-
no médio (conteúdos humanistas, educação popular, línguas estrangeiras, artes
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e o saber geral, como o português e a matemática);
4. visando à integração de profissionais recém-formados, por intermédio

de programas de bolsas de residência médica e aperfeiçoamento especializado;
5. visando à criação de uma Escola de Educação Profissional em Saúde

para o ensino técnico dos trabalhadores de escolaridade correspondente ao
ensino médio;

6. visando ao acesso à informação qualificada em saúde, por meio da cria-
ção de um Centro de Informação e Documentação em Saúde e do
(re)lançamento de uma revista científica;

7. visando à revisão ética e à avaliação metodológica das propostas de
pesquisa em saúde no Estado, por meio de uma Comissão de Ética na Pesqui-
sa em Saúde.

A formação não se confunde com uma proposta de comunicação e infor-
mação em saúde, que é absolutamente fundamental e necessária à visibilidade
do setor saúde no governo. Não se somam à formação, em senso estrito, os
Encontros e Conferências que debatem a política de saúde. Esses pertencem
ao conjunto da Secretaria e são transversais a todas as propostas.

Existem, na área da saúde, 57 profissões e ocupações somadas, entre
pessoal de âmbito elementar, médio e superior, o que revela o tamanho das
necessidades de formação continuada.

Qual a abrangência da formação como Linha Estratégica?
1. Pós-graduação (stricto e lato sensu, profissional ou acadêmica). As

áreas de prioridade incluem: formação de sanitaristas, formação de enfermeiros
obstetras e enfermeiros neonatologistas, formação de odontólogos de saúde
coletiva, especialização em gestão do SUS e gestão de hospitais e serviços,
especialização em saúde da família, mestrado profissional em administração da
saúde ou em saúde coletiva;

2. educação profissional no âmbito da escolaridade do ensino médio (qua-
lificação para o trabalho, profissionalização, educação continuada e especializa-
ção técnico-profissional). Os dados de Recursos Humanos disponíveis mos-
tram que 51% dos trabalhadores de escolaridade básica não têm qualificação
para a função que exercem, 35% sequer conta com o ensino fundamental. Cal-
cula-se que haja, ainda, 8 mil atendentes atuando em enfermagem;

3. formação inovadora de Acompanhantes Terapêuticos e Redutores de
Danos (pessoal de escolaridade básica);

4. educação popular em saúde com a criação de um programa de comuni-
cação e documentação do material instrucional popular;

5. capacitação para elaboração de projetos e políticas de saúde;
6. formação extensiva em gestão do SUS e atuação complementar com o

Conselho Estadual de Saúde para a capacitação de Conselheiros Municipais e
Estaduais de Saúde;

7. aperfeiçoamento para saúde mental coletiva e para pessoal de odonto-
logia em atendimento às pessoas com deficiências;

8. formação de auditores em saúde e do Sistema de Saúde;
9. educação continuada para trabalhadores de saúde;
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10. programas de Residência Médica e Aperfeiçoamento Especializado In-
tegrados (Residência Integrada em Saúde), bem como programas de estágio e
bolsas para acadêmicos;

11. Centro de Informação e Documentação em Saúde, transformando a
biblioteca setorial de saúde pública da ESP/RS;

12. revista com periodicidade semestral ou quadrimestral;
13. Comitê de Ética na Pesquisa em Saúde.
A formação está atribuída à Escola de Saúde Pública/RS, que passa a ser

pólo de capacitação para o SUS/RS. A Escola de Saúde Pública/RS é
recolocada como o órgão de educação e produção de conhecimento em saúde
pertencente à Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Promoverá
a educação e a produção de conhecimento por meio de: ensino; pesquisa; ativi-
dades de extensão em educação; atualização, manutenção e desenvolvimento
de acervo bibliográfico; difusão de informação científica, documental e de edu-
cação popular; fomento ao debate das políticas de saúde e revisão ética das
propostas de pesquisa.

A consigna estruturante da ESP/RS passa a ser Educação em Saúde Co-
letiva e os conceitos estruturantes desta consigna são:

1. educação: processo relativo aos aprendizados, envolvendo aspectos
cognitivos e afetivos de caráter sócio-interativo. Assim, a educação abrange tan-
to o campo das construções cognitivas, quanto as experiências intensivas resul-
tantes do estar junto e da composição de coletivos de aprendizagem;

2. saúde: em seu sentido mais abrangente, saúde é a expressão das con-
dições de vida e trabalho, expressando as determinações das condições de
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte,
emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso às ações e serviços
de saúde. Mas saúde é, também, a capacidade de enfrentar as adversidades do
meio ou a capacidade de mobilizar energias para afirmar a vida;

3. coletiva: qualidade da produção e circulação do conhecimento e das re-
lações sociais. Pode estar referida a um conjunto de pessoas, à articulação de
projetos ou ao intercâmbio entre instituições. Essa concepção supõe e propõe
processos cooperativos ou de interação para reconhecer a importância da for-
mação de redes, da interação entre diversidades e das parceiras descentraliza-
das e transversais.

Por meio da formação se pode preparar profissionais altamente qualifica-
dos para o exercício das ações e serviços de saúde nos diferentes campos de
trabalho, da investigação, da docência e das atividades sociais; manter forte
interação com a sociedade e com os órgãos formadores do Estado; empenhar
projetos educacionais e de desenvolvimento do conhecimento para a elevação
da qualidade de vida humana e da consciência ética na área da saúde.

Atenção Integral à Saúde

A atenção integral à saúde, mais do que uma diretriz constitucional, é um
grande desafio a todos os que atuam na defesa e na implementação do Sistema
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Único de Saúde. Em primeiro lugar, por decorrência de sua abrangência. Diz-
nos a Constituição que a saúde deve ser garantida mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação (art. 196). Segundo a Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de
1990, a saúde expressa os níveis de organização social e econômica do país,
sendo determinada e condicionada, entre outros fatores, pela alimentação, mo-
radia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transpor-
te, lazer e acesso a bens e serviços essenciais, bem como outras ações que
produzem nas pessoas e nas coletividades condições de bem-estar físico, men-
tal e social (art. 3º).

Definir, portanto, que há que se garantir a integralidade significa dizer que
devem ser desenvolvidas ações intersetoriais para alcançar níveis crescentes
de saúde. Também significa dizer que é necessário integrar as ações e os servi-
ços de saúde e suas diversas sub-áreas de conhecimento de forma a permitir
uma ação que considere todas as dimensões das pessoas e das coletividades.
É uma atribuição desafiadora para o poder público, principalmente, quando se
considera que a fragmentação foi construída, não somente na organização dos
serviços, como também na própria construção do conhecimento. Mais do que
uma proposição técnica, a idéia da atenção integral à saúde implica uma mu-
dança de enfoque na organização e na prestação das ações e serviços de
saúde.

A distância e as dificuldades, que são históricas, para alcançar esse obje-
tivo, não são justificativas aceitáveis para a inércia dos governos em buscá-lo.
Se é verdade que o desenvolvimento teórico nessa área ficou descolado das
práticas concretas, também é verdade que há movimentos possíveis para apro-
ximar os serviços dessa dimensão conceitual.

O desafio de aproximar as diversas subáreas de atuação já foi aceito na
proposta de reorganizar as diversas áreas programáticas do antigo Departa-
mento de Ações em Saúde. Além de agrupar os inúmeros programas em áreas
técnicas e aproximar as vigilâncias epidemiológica e sanitária, também foram
propostos projetos integradores, a partir do desafio de atuar conjuntamente no
enfrentamento de problemas que ainda sensibilizam os indicadores de saúde do
Estado.

É preciso destacar, nessa perspectiva, o projeto político de agrupar as di-
versas áreas técnicas na proposição de estratégias de atenção para o
enfrentamento dos principais problemas de saúde do Estado e para produzir,
como conseqüência, uma reorientação na assistência atualmente prestada, a
melhoria na qualidade de vida das pessoas e a mudança nos indicadores de
saúde.

A diversidade epidemiológica, demográfica e sócio-cultural dos municípios
e regiões do Estado levou à constatação de que deveria ser feito um trabalho
mais efetivo para reduzir a mortalidade e a morbidade infantil, com ampliação da
eqüidade na alocação de recursos e cooperação técnica, agregada à atenção
de saúde ao idoso, tendo em vista o aumento da expectativa de vida, que no Rio
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Grande do Sul é de 71 anos de idade, com concentração de idosos na maioria
dos municípios de região rural. A área assistencial abrange, então, como priori-
dade, a saúde materna, infantil e do idoso. Para a seleção de municípios a se-
rem priorizados como de atenção inicial, devem estar aqueles com mortalidade
infantil média acima de 20 por 1.000 nos últimos cinco anos, os municípios-sede
das Coordenadorias Regionais de Saúde, os municípios da Região Metropolita-
na de Porto Alegre e aqueles municípios que pertenciam aos programas
assistenciais “de famílias carentes”, para evitar a descontinuidade na atenção.

Evitando-se reforçar a idéia das estratégias pontuais de redução das doen-
ças e mortes, foi formulada a idéia de um projeto integrado e integrador da
intersetorialidade: o Projeto Vidas, que representa uma proposta institucional
articuladora de todos os setores da Secretaria da Saúde, buscando efetiva mu-
dança do perfil de saúde dos municípios, oferecendo-se como elo para todo
aparato estadual de governo. O Vidas pretende uma política sinérgica de altera-
ção positiva nos determinantes e condicionantes da saúde/doença.

A atenção integral à saúde visa à melhoria da qualidade de vida da popula-
ção, adequando a atenção à saúde às diferentes realidades dos municípios com
ações integradas intra-institucionais, interinstitucionais e intersetoriais, utilizan-
do, para isto, as estruturas existentes nas regiões e municípios, com atividades
elaboradas conjuntamente (assessoria central, coordenação regional e política
municipal), acompanhadas e avaliadas continuamente.

Em relação à área da Vigilância à Saúde, as atividades a serem desenvol-
vidas englobam suas subáreas clássicas: epidemiológica, sanitária e ambiental,
incluindo-se a vigilância aos ambientes e às condições do trabalho. O cuidadoso
acompanhamento e controle da incidência e prevalência das doenças
transmissíveis, zoonoses e vetores, bem como das ações de prevenção e um
conjunto de atividades de acompanhamento das condições de qualidade da
água, dos alimentos e dos produtos e serviços de saúde, refletem  a proteção da
saúde da população.

As atividades das demais áreas técnicas da Saúde Coletiva, que fazem
parte da Coordenação de Atenção Integral à Saúde, mostram o acompanha-
mento das condições de vida e saúde da população gaúcha. A elaboração de
propostas específicas de atenção e um grande conjunto de interfaces com ou-
tras áreas do governo e da sociedade estão sendo verificados.

Exemplo emergencial é a assistência farmacêutica. As mudanças na orga-
nização nacional da assistência farmacêutica básica, com a substituição do re-
passe de medicamentos pela criação de Incentivo Financeiro específico, que
ocorreu no início de 1999, tornaram necessária a elaboração do Plano Estadual
de Assistência Farmacêutica Básica, pactuado na Comissão Intergestores
Bipartite (CIB/RS) e aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde (CES/RS), com
diversas ações de capacitação nas Coordenações Regionais e nos Municípios.

A atenção integral à saúde constitui-se em pressuposto ético da formula-
ção de políticas para promoção, prevenção, assistência e reabilitação, elevando
a qualidade de vida, reduzindo a mortalidade e prolongando a expectativa de
vida.
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Propostas quanto ao Controle Social e às instâncias de pactuação

A efetiva implantação do SUS, com controle social, merece destaque. Por
um lado, o papel histórico das esquerdas no cenário nacional e, por outro, os
limites reais e concretos colocados ao governo estadual para realizar aquilo que
vem sendo construído historicamente na luta pela Reforma Sanitária no país.
Numa formulação simples, pode-se apontar, no Estado do Rio Grande do Sul,
que falta fortalecimento ao movimento social para a defesa da vida  e do SUS  e
que este é o grande desafio: controle social e recuperação da saúde pública.

É preciso aprofundar a questão da municipalização, enquanto posição de
governo. Discutir o que é a municipalização, os significados da municipalização
na área da saúde e rever essa posição na área da educação. Fortalecer a con-
duta governamental de compatibilizar financiamento e proposta política com de-
mocracia e descentralização . Construir uma gestão solidária e comprometida
com os municípios, sem prefeiturizar. Este tema merece aprofundamento, pois,
se de um lado, há dúvidas e questionamentos acerca da municipalização na
área da educação, por outro, não há dúvidas na área da saúde. Ao contrário, há
longa convicção e certeza de que o caminho da descentralização,
hierarquização, atenção integral e controle social são a possibilidade concreta
de implantar o SUS e garantir mais resolutividade na atenção à saúde da popu-
lação.

O estabelecimento de uma nova relação com a Comissão Intergestores
Bipartite e o fortalecimento dos Conselhos de Saúde demonstrarão as respon-
sabilidades do Governo Estadual e do Governo Federal. É necessário aproveitar
bem os recursos e dar-lhes a necessária transparência administrativa.

No que se refere às exigências políticas deste mandato, vale ressaltar os
seguintes elementos: assegurar 10% das receitas líquidas do Estado para a
saúde, reunir todos os recursos financeiros da saúde no seu Fundo Estadual,
viabilizar o controle social pelo Conselho Estadual de Saúde e instituir o repasse
financeiro Fundo-a-Fundo de Saúde (do Estado aos municípios). Essas são lu-
tas históricas, conquistadas em leis que ajudamos a escrever e que o conjunto
de nosso governo necessita apropriar-se para assumi-las, caso contrário, corre-
mos sérios riscos de comprometer o processo que pode garantir saúde de ver-
dade com qualidade para todos os gaúchos, como afirma o Programa de
Governo.

Quanto à Municipalização Solidária da Saúde, projeto deste governo, pre-
cisamos manter a proposta histórica de repasse em dinheiro do Estado aos
municípios, assegurando o compromisso de capacitação de conselheiros e a
efetivação do acompanhamento da gestão municipal. A utilização desse recurso
deve servir à implementação da descentralização, com a estruturação de políti-
cas regionais intermunicipais, interinstitucionais e intergovernamentais. O re-
passe não deve engessar ações e deve respeitar definições estabelecidas pelos
municípios; deve ser viabilizado o seu repasse e esse não deve ser repassado
aos consórcios, mas diretamente aos municípios (Fundo-a-Fundo); os repasses
devem ter no controle social a garantia de transparência sobre a utilização feita
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pelos municípios. Será preciso capacitar os Conselhos Municipais de Saúde,
incluir participantes das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS – SES/RS)
nos Conselhos; criar comissões de planejamento e administração nos Fundos
Municipais de Saúde; envolver os movimentos sociais no estímulo ao funciona-
mento dos Conselhos Municipais de Saúde (CMS); o CMS deve ser informado
sobre os recursos disponibilizados para o município e a ESP/RS, junto com o
Conselho Estadual de Saúde/RS, por intermédio dos Núcleos Regionais de Edu-
cação em Saúde Coletiva, deve programar capacitações para os gestores.

A implantação de Comissões Intergestores Bipartite em todas as regiões
de saúde será uma forma de democratizar o processo de regionalização, valori-
zar as instâncias de pactuação e fortalecer o controle social.

O fortalecimento da estrutura da atenção básica à saúde via o trabalho das
coordenadorias regionais nos municípios, oferecendo apoio técnico e político
aos mesmos, bem como articulando esse trabalho com os movimentos popula-
res, sindicatos e demais atores sociais de fortalecimento do controle social, a
fim de que seja, de fato, implantado o SUS, poderá inverter a lógica
hospitalocêntrica existente, atualmente, no Estado e terminar com a
compartimentalização das ações.

Para mudar a política hospitalar no Rio Grande do Sul, será necessária
tanto a reorganização da atenção, como o fortalecimento do controle social,
necessita-se do ordenamento de sistemas regionais de saúde com atenção bá-
sica, de média e de alta complexificação tecnológica e não o custeio de serviços
hospitalares para que esses alcancem, isoladamente, o máximo de tecnologia
em saúde. O acesso à saúde se faz na rede única, regionalizada e
hierarquizada, sob as diretrizes da descentralização, integralidade da atenção e
participação da sociedade.

É preciso, também, acabar com as barbaridades como a dos gastos com a
compra dos medicamentos excepcionais sem o critério da eqüidade: mostrar as
impossibilidades do governo estadual e denunciar as demais esferas.

Os agentes voluntários de saúde que atuam com as organizações popula-
res são hoje um verdadeiro batalhão solidário do SUS. Por isso, a Secretaria da
Saúde tem a tarefa de propor alternativas no sentido das ações conjuntas, par-
cerias ou outras modalidades de atuação, a fim de que cumpram o papel solidá-
rio na construção do SUS/RS.

A Escola de Saúde Pública/RS deverá priorizar a implantação dos Núcleos
Regionais de Educação em Saúde Coletiva e capacitar gestores regionais e
municipais, bem como- atuar na qualificação de conselheiros e lideranças popu-
lares para efetivar o controle social no SUS/RS. Os Núcleos devem se articular
com as universidades nas regiões e com entidades que atuam na Educação
Popular em Saúde, buscando a maior proximidade dos gestores municipais.

O cumprimento da lei de extinção do Inamps estipula uma obrigatoriedade
a ser defendida pelo gestor que preza o controle social e sua aplicação será
uma novidade nacional ao ser implementada no Rio Grande do Sul. O artigo 12
da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, assevera que o gestor do SUS,
em cada esfera de governo, apresentará trimestralmente ao conselho de saúde
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correspondente e em audiência pública nas câmaras de vereadores e nas as-
sembléias legislativas respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório
detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recur-
sos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como so-
bre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou
conveniada.

A Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990, definiu duas instâncias
colegiadas na gestão das políticas de saúde: a Conferência de Saúde e o Con-
selho de Saúde. Assim, se de um lado a existência do Conselho é condição de
habilitação às regras do SUS, de outro ele será fortalecido pela exigência do
exercício de sua aprovação na aplicação de recursos estaduais e na aprovação
dos relatórios de gestão. Além da realização da 3ª Conferência Estadual, prepa-
ratória da 11ª Conferência Nacional de Saúde, deverão ser realizadas conferên-
cias temáticas que popularizem e sistematizem o debate temático e deliberem
as diretrizes estaduais às áreas técnicas de condução das políticas públicas de
saúde.

O Rio Grande do Sul está fazendo a sua parte e cobra do governo federal e
das prefeituras que façam o que lhes cabe. Ao instituir a municipalização solidá-
ria da saúde, que consiste no repasse regular e automático de recursos do orça-
mento do Estado para todos os municípios gaúchos que assumirem a gestão do
SUS, o Governo do Estado começará a assumir o seu papel de cooperar técnica
e financeiramente com os municípios. A efetiva implantação do SUS no Rio
Grande do Sul exigirá a parceria responsável de toda a sociedade. Precisare-
mos lutar pelo reajuste da tabela do SUS, pela gestão mais qualificada dos re-
cursos já existentes e, principalmente, pelo controle social sobre a sua
destinação.

Encerramento

Construir uma Saúde de Verdade e com Qualidade para Todos os Gaú-
chos e manter a unidade de gestão exigirá transparência e sabedoria capazes
de articular austeridade administrativa na implantação do Sistema Único de Saú-
de com o fortalecimento da sociedade civil no controle social das políticas de
saúde. Somente com garra, força, coragem, compromisso, companheirismo,
alegria e participação é que a Secretaria da Saúde construirá as condições para
garantir o acesso integral à saúde para todos os gaúchos.

As linhas estratégicas de gestão estabelecem a ligação dos vários proje-
tos, mesmo na diversidade, e isto dará ao estado a possibilidade de desenvolver
uma nova cultura de luta política pela saúde, agora de dentro de um governo.

Não queremos padronização, falta de originalidade ou desenvolvimento li-
near, mas muita ação e pensamento que, por sermos Estado, deverão estar à
serviço da população e que, por estarmos vinculados às questões de saúde,
devem estar à serviço da defesa da vida. Precisamos instigar os trabalhadores
da Secretaria da Saúde e os trabalhadores do SUS a um desempenho efetivo
na defesa da vida e construção da saúde de verdade.
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O alicerce de nosso projeto deverá ser a construção de forças
aglutinadoras e não o embate de forças competitivas. A exigência ética de ali-
nhavarmos um SUS como defesa da vida não se dará igualmente entre todas as
tendências do movimento sanitário. As diversas forças políticas, intelectuais, de
trabalhadores e sociais são demasiado heterogêneas para que se suponha que
será fácil essa administração estadual. Entretanto, sem o desejo de fortalecer,
dia após dia, a capacidade geral de comando estadual do SUS, não conquista-
remos nunca o necessário acúmulo. As mazelas cotidianas são muito menores
que o projeto coletivo e uma imposição de ruptura ao processo de aprendiza-
gem seria desastroso. O SUS pode dar certo no Estado do Rio Grande do Sul,
de uma forma pioneira neste país, e precisamos perseguir juntos essa meta.

Implantación del SUS en el Rio Grande do Sul: líneas estratégicas de la Se-
cretaria da Saúde en la gestión democrático popular elegida para el mandato de
1999 a 2002

Resumen:  Trabajo de sistematización y síntesis de la propuesta de gestión en
salud en el Estado del Rio Grande do Sul  para el período 1999 – 2002. El  trabajo
presenta los cinco ejes estratégicos propuestos por el mandato: descentralización,
regionalización, formación, atención integral a la salud y énfasis al control social y a la
pactuación intergestores. Son descriptas las formas de operacionalización de la gestión
estadual en salud, buscando la consolidación y el avance  en la implantación del SUS.
El  artículo contribuye a la preservación de la memoria institucional de la construcción
política del sector de salud en el Estado del Rio Grande do Sul.

Palabras Clave: Sistema Único de Saúde; Rio Grande do Sul; Gestión en salud;
Política de salud; Memória institucional.

Implantation of SUS in Rio Grande do Sul: strategic lines of Secretaria da
Saúde in the Democratic-popular Administration elected for the mandate of 1999
to 2002

Abstract : A work of systemization and synthesis of the administration proposal in
health in the State of Rio Grande do Sul for the period of 1999 to 2002. The work
presents the five strategic axes proposed in the mandate: decentralization,
regionalization, formation, integral attention to health and emphasis to the social control
and the inter-managers pact. The ways of operating the state administration in health
are described, looking for the consolidation and the advance in the implantation of SUS.
The article contributed for the preservation of the institutional memory of the political
construction of the section of health in the State of Rio Grande do Sul.

Key-words : Sistema Único de Saúde; Rio Grande do Sul; Administration in health;
Politics of health; Institutional memory.
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Primeiro Dia: Sábado – 24/04/99
8:30h – Abertura
Coordenação: Ricardo Burg Ceccim
9:00h – Contexto e Política no Governo
Estadual
Coordenação: Vanderléia L. P. Daron
Expositores:
ü Miguel Rosseto – Vice-Governador
ü David Capistrano Filho – Coordena-
dor do Projeto Qualis/SP, Secretário de
Saúde (1989-1992) e Prefeito (1993-
1996) de Santos-SP
ü Maria Luiza Jaeger – Secretária de
Estado da Saúde
10:45h – Início do Debate
11:00h – Intervalo
11:15h – Seqüência do debate
12:00h – Almoço
13:30h – Plenária de abertura do pro-
cesso de avaliação participativa
Coordenação: Ricardo Burg Ceccim e
Kátia Reichow
14:00h – Trabalho em grupos:
Análise dos Principais Avanços, Princi-
pais Dificuldades e Propostas de Mu-
dança na SES/RS
16:00h – Intervalo
16:20h – Plenária e Debate das Avalia-
ções
Coordenação: Kátia Reichow, Stênio
Dias Pinto Rodrigues e Ricardo Burg
Ceccim
18:00h – Encaminhamentos com
estruturação e distribuição de material
para trabalho no dia seguinte
Coordenação: Ricardo Burg Ceccim
18:30h – Encerramento
21:00h – Jantar

Anexo

Seminário de Avaliação, Integração e Participação na Elaboração e
Execução da Política de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul

Data: 24 e 25 /04/1999 Local: Centro de Treinamento da Procergs
Programação:

Segundo Dia: Domingo – 25/04/99
8:30h – As Linhas Estratégicas da Secreta-
ria da Saúde
Coordenação: Maria Luiza Jaeger (Abor-
dando o eixo transversal do Fortalecimento
das Instâncias de Pactuação e Controle
Social)
Expositores:
ü Alcindo Antônio Ferla – Coordenador da
Assessoria Técnica ao Planejamento:
Descentralização;
ü Ana Maria Consentino Müller – Coorde-
nadora da Regulação das Ações e Serviços
de Saúde: Regionalização;
ü Celso Bitencourt dos Anjos – Coordena-
dor da Atenção Integral à Saúde: Atenção
Integral de Saúde;
ü Ricardo Burg Ceccim – Diretor da ESP/
RS: Formação.
9:30h – Trabalho em Grupos
Roteiro: Análise compartilhada dos docu-
mentos distribuídos, avaliação de perspec-
tivas à SES/RS, propostas de ação do go-
verno e propostas para a visibilidade
institucional.
12:00h – Almoço
14:00h – Plenária e encaminhamento
Coordenação: José Eduardo Martins Gon-
çalves 15:45h – Intervalo
16:00h – Gestão do Estado em Saúde: per-
cepção estratégica
Coordenação: Maria Luiza Jaeger
Debatedor: David Capistrano Filho
17:30h – Avaliação do Seminário e encami-
nhamentos: ser governo em saúde
Coordenação: Maria Luiza Jaeger
18:00h – Encerramento e Conclusão
Coordenação: Vanderléia L. P. Daron




