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RESUMO 

Objetivo: Este estudo buscou apresentar os desafios de se implementar a 

regionalização metropolitana no município de São Paulo a partir de uma 

Organização Social de Saúde (OSS), que atua em três regiões (oeste, norte, 

sul), evidenciando suas características e diferenças. Métodos: foram usados 

dados secundários retirados de sites oficiais como IBGE, SEADE, Portal da 

Prefeitura de São Paulo e Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, para 

caracterizar cada uma das três regiões geridas pela OSS, a escolha da OSS se 

deu por conveniência, os dados foram organizados em bancos de dados próprios 

e analisados em frequência com o Microsoft Excel 2010 o estudo foi aprovado 

pelo comitê de ética da Universidade Federal de São Paulo sob o parecer 

4.261.691. Resultados: os resultados evidenciaram diferenças significativas em 

cada uma das três regiões estudadas, todas abrangem mais de um milhão de 

habitantes, porém se localizam em diferentes extremos da cidade, enquanto a 

região oeste foi caracterizada com baixíssima e muito baixa vulnerabilidade, a 

região norte muito baixa e baixa vulnerabilidade e a sul média e alta 

vulnerabilidade. Apresentaram a diferença de cobertura assistencial entre elas 

enquanto a zona oeste apresentou a menor cobertura, a sul a maior, a zona norte 

uma intermediária entre elas, manifestou a dificuldade de implementar medidas 

regionalizadas a partir do desenvolvimento dos contratos e da organização da 

secretaria de saúde. Conclusão: A alta heterogeneidade entre as regiões 

estudas mostraram que há mais um desafio a ser superado para a organização 

do sistema em redes regionalizadas intramunicipal, a inclusão dessas diferenças 

nos contratos de gestão que são padronizados. 

  



 

ABSTRACT 

Objective: This study presents the challenges of the implementation of health 

regions in a metropolitan region, in São Paulo city, through a Social Health 

Organization, which operates in three regions of the city of São Paulo (west, 

north, and south). Methods: were used secondary data from official fonts like 

IBGE, SEADE, the official site from São Paulo City Hall, and São Paulo Social 

Vulnerability Index, to characterize the three regions. The choice of Social Health 

Organization was for convenience, the database was organized on a Microsoft 

Excel 2010, this study was accepted by the ethics committee from Federal 

University of São Paulo nº 4.261.691. Results: the results show differences 

between the regions, all of them have more than 1 million habitants, but the west 

region had extremely low and exceptionally low vulnerability, the north had an 

exceptionally low and low vulnerability, and the south had a normal and high 

vulnerability. The care coverage was another difference seen, the West region 

had the lowest coverage, the south the highest, and the north was in the middle. 

The management contract and the organization of the municipal health 

department were other challenges in the implementation of health regions 

because that was standardized and does not consider differences between 

regions. Conclusion: The differences between regions shown another challenge 

to organize the health regions in São Paulo when the management contract was 

still standardized.  
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INTRODUÇÃO 

Presente no dia a dia de todos os brasileiros e em cada um dos 5.570 municípios, 

o Sistema Único de Saúde (SUS) é uma das mais importantes conquistas sociais 

da história do país. Nessas três décadas o SUS experimenta enorme expansão 

de serviços e de ações, o que demanda continuado desenvolvimento e 

incorporação de tecnologias. 

Para que haja uma ordenação sistêmica é necessário o confronto regular com 

duas conjunturas particulares em constante desenvolvimento: o campo de 

disputas políticas e o campo teórico disciplinar em que se insere a saúde pública 

e biomedicina em geral.  

O desafio político do federalismo brasileiro é um tema de estudo teórico e 

aplicado que foge ao escopo desse trabalho e será abordado apenas no contexto 

da discussão. No campo da saúde pública, a ideia de complexidade deixa o 

sentido de apenas ilustrar uma situação intricada, e passa a representar um 

campo conceitual específico que se assemelha a teoria do caos. O que reivindica 

aprofundamento nas ciências da informação, e tem no sistema de saúde um de 

seus mais didáticos exemplos sociais (Braithwaite et al, 2017; Plsek, 2003).  

Portanto, não se trata mais daquela dificuldade histórica principal de construção 

de serviços, hoje há o desafio anterior da própria capacidade de se pensar e 

planejar o sistema. Essa é uma fragilidade especialmente reconhecida do 

sistema de saúde brasileiro, diante do clientelismo político estabelecido (Mello et 

al., 2017). 

Não resta dúvida da dimensão alcançada pelo SUS, um dos maiores sistemas 

universais de saúde do mundo, não só em tamanho, mas em qualidade da oferta 

de serviços. O princípio da universalidade, mesmo sobre contínuo ataque, se 

tornou realidade quase que natural para as atuais gerações, incluindo as de 

profissionais de saúde (Mello et al., 2017). 



 

Até o governo atual, o grande esforço do SUS se voltava para qualificação da 

universalidade, pela promoção do acesso equitativo e integral. Sua principal 

estratégia tinha por base o princípio da “regionalização” do sistema, 

especialmente complicado pela dimensão continental do país e sua notória 

desigualdade. As dificuldades de organização de redes assistenciais regionais 

no SUS naturalmente apresentam especificidades em relação às características 

como riqueza regional, capacidade política, densidade populacional, 

amadurecimento institucional, entre tantas. Entre os principais desafios, a 

capacidade de estabelecer uma contratualização que considere essas 

especificidades. 

Este estudo tem sua origem em um projeto de consultoria anterior sobre a 

parceria de gestão na atenção primária de saúde com uma OSS do município de 

São Paulo. Que consistiu em um estudo de avaliação do impacto da OSS na 

rede assistencial das regiões onde atuava. Foram coletados dados secundários 

e primários, sendo um estudo quantitativo e qualitativo. Devido a sua dimensão 

ele se desdobrou produções acadêmicas, a partir de seus achados. 

Desta forma, este estudo partiu da hipótese que assim como em outras escalas 

territoriais, o processo de regionalização intramunicipal deve considerar a 

importância da variabilidade social e demográfica no planejamento das redes 

assistenciais regionalizadas. 

OBJETIVO 

Este estudo analisa os desafios da regionalização do SUS em regiões 

metropolitanas, questão pouco estudada em sua especificidade no país (Spedo 

et. al, 2009; Mello et al., 2017). Se concentrando na parceria da Secretaria 

Municipal de Saúde com uma OSS na gestão da Atenção Primária de três 

regiões de saúde do município. Em particular, pela caracterização desses 

territórios em confronto com a definição de contrato de gestão unificado. 

  



 

MARCO TEÓRICO 

TRÊS VERSÕES HISTÓRICAS DE UM DESFECHO 

Para a compreensão desses desafios o estudo se beneficia de uma breve 

revisão histórica do SUS. A consolidação dessa conquista pode ser contada por 

três principais caminhos: seus princípios e doutrinas, suas normativas e pela via 

da gestão pública. 

A seção a seguir trata dos princípios e doutrinas apresentados a população 

através da constituição federal e consolidado nas leis 8080/90 e 8142/90. A 

segunda seção aborda as normativas e leis que compõem a estruturação do 

SUS na sociedade brasileira e as mudanças para se encaixar nos novos rumos 

tomados no final do século XX e nas primeiras décadas do século XXI. A terceira 

seção remonta a história da administração pública e suas tentativas de 

racionalização do sistema para garantir a melhor eficiência, eficácia e efetividade 

em todos os setores, até a reforma que resultou na chamada “Nova Gestão 

Pública” que fortaleceu a modalidade de contratação (público-privada), 

principalmente na área da saúde. Por fim, a quarta seção trata da junção desses 

três caminhos na criação e consolidação do Sistema Único de Saúde e como 

isso se torna uma nova questão para gestores SUS e da administração pública 

em geral na hora de organizar o sistema. 

PRINCÍPIOS E DOUTRINAS DO SUS, A PRIMEIRA VERSÃO 

Apresentados a população pela Constituição de 1988, os princípios e doutrinas 

do SUS são conceitos que orientam a organização normativa, integração do 

sistema e o cotidiano clínico dos serviços.  

Didaticamente podem ser divididos em Doutrinários e Administrativos. Os 

princípios doutrinários têm essa denominação, pois se referem a ideologia do 

sistema de saúde. As doutrinas a serem seguidas por seus organizadores e por 



 

quem trabalha no sistema. São doutrinários os princípios da universalidade, 

equidade e integralidade. Os princípios administrativos, responsáveis pela 

organização do sistema são: a regionalização e hierarquização, resolubilidade, 

descentralização, participação social e complementariedade do setor privado 

(BRASIL. Ministério da Saúde, 1990a). 

As três esferas federativas (união, estados e municípios) promovem ações e 

serviços de saúde por todo o território, seguindo cada um dos princípios e 

doutrinas.  

Universalidade 

Citado a primeira vez na Constituição Federal através do artigo 196, o princípio 

da universalidade, como seu nome já apresenta, trata da garantia de acesso a 

todo e qualquer cidadão ao sistema de saúde, bem como a todos os seus 

serviços e ações (BRASIL. Ministério da Saúde, 1990a). 

 Esse princípio se apresenta como contraponto ao que existia até o momento da 

constituinte. Um serviço de saúde, no qual quem tinha acesso à medicina 

curativa precisava ter carteira assinada e vínculo previdenciário. De modo que 

quem não tivesse esse vínculo ou teria que realizar um dispendioso desembolso 

pelo tratamento ou buscar a medicina curativa em instituições filantrópicas ou 

benemerentes. O serviço público de saúde era fundamentalmente voltado para 

a medicina preventiva (Pontes et al, 2009). 

A inclusão do acesso universal como princípio do SUS e a garantia de saúde 

como direito do cidadão e dever do Estado a partir de 1988 mudou o cenário, 

que se tornou mais abrangente (Pontes et al, 2009). 

Todo o brasileiro passou a ter o direito ao acesso a saúde. A criação de um 

estatuto do estrangeiro em 1980 - e a sua reformulação em 2017 - permitiram 

que os estrangeiros, sejam visitantes ou residentes do país tivessem acesso ao 



 

sistema de saúde, tal qual os próprios brasileiros (Pontes et al, 2009; Barbosa et 

al., 2016).  

Na prática, a garantia do acesso universal não se dá de forma sistêmica e 

enfrenta limites de gastos e custos. Como forma de garantir o direito a saúde, 

baseado no princípio da universalidade, os indivíduos acessam o sistema por via 

judicial. No caso da assistência farmacêutica, por exemplo, o aumento de casos 

de judicialização, fez com que fossem criadas, em 2011, a lei 12.401 e o decreto 

lei 7508, com o objetivo de regulamentar e racionalizar a política de assistência 

farmacêutica (Pontes et al, 2009; Siqueira, 2019; Lopes et al, 2018).  

A garantia do acesso universal não deve ser pensada como um caso à parte, 

pois ela está ligada aos princípios da equidade e integralidade de um modo firme; 

e nenhum dos outros dois pode ser consolidado sem a garantia do primeiro 

(Cecílio, 2001). 

“Universalidade, integralidade e equidade da atenção constituem um conceito 

tríplice, entrelaçado, quase um signo, com forte poder de expressar ou traduzir 

de forma muito viva o ideário da Reforma Sanitária brasileira.” (Cecílio, 2001 

p.113). 

Equidade 

Ainda no artigo 196 da Constituição Federal a equidade é tratada como o acesso 

igualitário aos serviços e promoções de saúde (Brasil, 1988). 

Embora por muitas vezes tratadas como sinônimos - por serem vistas como 

antagonistas as desigualdades - a igualdade e a equidade tratam de formas 

diferentes do combate à desigualdade: enquanto a igualdade promove ações 

iguais para os iguais, a equidade reconhece as diferenças e trata diferente os 

desiguais. Por esse motivo, quando se trata do acesso igualitário, refere-se ao 



 

acesso equitativo, afinal atender igualmente aos desiguais agravaria as 

desigualdades ao invés de reduzi-las (Paim & Silva, 2010).  

O significado de desigualdade em sua concepção semântica nem sempre foi 

tratado como prejudicial no âmbito das políticas sociais. Isto é, as desigualdades 

seriam uma expressão da iniquidade (desigualdades injustas que têm de ser 

evitadas ou combatidas). Enquanto a iniquidade seria a perpetuação das formas 

de poder de uma classe sobre a outra, a desigualdade representaria isso na 

divisão injusta de recursos e bens entre a população (Barros & Sousa, 2016).   

Ao classificar iniquidades e desigualdades como conceitos opostos as 

igualdades e equidades, Barros e Sousa (2016) afirmam que no SUS, uma das 

formas encontradas para reduzir iniquidades foi destinar uma equitativa soma de 

recursos financeiros para viabilizar o acesso a saúde. Em contrapartida, somente 

a garantia do acesso não resultou na diminuição das desigualdades ao adoecer 

e até mesmo morrer, em outras palavras, somente o repasse financeiro não é 

suficiente para chegar à equidade. 

A equidade é vista como uma forma de justiça social e de maior atenção aos 

menos favorecidos. Paim e Silva (2010) manifestam que sistemas universais 

buscam a equidade para se tornarem mais justos, enquanto políticas focalizadas 

não conseguem se tornar universais. Isto significa, que um sistema universal, 

como o SUS, deve promover ações de equidade para atingir os grupos menos 

favorecidos, em razão das políticas focalizadas não conseguem inserir tais 

grupos em um sistema universal.   

O acesso equitativo que propunham  a Constituição Federal e a Lei 8080/90,  

abordava a mesma oportunidade de acesso a todos os níveis de complexidade 

do sistema (primário, secundário e terciário) sem distinção de região , renda ou 

condição social. No entanto, não incluiu a equidade como um conceito que 

mutável que se adapta as novas tecnologias e formas de organização do sistema 



 

de saúde à medida que alguns desafios são resolvidos e novos vão sendo 

criados (Barros & Sousa, 2016; BRASIL. Ministério da Saúde, 1990a). 

Integralidade 

O terceiro princípio doutrinário do SUS viria como o elo para a organização do 

sistema de saúde como um todo. E assim perpetuar a reforma sanitária que 

vinha sendo pensada e discutida desde a oitava conferência de saúde (Cecílio, 

2001). 

A integralidade pode ser entendida de duas formas: como o reconhecimento do 

ser humano como ser histórico e social com direitos e deveres. E a união do 

sistema de saúde para uma melhor integração da pessoa, do sistema e das 

ações em saúde (Machado et. al, 2007; Kalichman & Ayres, 2016). 

As definições de integralidade do SUS foram anteriormente tratadas sob as 

ideias de integração de serviços, na ótica da interligação entre os pontos. E 

medicina integral, reconhecendo o indivíduo como um todo, influenciada por 

concepções presentes na literatura internacional desde os anos 1940 (Mello & 

Viana, 2012; Kalichman & Ayres, 2016). 

Nesse contexto de integralidade, foram criados movimentos pontuais dentro das 

universidades, orientados pela lógica da atenção integral nos anos 1970/80. O 

primeiro deles inaugurado em 1972, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ) com o nome de Ambulatório de Medicinal Integral (AMI), cinco anos 

depois, em 1977, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) inaugura o Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSEB) 

(Kalichman & Ayres, 2016). 

Já o CSEB, embora pertencente à USP, nasce integrado à rede 
estadual de Centros de Saúde que foi consolidada durante a 
segunda gestão de Walter Leser como Secretário de Estado da 
Saúde de São Paulo (1975-1979). Essa rede e a política de 
programação que a faria operar, foram a proposta paulista para 



 
responder à demanda por ampliação de cobertura assistencial 
[...] (Kalichman & Ayres, 2016 p. 3) 

O final dos anos 70 também foram marcados pela conferência realizada em 

Alma-Ata no Cazaquistão que planejava saúde para todos até os anos 2000. A 

visão do ser humano como biopsicossocial e a busca pela saúde que, não 

somente era a ausência de doença, e sim uma boa qualidade de vida, se funde 

ao princípio da integralidade já disseminado e corroborado pela Reforma 

Sanitária que se dava no país (Kalichman & Ayres, 2016). 

Os anos 80, marcam a visão da integralidade como eixo estruturante do desenho 

que vinha se formando a partir das experiências passadas e das novas que 

estavam sendo implementadas. Primeiro implantou-se as Ações Integradas de 

Saúde (AIS) e depois o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), 

que buscavam a incorporação e ampliação do acesso a assistência médica na 

rede pública. Em 1986, acontece a oitava conferência nacional de saúde que se 

tornou um marco importante para a reforma sanitária, visto que o relatório final 

serviria de base para o texto do capítulo saúde da Constituição Federal 

(Kalichman & Ayres, 2016). 

Para a Constituição e as normativas definiu-se o princípio doutrinário da 

integralidade através de seus dois sentidos: integralidade do: indivíduo, que deve 

ser tratado como um todo, não somente em partes como faz o sistema 

biomédico. Considerando o passado, presente e futuro daquele que está sendo 

tratado e todo o contexto em que ele está inserido. E a integração entre os 

diferentes níveis de complexidade, ligação entre os diferentes pontos para 

compor o sistema de saúde de modo que se tenha um melhor atendimento da 

população (BRASIL. Ministério da Saúde, 1990a).  

A prática do SUS, a partir da Constituição, não promoveu significativas 

mudanças no conceito da integralidade. Mattos (2004) afirma que apesar delas 

existirem, não ganharam notoriedade. O autor manifesta que a importância 

desse conceito é subjetiva, para o acesso às práticas do cuidado, pois aos 



 

poucos isso foi se tornando intrínseco do profissional da saúde. Machado et. al 

(2007) exprime a importância da integralidade como o eixo estruturante para a 

educação em saúde no SUS, a fim de sair do pensamento biomédico e 

fragmentado.  

Mello e Viana (2012) abordam a história do conceito de integralidade até ele 

chegar na sua definição mais atual e a ligação com o conceito da 

descentralização. Kalichman e Ayres (2016) apresentam os eixos em que a 

integralidade tem sido experimentada: necessidades, finalidades, articulações e 

interações. E apontam uma nova diretriz de organização do sistema, as Redes 

de Atenção à Saúde (RAS) que vieram como uma maneira de superar a 

fragmentação do SUS, isto é, sua demasiada descentralização.  

As Redes estão interligadas a outros dois princípios o da descentralização e o 

da regionalização, já que elas seriam operadas pelos municípios a partir de 

regiões. Logo, a integração não trabalha sozinha para a organização do sistema 

de saúde. Os princípios administrativos da descentralização e regionalização 

corroboram para que ela se desenvolva nas redes de atenção (Mello & Viana, 

2012; Kalichman & Ayres, 2016). 

Descentralização 

O conceito da descentralização passa por diversas nuances políticas que 

retomam 150 anos de história. Por conta desse longo debate, o estudo irá se 

limitar a dialogar com as definições mais recentes oriundas de toda a discussão 

feita anteriormente. 

A descentralização chega à saúde pública brasileira como conceito a partir dos 

anos 20 influenciada, assim como a integralidade, pela literatura internacional. O 

conceito era da aproximação dos serviços com a população e por ter uma lógica 

distrital essa população seria encarregada de cuidar dos centros e serviços de 

saúde implantados no local. No entanto, ao chegar no Brasil o conceito esbarrou 



 

no campo conceitual político onde a descentralização era vista como a 

concentração de poder financeiro, e desconcentração da administração para o 

local (municípios) (Mello e Viana, 2012). 

A desconfiança nos governos estaduais e as práticas clientelistas 

sucessivamente praticadas, tornam o município peça fundamental para a 

descentralização no país. Esse movimento ganha mais força a partir do regime 

de Getúlio Vargas que ao descentralizar algumas atividades para o município 

tinha por finalidade acabar com a política de governadores instaurada desde a 

república velha. Dessa forma, enfraquecia os estados e fortalecia os municípios 

(Melo, 1993; Mello e Viana, 2012). 

O fortalecimento dos municípios, entretanto, não significou um aumento de renda 

ou autonomia necessária para prosseguir com os serviços na esfera local. 

Faltava competência financeira, técnica e política aos municípios para que eles 

conseguissem administrar serviços de saúde pública (Mello e Viana, 2012). 

A descentralização da saúde, ganha contornos mais fortes com a criação do 

Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). Criado de forma autônoma política 

e administrativamente, o SESP oferecia os serviços para o interior do Brasil. 

Focado em medicina preventiva e curativa, realizava ações de forma coordenada 

e integrada salientando a importância da educação sanitária. A organização dos 

serviços locais de saúde foi um dos legados do SESP (Mello, Ibañez, Viana, 

2011). 

No estado de São Paulo, o SESP representou o aprendizado de organização 

sanitária. Entretanto, historiadores da saúde pública paulista documentam que 

apesar do aprendizado, na prática, pouco ocorria. Desorganizada, a secretaria 

de saúde não atualizava o plano de organização sanitária que se encontrava 

estagnado e necessitava uma reforma. Ou como coloca Rodolfo Mascarenhas 

(1964): “não seria uma reorganização, e sim uma organização de uma secretaria 

que nunca foi organizada.” (Mello, Ibañez, Viana, 2011). 



 

A reforma veio, em 1968, na administração de Walter Leser, como secretário da 

saúde do estado, culminada pelo Decreto Lei 200/1967. A Reforma na Secretaria 

Estadual de Saúde promoveu uma “descentralização executiva com 

centralização normativa” (Mello & Viana, 2012; Mello, Ibañez, Viana, 2011).  

O debate desconcentração e descentralização permeou toda a discussão da 

implementação de planos sanitários no Brasil, não seria diferente para aquilo 

que futuramente seria o SUS. Como Mello e Viana (2012) apontam: 

Estavam estabelecidas as bases de uma controvérsia de 
diferentes gerações e correntes de pensamento político e 
acadêmico, desassossegando o sono daqueles que pensariam 
o SUS: descentralização versus desconcentração. O certo é que 
essas incertezas não eram novas ou exclusivas do Brasil. (Mello 
e Viana, 2012 p. 1229)    

Os anos 70 e início dos 80 foram marcados pelo período de forte repressão 

política e de uma maior centralização das atividades fosse em qualquer âmbito. 

O debate da descentralização foi visto como polo opositor ao regime autoritário, 

ganhando força principalmente no período da redemocratização. A partir da 

constituição federal de 1988, os municípios voltaram a ganhar mais autonomia, 

quando nomeados entes federativos autônomos (Pereira et. al, 2018). 

Ainda na CF/88 define-se a descentralização do SUS como distribuição das 

reponsabilidades entre os vários entes governamentais (município, estado e 

união). O que é de competência municipal, cabe ao município, o de estadual ao 

estado e o federal a união. Para o município coube a maior responsabilidade em 

promover as ações de saúde (BRASIL. Ministério da Saúde, 1990a). 

Portanto ao instituir o princípio da descentralização no SUS criaram-se atores 

para a organização do sistema de saúde, os secretários municipais e estaduais 

e o ministro da saúde, se tornaram os responsáveis por tomar as decisões sobre 

políticas e ações (Brasil, 1990b).  



 

Ao definir o município como ente com maior responsabilidade nas promoções 

das ações em saúde a Constituição e a Lei 8080/90 validaram o debate do 

municipalismo fortalecendo-o até a Norma Operacional Básica de 96 (NOB/96). 

Marco na descentralização dos serviços para os municípios. Em poucos anos 

quase a totalidade deles já havia aderido as novas regras (Scatena & Tanaka, 

2001). 

Viana et. al (2010) coloca: 

“[...] as condições para um projeto de descentralização virtuoso, 
que atendesse às finalidades da política nacional de saúde – de 
garantia do acesso universal às ações e serviços de saúde e da 
atenção integral compatível com as necessidades e demandas 
diferenciadas da população – e reduzisse a iniquidade em saúde 
em diferentes planos não foram asseguradas. Em 
consequência, os resultados da descentralização brasileira na 
saúde são contraditórios e altamente dependentes das 
condições prévias locais.” (Viana et. al, 2010 p. 2319) 

O esgotamento do debate sobre a descentralização trouxe a luz da discussão da 

organização do sistema de saúde outro princípio administrativo, a 

regionalização. Reforçado pelo excesso de descentralização, que trouxe a 

Nob/96, as novas normativas editadas nos anos de 2001 e 2002, Normas 

Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS), e o Pacto pela saúde em 2006, 

optaram por uma gestão colegiada dos aparatos de saúde. Enquanto o primeiro 

se mostrou mais intrincado o outro começou um maior diálogo com a chamada 

Nova Gestão Pública (Mello et. al, 2017; Souza et. al, 2018). 

Regionalização 

O conceito primeiramente foi chamado de regionalização e hierarquização do 

sistema, pois seu objetivo era que a população tivesse acesso a todos os tipos 

de atendimento em uma região delimitada, entrando no sistema de saúde pela 

atenção primária e sendo referenciada aos demais se necessário (BRASIL. 

Ministério da Saúde, 1990a; Viana et. al, 2010). 



 

O princípio da regionalização demora a aparecer na organização do SUS. Devido 

ao que aconteceu nos primeiros anos de sua construção e implementação: o 

privilégio do princípio da descentralização. Desse modo boa parte das ações 

foram feitas para que o ente mais importante e principal tomador de decisões 

fosse o município (Viana et. al, 2010). 

Ao escolher privilegiar a descentralização o governo federal acertava quanto ao 

espraiamento do sistema de saúde por todo o território. O aumento dos aportes 

financeiros de estados e municípios na saúde, no entanto, não diminuiu as 

desigualdades de acesso e nem de integração dos serviços de um local ao outro, 

pois não se estimulou planejamentos regionais e sim locais (Viana et. al, 2010). 

Somente com a edição da NOAS começou a pensar em desenhos de regiões e 

decisões colegiadas para a integração dos serviços de saúde. A norma, 

entretanto, foi considerada muito rígida e altamente metódica para que fosse de 

fácil cumprimento e entendimento. Outro entrave encontrado foi a falta de 

participação estadual para a coordenação dessas novas regiões. 

Caracterizando-o como uma parte omissa ou até um obstáculo para a 

perpetuação da regionalização (Viana et al, 2010; Mello et. al 2017). 

O excesso de normatização e rigidez da NOAS levou a criação do Pacto pela 

Saúde em 2006. Ainda que tentasse dar um espaço a mais para os estados, o 

pacto funcionou como uma espécie de perpetuador da regionalização, criando 

dois entes que seriam responsáveis por ela: o Plano Diretor de Regionalização 

(PDR) e os Colegiados de Gestão Regional (CGR), mais tarde chamados de 

Colegiados Intergestores Regionais (CIR). Entretanto, tiveram dificuldades de se 

estabelecer visto que a cultura municipalista, tão arraigada nos gestores 

brasileiros, dificultou a superação de algumas práticas eleitorais, clientelistas e 

corporativas (Viana et al, 2010; Mello et. al 2017). 

O PDR instituiu a criação dos desenhos das regiões. Tanto estados, quanto 

municípios enfrentaram dificuldades de realizar tal desenho, devido as lógicas 



 

de cuidado em cada um dos locais que por muitas vezes não seguiam fronteiras 

de cidades ou estados. O território de uma região não necessariamente 

abrangeu o tamanho ou limite do município. De modo que um mesmo município 

podia estar em duas ou mais diferentes regiões de saúde (Chebli et al, 2010; 

Viana et al, 2010). 

Ainda, as regiões de saúde não necessariamente têm os mesmos desenhos que 

regiões metropolitanas ou de outras áreas, como as regiões de educação. O 

desenho se deu principalmente pela oferta e demanda de serviços de saúde, 

como expõem Chebli et al, 2010 “[...] para que isso ocorra, será necessário que 

o processo de regionalização se faça sobre territórios sanitários mais que sobre 

territórios político-administrativos.” 

O conceito de regionalização por muito tempo foi visto como sinônimo ou algo 

próximo a descentralização. Durante a reforma paulista da secretaria de saúde, 

quando surgem os primeiros desenhos das regiões de saúde ele ganha 

destaque, mas ainda como o sinônimo de descentralização. Somente com a 

edição das NOAS e do Pacto pela saúde ele alcança o protagonismo (Mello et. 

al 2019). 

Mais recentemente o conceito de regionalização se viu confrontado com novas 

tecnologias, sistemas complexos, redes assistenciais, e franco diálogo 

intersetorial com processos de urbanização, clareando a necessidade de ruptura 

epistêmica com sua histórica construção burocrática:  

Reconhecidas essas fronteiras, a atualização do conceito de 
regionalização desafia perspectivas inovadoras para um sistema 
clínico integrado em redes complexas, com novos processos, 
instrumentos, modelos clínicos etc. (Mello et. al, 2019 p. 1148) 

  



 

Resolubilidade 

Apresentada na Lei 8080/90 a resolubilidade tem por definição ser a garantia de 

resolução do problema encontrado para o cidadão que busca o atendimento 

(BRASIL. Ministério da Saúde, 1990a). 

No entanto, este princípio não pode ser analisado sozinho, pois a manutenção 

dos princípios anteriores como integralidade, descentralização, regionalização e 

universalidade é que irão garantir uma maior resolubilidade do sistema (Cardoso 

et. al, 2007). 

O princípio da resolubilidade parece ser simples, mas para que ele seja cumprido 

é necessário que todos os outros estejam funcionando plenamente. Como Farias 

et. al (2015) aponta em seu estudo sobre o reconhecimento de urgências no 

Estratégia Saúde da Família, muitos dos profissionais tiveram dificuldades de 

reconhecer a urgência, não somente isso, a falta de insumos, medicamentos e 

de um local adequado para o tratamento foram entraves para a boa 

resolubilidade dos casos, o que afetou também o princípio da integralidade. 

Bem como coloca Cardoso et al (2007) o princípio da resolubilidade permeia a 

proposta social do SUS e destaca outra perspectiva do fazer saúde: 

A questão da resolubilidade do SUS no sentido de efetivar os 
princípios e diretrizes postuladas e promover a saúde como 
principal meta está aquém do idealizado. Em meio a muitos 
entraves e barreiras que dificultam, mas não impedem a 
proposta social do SUS, destaca-se a perspectiva de fazer 
saúde, tendo como um dos focos a interdisciplinaridade dentro 
de um contexto de relações interpessoais, (inter e intra) 
institucionais e comunidades. (Cardoso et. al 2007 p. 254-255) 

Participação social 

A Participação social no SUS aparece na Constituição Federal como garantia da 

fiscalização e reivindicação de políticas e atendimentos do sistema de saúde. 

Ela ganhou uma lei que a explica detalhadamente no ano de 1990, a Lei 8142/90, 



 

que instituiu o que é a participação social no SUS e o modo de financiamento do 

sistema (BRASIL. Ministério da Saúde, 1990a). 

A lei orgânica do SUS (8080/90) desenha os conselhos participativos dos 

secretários de saúde intitulados Conselho Nacional De Secretarias Municipais 

De Saúde (CONASEMS) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS), enquanto o primeiro representa os municípios o segundo representa 

os estados. Os Conselhos se enquadram em uma forma de Participação Social, 

pois ali são levados os anseios e desejos das populações de cada município 

para o debate entre eles. A Lei 8142/90 detalhou a função desses conselhos e a 

função das chamadas conferências de saúde e do conselho municipal de saúde. 

Como bem ressalta a Lei, os encarregados de levarem os debates das 

conferências e do conselho municipal aos órgãos superiores são o CONASS e 

o CONASEMS (Brasil, 1990c). 

Apesar da criação desses espaços de debates pela Lei 8142/90, a adesão real 

da população tanto no conselho municipal de saúde, quanto nas conferências de 

saúde (essas que são realizadas apenas de quatro em quatro anos ou em 

caráter extraordinário) é baixa e pouco resolutiva (Hoppe et al, 2017). 

Estudos como o de Hoppe et al (2017), Shimizu e Moura (2015) e Valla (1998), 

alegam que a participação social em setores institucionalizados é baixa. Ao 

mesmo tempo os movimentos sociais são contrapontos que possibilitam maior 

interação com outros atores nas esferas de saúde, criando maiores espaços 

deliberativos. 

Ainda é necessário educar a população brasileira com práticas de democracia, 

para que haja uma maior participação nos conselhos. Uma forma seria através 

da demonstração dos resultados que os debates nesses espaços apresentaram 

(Hoppe et al, 2017; Shimizu & Moura, 2015). 

É necessário provocar a população através da socialização das 
possibilidades de participação e dos resultados advindos da 



 
organização dos grupos da sociedade, apontando para a 
participação popular como garantia de cidadania, haja vista que 
os movimentos sociais possibilitam a interação dos mais 
diversos atores, reconhecendo a singularidade e importância de 
cada cidadão no exercício da democracia em saúde. (Hoppe et 
al, 2017 p. 08) 

Complementaridade do setor privado 

O princípio da Complementaridade do setor privado, apresenta-se como a 

permissão do poder executivo de celebrar contratos com parceiros na iniciativa 

privada quando houver insuficiência do setor público (Brasil, 1990a). 

A contratação de serviços privados deve seguir três regras: a primeira de 

celebrar contratos de acordo com as normas do direito público; a segunda a 

instituição privada deverá estar em concordância com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS e a terceira a integração desses serviços deverá ocorrer 

da mesma forma e na mesma lógica organizativa do SUS. Devem ser 

privilegiados para os contratos serviços particulares que não visem o lucro, como 

está previsto na constituição (Brasil, 1990a). 

O caráter complementar da iniciativa privada à saúde pública vem sendo 

questionado desde a colocação deste princípio na Constituição. Seja porque isso 

não fortaleça o princípio da universalidade, ou pela contradição de se colocar 

como dever do Estado, mas terceirizar o dever para iniciativa privada, ou pela 

falta de adesão da própria classe média e dos próprios trabalhadores do SUS 

que recorrem a saúde suplementar (Paim, 2018). 

O maior ponto de inflexão desse questionamento foi a ruptura e o novo governo 

instaurado a partir de 2016. Quando se abriu muitos precedentes para a atuação 

da saúde suplementar no Brasil, inclusive por meio de leis e documentos feitos 

por empresários, para que se garantisse maior adesão da população aos planos 

privados de saúde, alegando que assim sobrariam mais recursos para o SUS 

(Paim, 2018). 



 
A dominância financeira que alcançou o sistema de saúde 
brasileiro, ainda que expresse os movimentos do capitalismo 
contemporâneo e pareça inexorável, não revela determinismo 
econômico isento de contradições e conflitos que dispensa a 
ação política de atores. No Brasil esta ação encontrou apoio nas 
áreas sistêmicas dos governos e no parlamento, contando, 
também, com o transformismo de atores, individuais e coletivos 
que anteriormente apostavam no SUS. (Paim & CONASS, 2018 
p. 72) 

Não é só Paim (2018) que levanta a questão da mudança de perspectiva entre 

a complementaridade e o protagonismo do setor privado frente ao setor público 

de saúde. Bahia e Scheffer (2018), apresentam que o SUS foi aprovado sem o 

financiamento necessário para a garantia da sua universalidade e gratuidade, 

abrindo precedentes para que a iniciativa privada pudesse investir no sistema. 

Além da demonstração clara das relações de figurões da saúde suplementar 

com diversos atores da administração pública. Silva e Bizerra (2017) reforçam, 

colocando que a complementaridade da saúde seria invertida e o setor público 

que financiaria as ações da iniciativa privada na saúde. 

Em contrapartida, Suxberger e Filho (2017) afirmam que não há aparatos legais 

ou constitucionais que liberem a iniciativa privada de atuar apenas como 

complementar ou acessória ao sistema público de saúde. Ainda mais quando se 

trata do contrato de prestação de serviços. Dessa forma a iniciativa privada não 

pode atuar nem majoritária, nem exclusivamente em nenhum seguimento onde 

o sistema de saúde público esteja.  

A criação de normas, a prestação de contas e a fiscalização dos serviços que 

atuam conjuntamente com o poder público fica resguardada a partir, da reforma 

administrativa de 1995. E é uma realidade nos serviços públicos, principalmente 

a atuação de Organizações Sociais na área da saúde. 

A SEGUNDA VERSÃO: AS NORMATIVAS 

Os princípios expostos devem ser reconhecidos em seus arcabouços 

normativos, ou pelo menos identificados em seus direcionamentos. É possível 



 

perceber, a partir das normas, que alguns princípios não precisam ser 

diretamente citados para sentir sua inclusão ou a influência.  

As normativas foram editadas para organizar o SUS frente ao debate que a 

gestão pública passava, tentando adaptar o sistema a cada novo rumo que o 

governo tomava. Este bloco apresenta as normativas estruturantes do SUS, a 

partir da constituição federal até o Pacto pela Saúde. 

Constituição Federal 

A partir dos debates da Oitava Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foi 

produzido um relatório final, com conclusões sobre três grandes temas: saúde 

como direito, o novo sistema de saúde e o financiamento da saúde. O relatório 

final serviu de inspiração para o capítulo Saúde da constituição, que 

posteriormente iria se desdobrar nas leis 8080/90 e 8142/90 (Paim, 2009). 

Em seu artigo 6º a Constituição Federal de 1988 coloca a saúde como um direito 

social do cidadão. O direito à saúde é garantido por meio de políticas sociais e 

econômicas, pois o acesso a produção e distribuição de riquezas, renda, 

salários, moradia, educação, cultura, esporte e segurança pública, reduzem 

doenças e agravos. Somente após colocar as políticas sociais como um dos 

fatores para se ter saúde a Constituição começa a apresentar seus princípios e 

doutrinas (Paim, 2009).   

No artigo 196 a saúde é descrita como um dever do Estado. Cria-se o Sistema 

Único de Saúde (SUS), no artigo 198, com garantia de acesso universal, integral 

e gratuito a uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde. O 

SUS está presente em todos os 5570 municípios do Brasil. 

Ainda segundo a CF/88 o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde 

compreende ao acesso de todos os brasileiros, sem distinção. E igual sem 

qualquer discriminação ou preconceito. Aos estrangeiros também é estendido o 



 

direito do acesso a saúde, por conta do estatuto do estrangeiro (Barbosa et al., 

2016). 

Por fim, disposto na Constituição há a criação de uma Lei Orgânica que 

aprofunda a organização do Sistema e seria a estrutura do SUS. A lei foi editada 

dois anos depois e recebeu o nome de Lei Orgânica do SUS, a Lei 8080/90. E 

em caráter suplementar também foi criada a Lei 8142/90. 

Lei 8080 

Como condição estruturante do SUS, sua lei orgânica 8080/1990, foi criada. Nela 

os princípios organizativos e doutrinas são apresentados com mais detalhes, 

conjuntamente com o conceito ampliado de saúde.  

Em seu artigo 4º, o SUS é definido como “os serviços de saúde prestados por 

órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais da administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” (Brasil, 1990b). 

Já em seu art. 7º, são apresentados os princípios do SUS: universalidade de 

acesso; integralidade da assistência; preservação da autonomia; igualdade da 

assistência à saúde; direito à informação (sobre a sua saúde); divulgação de 

informações dos serviços de saúde do SUS; utilização da epidemiologia; 

participação da comunidade. Descentralização político-administrativa, que 

enfatizava a regionalização e a hierarquização; integração das ações de saúde, 

meio ambiente e saneamento básico; recursos financeiros para promover as 

ações do sus; capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 

assistência; organização dos serviços públicos (Brasil, 1990b). 

A organização administrativa do SUS é apresentada em seu 8º artigo, 

compreendida pelas “ações e serviços executados pelo SUS, direta ou 

indiretamente (participação complementar da iniciativa privada). De modo 



 

regionalizado e hierarquizado (Regiões de saúde). Por cada uma das esferas de 

governo (União, Estados e Municípios).” (Brasil, 1990b). 

As competências de cada uma das esferas (municipal, estadual e união), 

também são apresentadas na Lei Orgânica. Os municípios encarregam-se de 

“planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir 

e executar os serviços públicos de saúde; participar do planejamento, 

programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada; participar da 

execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos 

ambientes de trabalho; executar serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, 

de alimentação, nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador.” (Brasil, 

1990b). 

Os debates sobre a saúde em nível estadual e municipal ficam instaurados a 

partir dos dois conselhos criados pela Lei: o Conselho Nacional De Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS) e o Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS) (Brasil, 1990b).  

Ao observar a Lei Orgânica é possível compreender o tamanho do SUS e de 

suas competências no país. O conceito ampliado de saúde diz que tudo parte 

dela e a sociedade só consegue avançar se todos os aspectos para a saúde da 

população forem cumpridos. (Brasil, 1990b).  

Devido ao histórico municipalista brasileiro as competências, em sua maior parte, 

executam-se nos municípios. Paim (1992) destaca que a Lei reconhece o caráter 

suplementar dos estados frente aos municípios 

Lei 8142 

Ainda, no mesmo ano de 1990, aprova-se uma segunda Lei: a 8142/90. Que 

dispõe sobre o financiamento e controle social do SUS. Quanto ao controle 



 

social, a lei dispõe da criação de instâncias colegiadas, como as Conferências 

de Saúde e o Conselho de Saúde.  

As Conferências de Saúde realizam-se a cada 4 anos com representação de 

vários segmentos sociais, e tem por objetivo avaliar a situação de saúde e propor 

as diretrizes para a formulação da política de saúde e são convocadas pelo 

Poder Executivo ou extraordinariamente. Já o Conselho Municipal é permanente 

e deliberativo, um órgão colegiado composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação 

de estratégias e controle da execução da política de saúde (em qualquer 

instancia). E pelo Conass e Conasems que esses conselhos terão voz 

nacionalmente (Brasil. Presidência da República, 1990c). 

Já sobre o financiamento, a Lei 8142 dispõe que há um fundo municipal de saúde 

alimentado pelas despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde (MS); 

investimentos previstos em lei orçamentária; investimentos previstos no plano 

quinquenal do MS; cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

implementados por municípios, estados e Distrito Federal.  

Deste fundo nacional, 70% são repassados aos municípios. O que sobra vai para 

os estados. Ainda há regras a serem cumpridas para que haja o repasse: 

existência de um fundo de saúde, um conselho de Saúde com composição 

paritária, plano (municipal ou estadual) de saúde, relatórios de gestão que 

permitam o controle, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 

orçamento, comissão de elaboração do Plano de Carreira, cargos e salários 

previstos no prazo de dois anos. Se os requisitos estabelecidos no artigo não 

forem cumpridos, implica que os recursos sejam administrados pelos estados ou 

pela união, perdendo a chance de administrá-los localmente (Brasil. Presidência 

da República, 1990c). 

  



 

NOBS 

No ano seguinte, em 1991, foi editada a primeira Norma Operacional Básica 

(NOB). Scatena e Tanaka (2001), discorrem sobre como a criação das NOBs, a 

partir de 91 até 96, concretizaram a descentralização da saúde. Momento no 

qual, os municípios de fato se responsabilizaram pela gestão e estruturação dos 

serviços e política de saúde.   

A NOB 01 que inicia o processo de municipalização tem foco em 

descentralização, a NOB 01/92 amplia a municipalização, cria estímulos para 

fortalecer a gestão estadual e o sistema de incentivos a hospitais para cumprir 

alguns critérios de qualidade. A NOB 01/93 apresentou a gestão semiplena do 

sistema. 

Foi na NOB 01/96 que se encontraram os instrumentos utilizados para definição 

de estratégias e movimentos tático-operacionais a fim de reordenar a 

operacionalidade do Sistema. A partir de uma avaliação periódica de 

implantação e desempenho do SUS. Seus objetivos eram induzir e estimular 

mudanças; aprofundar e reorientar a implementação do SUS; definir novos 

objetivos estratégicos, prioridades, diretrizes, movimentos tático-operacionais e 

regular as relações entre os gestores do SUS. Ainda, a NOB tinha a finalidade 

de promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal 

e do Distrito Federal da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes 

(Brasil, Ministério da Saúde, 1996). 

A NOB 96 apresenta como o SUS municipal se estrutura em um conjunto de 

estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e hierarquizada, 

disciplinados segundo subsistemas, um para cada município. Isso fortaleceu a 

municipalização e a descentralização que até então eram interligadas (Brasil, 

Ministério da Saúde, 1996). 



 

Scatena e Tanaka (2001) classificou a NOB 96 como mais complexa, extensa e 

de difícil compreensão e cumprimento que a sua anterior. A gama de requisitos 

a serem cumpridos e o tamanho das responsabilidades impostas aos municípios, 

principalmente, representava uma mudança de enfoque na descentralização dos 

serviços.  

Apesar da sua complexidade a NOB 96 foi aderida por praticamente 100% dos 

municípios brasileiros. A motivação se deu, segundo Scatena e Tanaka (2001), 

por conta da possibilidade dos repasses fundo a fundo entre união e municípios.  

Por conta de seu caráter profundamente burocrático e descentralizador, 

esperava-se que a NOB 96 pudesse gerar um efeito contrário ao que se 

esperava, ou seja, a volta da centralização, após tanta descentralização. 

Os requisitos à habilitação e as responsabilidades que a NOB-
96 impõe, associados à sua menor flexibilidade (somente 
permitindo duas formas de gestão) e maior complexidade 
(principalmente relacionada ao custeio), podem representar 
obstáculos ao no processo de descentralização. Assim, mesmo 
que a grande maioria dos municípios tenha se habilitado às 
formas de gestão previstas nesta NOB, ainda não é possível 
saber se este fato representou um avanço na descentralização 
ou vai gerar, no futuro, uma recentralização no estado. (Scatena 
& Tanaka, 2001 p.68)  

De fato, o cumprimento da NOB 96 acabou por descentralizar demais as políticas 

de saúde. De modo que era necessário uma nova normativa que abrisse 

caminho para organizar a descentralização em uma regionalização, como 

apontam Dourado e Elias (2011): 

Depois de efetivada a descentralização na primeira década do 
SUS, tornou-se evidente que a estrutura municipalizada não era 
capaz de oferecer as condições para a plena realização dos 
objetivos do sistema nacional de saúde no ambiente de extrema 
heterogeneidade que caracteriza a Federação brasileira. 
Identificava-se a necessidade de racionalização do sistema para 
equacionar a fragmentação na provisão dos serviços e as 
disparidades de escala e capacidade produtiva existentes entre 
os municípios, sob o risco de perda de eficiência e, 
consequentemente, de piores resultados. O reconhecimento 



 
dessa situação levou ao caminho da regionalização no início da 
década de 2000, com a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde (NOAS). (Dourado e Elias, p. 207) 

NOAS 

A NOAS 2001 e 2002 têm o mesmo texto, porém, a segunda é a versão reeditada 

da primeira. Entre seus objetivos, estavam ampliar as responsabilidades dos 

municípios na Atenção Primária a Saúde (APS), definir o processo de 

regionalização da assistência, criar mecanismos para o fortalecimento da 

capacidade de gestão do SUS e iniciar à atualização dos critérios de habilitação 

de estados e municípios.  

A NOAS se concentra na regionalização. Nela ficam estabelecidas as regiões de 

saúde, que envolvem vários municípios, relacionados por conta de 

características sociais e demográficas (Brasil, 2001). 

A regionalização é explicada na NOAS como: 

“[...] deverá contemplar uma lógica de planejamento integrado, 
compreendendo as noções de territorialidade na identificação de 
prioridades de intervenção e de conformação de sistemas 
funcionais de saúde, não necessariamente restritos à 
abrangência municipal, mas respeitando seus limites como 
unidade indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos a 
todas as ações e serviços necessários para a resolução de seus 
problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis.” 
(Brasil, 2001 cap 1, 1.1)    

A ideia de rede regionalizada, partiu da premissa se passasse a se organizar as 

regiões de saúde em territórios. Contudo, se evidenciou o problema de que da 

falta de o costume de se organizar em regiões no país, dada a antiga discussão 

de municipalização. Por esse motivo, encontrou-se dificuldade em unificar os 

municípios em torno de uma região (Brasil, 2001).  

Houve um estabelecimento de padrões para que cada município recebesse a 

demanda que conseguiria atender. Municípios que conseguiram cumprir os 



 

requisitos receberam a gestão plena do sistema e os que não conseguiram 

receberam a gestão da atenção básica ampliada. O que diferenciou quem iria 

regular os equipamentos de saúde dentro dos municípios. Para quem tinha a 

gestão plena regularia tudo o que está em seu município; quem tinha a gestão 

da atenção básica o estado regularia as outras atividades (Brasil, 2001). 

Cada uma das regiões deveria elaborar o Plano Diretor de Regionalização 

(PDR). Ele seria o instrumento de ordenamento de cada uma das regiões. Com 

o intuito de organizar o processo de regionalização (Brasil, 2001). 

Está nas bases do PDR a descrição do que é uma região de saúde onde diz:  

[...]base territorial de planejamento da atenção à saúde, não 
necessariamente coincidente com a divisão administrativa do 
estado, a ser definida pela Secretaria de Estado da Saúde, de 
acordo com as especificidades e estratégias de regionalização 
da saúde em cada estado, considerando as características 
demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias, 
epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre municípios, 
entre outras. (Brasil, 2001, cap. 1, I-1, 5 a)   

A NOAS também criou a Programação de Pactuação Integrada (PPI) que 

consiste em um plano de pactuação os gestores de uma determinada região 

para a oferta de saúde equitativa, como disposto na própria lei: 

[...] representa o principal instrumento para garantia de acesso 
da população aos serviços de média complexidade não 
disponíveis em seu município de residência, devendo orientar a 
alocação de recursos e definição de limites financeiros para 
todos os municípios do estado, independentemente de sua 
condição de gestão. (Brasil, 2001 cap 1, I-4, 21)  

A oferta desses serviços deve ocorrer nos Municípios Polo, responsáveis pela 

região de saúde.  

Contudo, a NOAS enfrentou diversas dificuldades de se estabelecer. Por estar 

pautada em um sistema municipalista, a regionalização não foi bem recebida 



 

nem por municípios, nem por estados. Se tornando palco de disputas entre os 

dois entes da federação, para a administração dos serviços de saúde. 

Pouco se falou sobre uma regionalização intramunicipal na NOAS. Segundo ela, 

estes devem seguir os fluxos e rotinas estaduais colocadas na Programação 

Programada e Pactuada. 

Pacto Pela Saúde 

A necessidade de avançar sob o princípio de regionalização e sua importância 

para a consolidação do SUS e da equidade de serviços em cada uma das 

regiões leva a criação de mais um instrumento de gestão do SUS. O Pacto pela 

Saúde (Reis et al, 2017). 

Em 2006, o governo federal estabeleceu pela portaria 339/2006, o Pacto pela 

Saúde, que seria mais um avanço no aperfeiçoamento do SUS. Uma importante 

mudança nos modelos de gestão do sistema de saúde e redefinição as 

responsabilidades sanitárias. 

Foram três as prioridades do pacto pela saúde: o pacto pela vida, em defesa do 

SUS e pela gestão do SUS. Cada um dos três pactos coloca metas e condições 

para serem alcançados. 

No pacto pela vida estão: saúde do idoso, câncer de colo de útero e mama, 

mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às 

doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, 

tuberculose, malária e influenza, promoção da saúde e atenção básica a saúde.  

O pacto em defesa do SUS veio para fortalecê-lo como uma política de estado e 

não de governo. Para que a saúde passasse por uma repolitização, de modo 

que ficasse vinculada a ideia de cidadania. 



 

O pacto de gestão do SUS tinha por objetivo clarear as responsabilidades claras 

de cada ente federado, para que houvesse uma descentralização de atribuições 

do Ministério para estados e municípios. Além de, territorialização da saúde, 

aumentar a importância da participação e controle social do SUS, e estabelecer 

diretrizes para o financiamento público tripartite. Baseado nas Noas o pacto de 

gestão também coloca em suas diretrizes a descentralização e a regionalização 

da saúde. 

O Pacto ficou responsável pelo desenho do financiamento da saúde que foi 

composto por blocos: alta e média complexidade, atenção básica, vigilância em 

saúde, gestão do SUS, assistência farmacêutica e financiamento da atenção 

básica.   

A regionalização apareceu como o eixo estruturante do Pacto de Gestão. 

Responsável pela identificação e construção da identidade regional, além do 

fortalecimento dos instrumentos de regionalização como a PPI, o PDR e o Plano 

Diretor de Investimento (PDI). O PDI consiste em: 

O PDI, referente aos recursos, define que, em âmbito regional, 
deverão ser atendidas as necessidades de Atenção Básica e de 
média complexidade e, na macrorregião, o que se refere a alta 
complexidade. O referido plano também deverá contemplar as 
necessidades da Vigilância em Saúde (Sauter et al, 2012, p. 
270).  

O pacto ainda instituiu um Colegiado de Gestão Regional (CGR) - hoje 

renomeado para Comissão Intergestores Regional (CIR) - que ficou responsável 

pelas negociações, planejamento e decisões sobre pactuação dos planos 

regionais, a fim de organizar a rede regional de serviços de saúde. As Comissões 

Intergestores Bipartite (CIB) ficaram encarregadas de resolver como o CGR deve 

funcionar (Sauter et al, 2012). 

Com o Pacto, esses novos arranjos normativos surgiram para que a 

regionalização melhorasse, a comunicação entre os entes federados e 

aumentasse o papel do estado na gestão do SUS. Após o amadurecimento da 



 

descentralização municipal, foram conquistados novos avanços. Como apontam 

Dourado e Elias (2011): 

Enunciam-se os objetivos de melhorar o acesso e a qualidade 
da assistência, reduzindo as desigualdades existentes, de 
garantir a integralidade da atenção, de potencializar a 
capacidade de gestão das esferas estaduais e municipais e de 
racionalizar os gastos e o uso dos recursos, possibilitando ganho 
em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência 
regional (Dourado e Elias, p. 208). 

No Pacto pela Saúde pouco foram abordadas as diferenças e desigualdades 

dentro de um mesmo município de grande porte, ou mesmo de uma região 

metropolitana. A regionalização intramunicipal nessa normativa se torna apenas 

uma instrução de organização, de regiões de saúde dentro de um mesmo 

município ou com seus vizinhos mais próximos. 

O CAMINHO DA GESTÃO, A TERCEIRA VERSÃO 

O caminho da gestão remonta à criação de órgãos importantes para a 

administração pública, decretos que mudaram a transparência de informações e 

a reforma gerencial que permeou a criação das três normativas da saúde a NOB 

96, NOAS 01/02 e o Pacto pela Saúde.  

IDORT e DASP: o início do pensamento racionalizador no Brasil 

Não se pode começar a contar a história da gestão pública sem antes abordar 

os primórdios de um pensamento racionalizador, liderados pela influência de 

Francisco de Paula Souza, criador da escola politécnica de engenharia de SP, 

pai de Geraldo de Paula Souza, criador do instituto de higiene, futura faculdade 

de saúde pública da USP (Mello, 2012). 

Justamente Paula Souza, (o filho), viria participar da organização do IDORT 

(Instituto de Organização Racional do Trabalho), planejado aos moldes da Taylor 

Society. Fundou-se o instituto em 1931, em São Paulo. O principal pensamento 



 

dos fundadores era a racionalização do trabalho. Para isso, buscaram em 

diversos setores da sociedade – aqui lê-se que a maioria deles composto pela 

elite paulista – apoio para a fundação do instituto (Vizeu, 2018). 

Assim, tendo por elemento central a necessidade pela 
racionalização dos agentes econômicos para o desenvolvimento 
nacional, o Idort não poderia prescindir da articulação do Estado 
e de outras instituições da esfera não econômica, atuando 
também em áreas tais como a educação, a saúde pública etc. É 
por isso que, além dos engenheiros e industriais, encontramos 
como idealizadores do Idort médicos sanitaristas, políticos, 
educadores e mesmo empresários do comércio e banqueiros 
(Vizeu, 2018 p. 166).  

Em seus primeiros anos de vida, o IDORT não encontrou facilidade em atuar. 

Com uma grave crise financeira, o instituto só conseguiu dar uma guinada 

quando seu presidente foi nomeado interventor do estado de São Paulo (o que 

equivaleria ao cargo de governador atualmente). Neste momento, novos 

membros chegaram ao instituto e a crise financeira foi superada. Então, com a 

nomeação, a difusão do pensamento racional e da racionalização do trabalho 

ganhava mais um aliado: o Estado (Vizeu, 2018). 

O programa de Reorganização Administrativa do Governo do Estado (RAGE), 

executado pelo IDORT, buscava racionalizar toda a administração pública do 

estado de São Paulo, propondo uma nova estrutura para o governo do estado, 

o que rendeu bons frutos, logo o instituto passou a receber mais propostas para 

a reorganização de instituições públicas (Vizeu, 2018). 

Possivelmente, os embates entre o governo federal e o do estado de São Paulo 

não elevaram o programa a ser visto como a primeira tentativa de racionalização 

do setor público, entretanto seu sucesso na organização do setor público e a 

influência na criação do Departamento Administrativo do Setor Público (DASP) 

são lembrados (Souza, 2006; Vizeu, 2018).  

O DASP foi criado como uma nova tentativa de organização e melhoria da 

eficiência da administração pública. Um órgão controlador, com uma elite técnica 



 

que tinha por objetivo reestruturar o funcionalismo público em todo país. Ele seria 

o braço administrativo do governo, no qual suas duas maiores funções seriam 

de departamento de administração e assessoria da presidência (Rabelo, 2012; 

Coelho, 2019). 

A reforma criada pelo DASP tinha um caráter burocrático clássico, inspirado nos 

princípios Weberianos, e centralizador devido à época que foi criado (no auge 

do regime de Getúlio Vargas), o departamento, no entanto, seria criado com uma 

distância da influência política. Como aponta Rabelo (2011): 

A burocracia, no departamento, seria um elemento organizador 
de uma cultura científica, cultura está assegurada por uma elite 
técnica e especializada. O conceito de burocracia adotado por 
este grupo seria de normatização e regulação no campo de 
trabalho e também da vida social, pois se inferia que a 
mentalidade do funcionalismo público deveria ser mudada e 
essa mudança só ocorreria com a adoção da meritocracia e 
padronização do funcionalismo, afastando a influência política 
presente na distribuição de cargos e promoções (Rabelo, 2011 
p. 135). 

Criado com a intenção de organizar o funcionalismo público, deixando-o menos 

personalista e mais técnico. Sua elite era altamente especializada o que 

culminou no chamado insulamento burocrático dessa elite, que ficava isolada do 

resto do funcionalismo funcionando como um poder a parte (Rabelo, 2012). 

A tentativa dos chamados “daspianos” em implementar um funcionalismo público 

nos moldes de uma organização racionalizada, para prestar contas 

eficientemente deu certo até o fim da era Vargas em 1945, quando eles viram 

seu poder e sua autonomia diminuírem. Como consequência alguns perderam 

seus cargos. Essa destituição dos altos cargos, no entanto, não pôs fim a 

importância do DASP como um dos percussores, conjuntamente ao IDORT, na 

tentativa de racionalizar a administração pública brasileira. Sendo também 

importante para pautar os futuros cursos de administração pública no Brasil 

(Rabelo, 2018). 

  



 

O Decreto-Lei 200 e sua influência na Reforma Leser 

Contrariando a visão centralizadora imposta pelo DASP, no mesmo ano de sua 

criação, foi inaugurada a primeira autarquia do Brasil. Uma pequena 

descentralização de alguns setores da administração (Pereira, 1996). 

A descentralização, como princípio organizativo do SUS, foi tida como uma 

desconcentração administrativa e concentração financeira. Na administração 

pública, não foi muito diferente. Acreditava-se que, para o sucesso local das 

ações políticas, a administração indireta (que não pertencia ao governo central) 

não necessitava obedecer a todos as exigências da administração direta 

(Pereira, 1996). 

A primeira tentativa mais conhecida de descentralização ocorre no final dos anos 

60, com o Decreto Lei 200 de 1967. Buscou-se uma reorganização da 

administração pública, a fim de superar a burocratização que estava arraigada 

no funcionalismo público. Ao permitir a descentralização, que pode ser entendida 

como uma desconcentração, visava-se principalmente um repasse das tarefas 

dos órgãos centrais para os municipais, contudo, não as decisões ou a 

capacidade de administrar (Decreto-Lei No 200, 1967; Pereira, 1996). 

Abrucio (2002), explica que esse tipo de descentralização está ligado ao 

desempenho da democracia, ocorrendo para que os serviços fiquem mais 

próximos a população. No caso do DL-200/67, as estatais ganharam mais 

autonomia. O autor ainda coloca que esse tipo de descentralização é um 

processo nitidamente político e delegou funções ou serviços de um órgão central 

para um autônomo. Com o crescimento do Estado, a partir da estatização de 

muitos serviços, passou a usar conceito de descentralização quando os serviços 

da esfera pública são passados para a privada.  

Para a saúde o DL-200/67 implicou numa ampla reforma da Secretaria Estadual 

de Saúde (SES) de São Paulo, a chamada Reforma Leser. Que levaria o nome 



 

de seu idealizador Walter Leser, o secretário de saúde na época. A reforma 

reorganizou a secretaria, instituiu um calendário de vacinas, retomou os Centros 

de Saúde, criou métodos de controle para a hanseníase e instituiu o uso do termo 

hanseníase, invés do antigo, lepra. Além de novos desenhos para a saúde no 

estado de São Paulo (Mota et. al, 2019; Mello & Bonfim, 2015). 

A Reforma Leser mostrou-se fundamental para que a saúde paulista passasse 

por uma transformação, tendo o centro de saúde como o fator principal para uma 

organização sanitária. Contudo, a reforma teve também suas falhas: a falta de 

acesso público aos serviços de assistência curativa e a falta de uma 

coordenação entre os poderes responsáveis foram alguns deles (Mello, Ibañez, 

Viana, 2011). 

Dessa forma, o DL-200/67 impulsionou a desburocratização e transparência de 

alguns setores da administração pública, influenciou a Reforma na secretaria de 

saúde, trazendo muitos avanços e uma marca na história da saúde do país. No 

entanto, o período de instabilidades políticas que passava o Brasil fez com que 

tanto o decreto quanto a reforma ficassem inacabados (Mello & Bonfim, 2015; 

Pereira 1996). 

Redemocratização, Constituição e Nova Gestão Pública 

Anos mais tarde o Brasil iria passar por mais um período de mudanças. A 

redemocratização implicou num plano de retomar (nos anos 80 e 90) o Estado 

Nacional e as políticas centradas no bem-estar social dos cidadãos. Em 

congruência com os países desenvolvidos e numa tentativa de afastar o que 

havia sido o regime militar com direitos privados e pouca participação social. 

Planejava-se a partir da constituição de 1988 uma gestão mais centralizada, 

onde o Estado proveria aos cidadãos seus direitos sociais para viver no país 

(Abrucio, 2002). 



 

Políticas baseadas no chamado Welfare State e no Keynesianismo trariam de 

volta esse sentimento do Estado Nacional. Isso ocorreu nos países europeus, 

principalmente, pós Segunda Guerra Mundial, mantendo-se nas décadas 

seguintes com investimentos em políticas de bem-estar social, aumento do 

financiamento, repassasses e parceria com os estados subnacionais. 

Paradoxalmente, este tipo de Estado mais centralizador iria necessitar 

descentralizar algumas políticas, pois ao aglutinar mais responsabilidades e 

atividades o governo não conseguia controlar a qualidade e o desempenho das 

políticas que implementava (Abrucio, 2002). 

O Estado Nacional ficava “too small for big problems of life and too big for small 

problems of life”. Dessa forma, os países desenvolvidos promoviam ações de 

descentralização, afinal, nenhum Estado sozinho conseguiria resolver os 

problemas da vida local (Abrucio, 2002). 

Enquanto isso no Brasil começava um período de estabilização econômica, 

impulsionada pelo sucesso do plano Real e pelo novo tipo de eleição que se deu 

a partir de 1994. Eleições casadas para presidência da república, governo do 

estado e deputados federais e estaduais. O plano Real influenciou a vitória tanto 

do presidente, quanto de governadores em estados estratégicos, como Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul (Abrucio, 2002). 

Pouco mais tarde, com o presidente já eleito um novo projeto para o país 

começava a ser implementado. Iniciou um diálogo sobre o que havia ocorrido na 

Europa e nos EUA, uma mudança nas relações entre o público e privado. O início 

dessa nova relação iria começar com a reforma feita pelo Ministério da Reforma 

do Estado (MARE) e comandada pelo Ministro Bresser-Pereira com o nome de 

Nova Gestão Pública (NGP) (Tonelotto et al, 2019). 

Baseado no contexto internacional, Cavalcante (2018) classifica a Nova Gestão 

Pública (NGP) ou o New Public Management (NPM) em duas gerações a 

primeira geração englobaria: eficiência/economicidade, 



 

privatização/terceirização, competição intragovernamental, gestão e controle por 

resultados. Enquanto a segunda geração entraria: qualidade/efetividade, 

participação social, accountability, transparência e por fim, descentralização e 

publicização dos serviços públicos. 

Essa característica de maior envolvimento societal na gestão e 
no policy-making reflete também na diversificação da 
participação não apenas da sociedade civil, mas também do 
setor privado, o que resultou em estratégias inovadoras de 
condução de serviços públicos para além da própria execução, 
privatização e contratualização (terceiro setor) (Cavalcante, 
2018 p. 18).   

Para a reforma brasileira, foram considerados a existência de dois tipos de 

público: o estatal e o não-estatal. Ambos fizeram parte da reforma social-

democrata e não liberal, como propunha o MARE, de modo que a escolha das 

Organizações Sociais como gestoras de alguns equipamentos públicos e 

implementadoras das políticas públicas traria uma melhor accountability a quem 

aderisse esse modelo de gestão (Pereira, 1996). 

O papel do Estado, a partir da celebração dos contratos de gestão com essas 

entidades do terceiro setor, seria de regulador dessas organizações. Elas seriam 

submetidas também a avaliação das suas contas pelo Ministério Público 

(municipal, federal ou estadual) (Pereira, 1996). 

Quando propôs a Reforma Bresser-Pereira pretendia instaurar um novo tipo de 

participação social, em que as Organizações Sociais fossem controladas e 

regidas pelos próprios moradores dos lugares onde atuavam. Tendo como base 

as influências anglo-saxã de comunidade, como ocorria no Canadá e nos EUA 

(Pereira, 1996). 

No entanto, como apresentam Tonelotto et. al (2019), são várias empresas, que 

não necessariamente representam um bairro ou fazem parte da comunidade, 

que administram os serviços de saúde, destoando da ideia original pensada por 

Bresser. 



 

Desdobramentos da Nova Gestão Pública: O Contrato de Gestão 

A Lei 9.637/98 dispõe sobre o que é uma organização social e quais são as 

qualificações para que se possa tornar uma. Também foi nesta lei que ficou 

conhecido os moldes de um contrato de gestão. Em seu artigo 6º ela diz: “O 

contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade 

supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, 

responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social.” 

(Brasil, 1998). 

Para a indução de mudanças, descentralização de serviços e avaliação de 

indicadores é que serve um contrato de gestão (Ditterich et al. 2012).  

Denominados endógenos, os contratos de gestão influenciam no modelo de 

gestão. Um modelo de gestão pode ser entendido por práticas organizacionais 

que seguem um conjunto de princípios e normas. Resultando no modo de 

trabalhar de uma empresa, seja ela pública ou privada (Crozatti, 1998; Ditterich 

et al. 2012).  

Ditterich, (2012) explica isso ao dizer: 

Os contratos endógenos instituídos internamente nas 
instituições públicas brasileiras têm sido também denominados 
de Termo de Compromissos, cuja lógica operacional e 
fundamentos legais derivam, em grande parte, da experiência na 
definição de metas e resultados dos contratos de gestão 
utilizados nas OS (Ditterich, 2012 p. 618).    

Criados como um instrumento de regulação e ligação entre as secretarias de 

saúde e as organizações sociais, o contrato de gestão se torna o eixo para que 

continuem sendo feitos os repasses pelas secretarias, através do cumprimento 

de indicadores. Dessa forma, algumas organizações acabam voltando-se 

apenas para o cumprimento dos indicadores na hora de gerir os equipamentos. 

Como apresenta Ibañez et. al (2001), os hospitais geridos pelas organizações 



 

sociais voltaram-se apenas ao cumprimento dos indicadores de eficiência e 

efetividade. 

As OSS na saúde 

A partir da Reforma feita pelo MARE, as Organizações Sociais passaram a ser 

entendidas como um modelo de gestão para melhorar a accountability do 

sistema público. Assim, elas recebem repasses dos governos, sejam estaduais 

ou municipais, para gerir equipamentos públicos. Encontram-se mais presentes 

nos estados do Sudeste e Nordeste nas áreas de Saúde, Cultura, Ciência e 

Tecnologia. Sendo sua predominância na saúde (Sano & Abrucio, 2008). 

A Lei Complementar 846/98 do estado de São Paulo dispõe sobre a qualificação 

das Organizações Sociais, foi alterada em 2014 pela Lei complementar 

1243/2014. Em seu novo texto a lei dispôs em seu artigo 1º e parágrafo único a 

seguinte redação: 

Artigo 1º O Poder Executivo poderá qualificar como 
organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde, à 
cultura, ao esporte, ao atendimento ou promoção dos direitos 
das pessoas com deficiência, ao atendimento ou promoção dos 
direitos de crianças e adolescentes, à proteção e conservação 
do meio ambiente e à promoção de investimentos, de 
competitividade e de desenvolvimento, atendidos os requisitos 
previstos nesta lei complementar (São Paulo, 2014 art. 1º). 

Parágrafo único - As pessoas jurídicas de direito privado a que 
se refere o “caput” deste artigo serão submetidas ao controle 
externo da Assembleia Legislativa, que o exercerá com o auxílio 
do Tribunal de Contas do Estado, ficando o controle interno a 
cargo do Poder Executivo (São Paulo, 2014). 

O município de São Paulo também fez uma lei para qualificar as Organizações 

Sociais que poderiam fechar contratos de gestão. A lei da capital paulista é a Lei 

Ordinária Nº 14.132/2006. Tonelotto et al (2019) afirma: 



 
Neste momento as parcerias via contratualização com OSs 
tornaram-se o principal meio de implementação e ampliação das 
ações de saúde em São Paulo, não apenas da gestão de 
unidades de baixa e média complexidade, mas também de 
alguns hospitais e microrregiões de saúde, em especial nas 
regiões mais distantes do centro (Tonelotto, 2019 p. 1329). 

Há muita controvérsia sobre a implementação da gestão por OSS. Alguns 

autores defendem que esse é um método de gestão mais autônomo que a 

administração direta, enquanto outros dizem que abre espaço para a corrupção 

e para a lógica lucrativa. 

Melo e Tanaka (2001), admitem que a gestão por OSS permite uma flexibilização 

da administração em saúde. Contudo, a exigência de indicadores baseados 

apenas em metas e cumprimento do que está no contrato não abre margem para 

os gestores das OSS inovarem.  

Tonelotto et. al (2019), aponta que apenas em 2010 foi incluso no orçamento 

municipal a modalidade “transferências a instituições privadas sem fins 

lucrativos”, isto é, antes desse ano não havia uma transparência sobre o que era 

repassado para tais instituições. Quando incluso, o valor real desses repasses 

ficou entre 38,4% do orçamento de saúde, crescendo em 2016 para 43,6% do 

valor liquidado. 

Coelho & Greve (2016) apresentam eixos de prós e contras do estilo de 

gerenciamento por OSS, por um lado há o eixo que acredita que a gestão privada 

do SUS o deixa mais transparente e eficiente. Quebraria o monopólio estatal e 

os contratos de gestão poderiam gerar uma concorrência entre os prestadores 

de serviço, aumentando ainda mais a efetividade e eficácia dos serviços.  

Por outro lado, esse tipo de gestão seria que a prestação dos serviços de forma 

privada deixaria o setor público à mercê de corrupções e os custos poderiam ser 

inchados. Além, da possível captura do poder público pela lógica do lucro 

(Coelho & Greve, 2016). 



 

O debate da gestão por OSS também perpassa o nível de autonomia empregado 

a elas. Barbosa & Elias (2010) encontraram que, dentro daquele limite 

estabelecido pelo contrato e pelos repasses, elas conseguem fazer um maior 

arranjo institucional e tentam dar o melhor destino aos recursos empregados. 

Quando se trata de alocação de recursos, a gestão por OSS consegue melhor 

se adaptar.  

Ainda que criticadas pela falta de transparência e elogiadas por sua maior 

autonomia, as Organizações Sociais de Saúde gerenciam a maioria da atenção 

primária no município de São Paulo. E são uma realidade para os gestores 

municipais, estaduais e federais. 

Elas fazem parte da Nova Gestão Pública e estão presentes também na 

chamada era pós NGP. Com novos conceitos e uma nova roupagem, a pós-

Nova Gestão Pública apresenta-se, com alguns novos instrumentos para 

melhorar a administração pública como, por exemplo, a visão integrada e 

holística, redes, colaborações e parcerias (Cavalcante, 2018). 

A JUNÇÃO DAS TRÊS VERSÕES: CULTURA ORGANIZACIONAL E 

REGIONALIZAÇÃO INTRAMUNICIPAL 

Uma das influências da Nova Gestão Pública na saúde foi a gestão por OSS. 

Contreiras & Matta (2015), apontam que em 2010 61% dos equipamentos eram 

geridos por entidades privadas. Ao dividir por áreas de complexidade a gestão 

privada dos equipamentos ficava em 72% na atenção básica, 59% nos hospitais, 

40% nos ambulatórios especializados e 1% no restante da rede (Contreiras & 

Matta, 2015). 

Algumas OSS atuam em mais de uma região do município. Elas tiveram 

processos de urbanização diferentes, no centro e nas periferias. Taschner e 

Bógus (2001), apresentam que nas franjas da cidade se localizam bairros de 



 

ocupação tardia, com uma população jovem. Enquanto nos centros a ocupação 

foi feita de forma mais ordenada e, concentram um maior número de idosos. 

O processo de urbanização também levou a diferentes tipos de população 

convivendo em bairros vizinhos, por vezes o que separa um bairro rico de um 

pobre são muros altos e eletrificados (Ferreira, 2011).    

As OSS então têm de aprender diferentes formas de administrar o equipamento 

público que lhes foi designado. A imagem e o processo de urbanização de São 

Paulo mostram que, assim como uma Secretaria Estadual de Saúde está sujeita 

a lidar com diversas regiões diferentes entre si, uma Organização Social passa 

por uma questão parecida, porém no âmbito intermunicipal. 

Isso implica em diferentes culturas organizacionais atuando em diversas regiões 

do município, regidos por uma cultura maior que é a do funcionarismo público 

brasileiro. 

Como explicam Kotler e Keller (2013), uma cultura organizacional ou corporativa 

é a parte mais intrínseca de uma empresa. Relacionada com os valores, 

costumes e até mesmo com a forma de se vestir e relacionar dos funcionários. 

Os autores colocam que a cultura organizacional é quase impossível de ser 

mudada e, a partir dela que se implementam estratégias. “Às vezes a cultura 

corporativa se desenvolve organicamente e é transmitida diretamente da 

personalidade e dos hábitos do CEO para os funcionários da empresa.” (Kotler 

& Keller, 2013 p.46). 

Já as características das organizações públicas brasileira são apresentadas por 

Pires e Macedo (2006), no estudo, eles explicam que, apesar de alguns avanços, 

por ter uma cultura advinda do patrimonialismo e paternalismo, a burocracia dos 

processos se tornou muito complexa, engessando a gestão e criando regras que 

impedem a inovação completa do sistema público. Por consequência, dentro das 

organizações públicas há, além da centralização excessiva: “apego às regras e 



 

rotinas, supervalorização da hierarquia, paternalismo nas relações, apego ao 

poder, entre outras.” (Pires & Macedo, 2006 p. 96).  

A OSS atua então de duas maneiras, a partir de sua cultura corporativa, já que 

é uma empresa privada, apresentando as características das organizações 

públicas brasileiras. Sobre ela ainda recai as normativas e princípios do SUS. 

Em São Paulo, ainda há o tamanho de cada região, além da atuação em 

diferentes regiões ou ainda a atuação de diferentes OSS em uma mesma região.  

As regiões intramunicipais do município de São Paulo estão divididas pelas 

Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), subordinadas a elas estão as 

Supervisões Técnicas de Saúde (STS). São seis CRS (centro, leste, norte, oeste, 

sudeste, sul) e 27 STS (centro: Santa Cecília e Sé; leste: Cidade Tiradentes, 

Ermelino Matarazzo, Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, São Matheus, São 

Miguel Paulista; norte: Casa Verde/ Cachoeirinha, Freguesia do Ó/ Brasilândia, 

Pirituba, Perus, Santana/ Jaçanã, Vila Maria/ Vila Guilherme; oeste: Butantã, 

Lapa/Pinheiros; sudeste: Ipiranga, Vila Mariana/Jabaquara, Penha, 

Mooca/Aricanduva, Vila Prudente/Sapopemba; sul: Campo Limpo, Capela do 

Socorro, M’Boi Mirim, Parelheiros, Santo Amaro/ Cidade Ademar).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) as regiões dentro 

do município de São Paulo se diferem por serem bastante populosas – cada uma 

das regiões poderia ser comparada a um município de grande ou médio porte – 

e apresentam grandes diferenças de perfis demográficos e fatores 

socioeconômicos, o que corrobora para a desigualdade entre os bairros.  

Em contrapartida, quando se trata dos contratos de gestão com as OSS o poder 

executivo baseia-se principalmente em indicadores e metas para a bonificação 

ou não dos trabalhadores dessas organizações. As diferenças, como por 

exemplo, tamanho das regiões, perfis demográficos e socioeconômicos, não se 

evidenciam, muitas vezes, contratos de gestão de regiões diferentes são muito 

parecidos (Ditterich et al. 2012). 



 

Poucos estudos relatam como funciona a coordenação do serviço dentro de 

regiões intramunicipais. O princípio da regionalização, elevado a principal fator 

de organização da saúde, dentro das normativas é tratado apenas pelas regiões 

de saúde colocadas entre municípios e entre estados (Spedo, et. al 2010). 

No município de São Paulo tentou-se implementar a organização das regiões 

intramunicipais, mas pela falta de apoio político e a ausência de envolvimento de 

outros atores da saúde o projeto não conseguiu se desenvolver (Spedo, et. al 

2010). 

Nesse cenário, o gestor regional do SUS municipal não teve, e 
dificilmente terá, governabilidade para coordenar a 
regionalização dos serviços de saúde, um processo complexo 
que demanda articulação e pactuação políticas entre distintos 
atores institucionais e sociais com interesses, por vezes, 
conflitantes (Spedo et al, 2010 p. 543). 

Com todas essas novas variáveis em cima do conceito de regionalização e com 

a saúde se confirmando como um sistema complexo, com múltiplas entradas e 

saídas, chega-se à conclusão que este princípio chegou ao seu limite conceitual 

e histórico. Dessa forma é necessário uni-lo a outros conceitos e a outras formas 

de organização mais adaptáveis ao tempo em que se vive hoje (Mello et. al, 

2019).   

Por isso, as redes assistenciais se tornam um recurso para ajudar os gestores a 

se organizarem. Elas organizariam a entrada e o acesso a todos os níveis de 

complexidade, integrando o sistema sem realmente considerar uma diferença 

entre esses níveis (Portela, 2017; Mello et al, 2019). 

As redes de atenção foram, de fato, um ato inovador no sistema de saúde 

brasileiro. No entanto, diversos entraves evidenciaram suas fragilidades, 

principalmente em sua implementação. A falta de diálogo e a competição entre 

os entes federativos na coordenação das redes, foram alguns deles (Padilha et. 

al, 2018). 



 

O município de São Paulo foi um exemplo disso, afinal mesmo dentro da própria 

Região Metropolitana não houve conformidade entre as redes. Além da disputa 

entre estado e municípios pelo protagonismo, as redes municipais e estaduais 

eram conflitantes (Padilha et. al, 2018).  

A rede pareceu mais bem organizada quando se tratava das regiões 

intramunicipais, por conta de seus fóruns, elas conseguiam arranjos mais amplos 

com atores que atuavam dentro e fora daquele sistema (Padilha et. al, 2018). 

O desfio do acesso equitativo – redes assistenciais regionalizadas – envolve a 

costurar o amadurecimento conceitual, normativo e de gestão, acrescido de 

todas as possibilidades tecnológicas atuais. O contrato de gestão poderia ser o 

instrumento para que houvesse esse novo direcionamento da regionalização, 

contudo a falta de transparência e o excesso de burocracia imposto nele acabou 

por engessar mais a autonomia e inovação de quem celebra esses contratos 

com o poder público (Padilha et. al, 2018; Tourinho, 2020). 

Enquanto o conceito de regionalização chega ao seu limite histórico e conceitual, 

necessitando de um novo amadurecimento, a contratação de Organizações 

Sociais também encontra seu limite de autonomia em contratos de gestão pouco 

transparentes e muito burocráticos. Dificultando seu relacionamento com o poder 

executivo e como uma possível organizadora das redes de atenção (Mello et. al, 

2019; Tourinho, 2020).



 

MÉTODOS 

Estudo de caso exploratório e analítico de abordagem quantitativa. Em sua 

definição mais conhecida o estudo de caso “é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo e complexo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e contexto não 

estão claramente definidos” (Yin, 2010, p.39).  

CAMPO DE ESTUDO 

A escolha da OSS foi realizada por conveniência. A pesquisa envolveu três 

regiões do município (norte, sul e oeste) de São Paulo, abrangendo três 

Coordenadorias e cinco Supervisões de Saúde, que faziam parte do contrato de 

gestão da referida OSS.  

Os contratos continham os seguintes distritos: Brasilândia, Cachoeirinha, Casa 

Verde, Freguesia do Ó, Limão na região norte; Cidade Dutra, Grajaú, Marsilac, 

Parelheiros e Socorro, na região sul; e Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim 

Paulista, Jaguara, Jaguaré, Lapa, Perdizes, Pinheiros e Vila Leopoldina, na 

região oeste. 

COLETA DE DADOS 

Foram acessados indicadores populacionais e regionais relacionados às 

coordenadorias/Supervisões em saúde das regiões estudadas: população; 

população cadastrada no Programa Saúde da Família; população por faixa etária 

(IBGE e TabNet); média de renda per capta; Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social (IPVS); mortalidade (SEADE); e número de equipamentos geridos pela 

OSS em cada região.  



 

Como fonte de dados secundários foram utilizadas página oficiais da Prefeitura 

do Município de São Paulo (TabNet), Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

ANÁLISE 

Foram organizados bancos de dados próprios, analisados em frequência com o 

uso do Microsoft Excel 2010. 

ÉTICA 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São 

Paulo – Escola Paulista de Medicina, no parecer 4.261.691/ Projeto nº: 

1157/2019. 

  



 

RESULTADOS  

DEMOGRAFIA 

Segundo o IBGE, apenas 49 dos 5.570 municípios do país ultrapassam 500 mil 

habitantes,17 deles com mais de um milhão de pessoas. Conforme o manual de 

média e alta complexidade (MAC) do SUS, 400 mil habitantes configuraria a 

escala compatível com a organização da assistência de alta complexidade do 

sistema de saúde. 

A Região Metropolitana de São Paulo é composta por de 39 municípios, 

totalizando aproximadamente 21,5 milhões de habitantes. Segundo o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), o PIB da região representa 56% do 

total do estado e cerca de 18% do país. A região concentra sete municípios com 

mais de 400 mil habitantes (Carapicuíba, Diadema, Mauá, Mogi das Cruzes, São 

Bernardo do Campo, Santo André e Osasco); um com mais de 1 milhão 

(Guarulhos) e São Paulo com mais de 12 milhões.  

Embora 400.000 represente um parâmetro de base, o SUS em seus princípios 

de universalidade e equidade deve considerar a organização regional em 

escalas menores naqueles locais de baixa densidade demográfica. É o caso, por 

exemplo, do desenho regional do Vale do Jurumirim em São Paulo, que abrange 

17 municípios e cerca de 300.000 habitantes – tendo como polo o município de 

Avaré em torno de 90.000 habitantes e todos os demais abaixo de 30.000 

habitantes (Seixas et. al, 2019).  

O inverso é também realidade, como visto nas megalópoles. Assim, 400.000 

habitantes é um parâmetro importante, mas deve dialogar com a realidade 

regional. Por esse motivo, Mello et. al (2019) consideram que conceito de 

regionalização deve representar a menor escala que comporta a toda 

organização de complexidade do sistema, isto é, de uma rede regionalizada 

autossuficiente em serviços de APS e MAC (em geral uma macrorregião de 



 

saúde). Isso facilitaria a forma de pensar o sistema, pois evita a necessidade de 

pensar “um SUS” para todo o Brasil, mas planejar inúmeros SUS regionais.  

Na escala oficial, apenas o município de São Paulo poderia comportar a 

implementação de três dezenas de desenhos regionais autossuficientes. Cada 

uma das regiões estudadas do município configuraria em si metrópoles com 

desenhos regionais próprios, sendo que a oeste, a menor delas, a população 

ultrapassa um milhão de habitantes (tabela 01).



 

         
 

Tabela 01 - População por coordenadorias e distritos 

 

Tabela 1 



 

Nesta tabela é possível notar diferenças populacionais de cada uma das regiões 

estudadas, e o número de habitantes de cada um dos distritos cobertos pela 

OSS estudada. Isso deixa bem visível a complexidade da gestão regional de 

saúde em regiões metropolitanas. 

PIRÂMIDES ETÁRIAS 

As três regiões estudadas apresentam pirâmides etárias (Gráficos 01, 02, 03) 

diferentes entre elas. A região norte mostra que sua base está afunilando, 

enquanto o meio se alarga. Diferente da região oeste, que apresenta a base 

afunilada enquanto com o topo mais largo. A região sul, por sua vez, apresenta 

base e meio largos, com o topo mais estreito. 

A transição demográfica no município de São Paulo aparece em diferentes 

estágios dentro de cada uma das regiões, como mostram as pirâmides. Diferente 

do que ocorre quando se olha o Brasil como um todo, que apresenta uma fase 

avançada da transição (Vasconcelos e Gomes 2012).  

Pirâmides etárias Gráfico 01,02,03 



 

 

POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

Similares, as regiões norte e sul são compostas por populações grandes, em sua 

maioria jovens. As linhas apresentadas no gráfico 04 denotam essa semelhança. 

É comum que isso ocorra em regiões periféricas por causa da ocupação tardia: 

“Esse é um padrão locacional de muitas cidades grandes, onde o preço da terra 

e da moradia obriga os casais em fase de expansão a morarem nas franjas 

urbanas.” (Taschner, Bógus, 2001, p.35). 

Não é uma tendência exclusiva do município de São Paulo regiões centrais 

apresentarem curvas de faixa etária diferentes das regiões periféricas. O estudo 

de Alves et. al (2016), apresenta que a caracterização do envelhecimento no Rio 

de Janeiro se parece com a de São Paulo. A maior parte da população idosa se 

concentra em bairros com melhor infraestrutura urbana e indicadores 

socioeconômicos. 

  

Gráfico 04 – % População por faixa etária 

 

Fonte: IBGE, 2010 
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POPULAÇÃO POR ETNIA 

Em relação à etnia, segundo o IBGE, a maior parte da população do município 

de São Paulo se considera branca, e suas regiões refletem esse padrão, seguido 

por parda e preta. Quando observada as três regiões estudadas, a região Sul é 

a única em que a população branca e parda se equiparam, enquanto na região 

norte há um percentual grande de pardos, mas ainda assim menor do que os 

que se consideram brancos (gráfico 05). 

Os gráficos 04 e 05, quando focados só na zona oeste, apresentam uma 

população majoritariamente branca e mais idosa. Taschner e Bogús (2001) 

explicam que os anéis centrais e interiores das cidades têm essas 

características, pois nesses anéis se concentram populações com maior renda. 

  

 

Gráfico 05 –  % População por cor 

 

Fonte: IBGE, 2010 
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RENDA PER CAPTA 

Conhecida por ser uma região “nobre” da capital paulista, a região oeste 

estudada destoa das outras duas na diferença da renda média per capta. (gráfico 

06). Baltrusis e D’Ottaviano (2009) a destacam como uma das regiões, onde se 

concentram mais empreendimentos de alto ou altíssimo padrão. 

VULNERABILIDADE 

Com rendas médias parecidas, as regiões sul e norte apresentam características 

similares em muitos aspectos demográficos. No entanto, quando analisada a 

vulnerabilidade, elas se diferenciam significativamente. 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) foi criado pelo governo 

estadual de São Paulo, para medir a vulnerabilidade social da população a partir, 

dos setores censitários de cada região do município. O IPVS combina dois tipos 

de variáveis, além da renda média. São chamadas as variáveis socioeconômicas 

e demográficas. Assim, dentro de cada região passam diferentes setores 

censitários, que são englobados por cada um dos distritos destas regiões. Das 

Gráfico 06 – Renda Média de cada uma das regiões. 
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regiões estudadas a Sul apresenta uma população com maior vulnerabilidade, a 

Norte com um índice médio e a Oeste com um menor (gráficos 07, 08 e 09). 

Gráfico 07, 08, 09  – IPVS Região Norte, Sul e Oeste 
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O IPVS denota a desigualdade entre as três regiões de saúde geridas pela OSS 

estudada. Se na região oeste há concentração de baixíssima vulnerabilidade e 

vulnerabilidade muito baixa, na região norte é possível notar que todos os níveis 

estão representados, ainda que haja uma grande porcentagem de 

vulnerabilidade muito baixa. Na região sul todos os tipos também aparecem, mas 

com destaque para média e alta vulnerabilidade.  

A formação da cidade de São Paulo, o crescimento desordenado e a 

urbanização diferente em cada região, podem explicar as diferenças de 

vulnerabilidade em cada região. As franjas da cidade, principalmente na zona sul 

são as que mais apresentam vulnerabilidade média, alta ou muito alta. Quando 

se aproximam do centro, como é o caso do Socorro e Cidade Dutra os 

indicadores das vulnerabilidades melhoram 

O distrito do Socorro, com melhores índices de vulnerabilidade (baixíssima e 

muito baixa), é uma exceção em meio a região Sul, conforme indica o Atlas da 

Capela do Socorro de Silva (2006). Esse distrito é apenas uma pequena faixa 

dentro da região, e quanto mais ao sul se avança, para os distritos de Marsilac 

e Parelheiros por exemplo, mais aumenta o nível de vulnerabilidade. 

Outro possível motivo do porquê dessa diferença entre as regiões e entre os 

próprios distritos está no investimento que o poder público faz em cada uma 



 

delas. Por mais que o município receba para investir de modo igualitário em 

todos os locais, alguns recebem mais que os outros. Como esse processo é 

igualitário e não equitativo a urbanização pode se tronar mais avançada em 

alguns lugares do que em outros, o que gera uma segregação socioespacial 

(Ferreira, 2011). 

A segregação, contudo, não segue a dicotomia pobres e ricos separados. Estes 

se sobrepõem na maior parte do tempo, como ocorre na zona Norte, e pode-se 

dizer que representam um retrato da realidade do município de São Paulo. 

Devido a isso, há uma grande variação socioeconômica e demográfica dentro de 

um só distrito. Por muitas vezes, bairros considerados nobres e periféricos estão 

apenas separados por muros eletrificados, como apresenta Ferreira (2011).  

As populações que vivem nessas regiões também conseguem identificar as 

diferenças entre elas. Melsert e Bock (2015), em seu estudo com adolescentes 

de bairros ricos e pobres explicaram o que cada jovem dessas diferentes 

camadas sociais esperava de seu futuro.  

Dentre os bairros sorteados um se localizava na zona Sul da cidade e o outro na 

zona Oeste. Sendo o mais pobre no primeiro e o mais rico no segundo. Como 

resultado, os jovens dos bairros pobres almejavam para o futuro uma vida 

diferente da que tinham, deixando a pobreza em que se encontravam. Enquanto, 

os jovens de bairros ricos se viam conquistando seus projetos numa vida bem-

sucedida. Os dois grupos conseguiam identificar suas realidades, privilégios e 

dificuldades (Melsert e Bock, 2015). 

A desigualdade social aparece significada como um dado natural 
da organização social e justificada como fruto de um esforço 
pessoal e/ou de uma herança familiar. Está claro para todos os 
sujeitos, independentemente de suas camadas sociais, que há 
uma desigualdade na distribuição concreta de recursos [...] 
(Melsert e Bock, p. 784). 

Dessa forma, numa comparação entre sul e oeste, até mesmo para a população 

residente está clara a desigualdade entre elas.   



 

MORTALIDADE POR FAIXA ETÁRIA 

Correlacionando os índices de vulnerabilidade social com o perfil das populações 

que vivem em cada região, o perfil da mortalidade também irá se diferir entre as 

três regiões, com sul e norte apresentando certa similaridade. A desigualdade 

social não acontece apenas em vida, também em morte. 

A mortalidade por faixa etária se apresenta de forma semelhante nas regiões 

norte e sul, enquanto na zona oeste ocorre diferente. Nas duas primeiras é 

possível ver que há uma taxa significativa de mortes de crianças menores de um 

ano e uma alta de jovens de 15 até 39 anos. Enquanto na zona oeste a maioria 

das mortes são da população acima de 60 anos (Gráfico 10). 

Ainda que as maiores taxas de mortalidade por faixa etária sejam em pessoas 

com mais de 60 anos nas três regiões. É possível identificar que as regiões norte 

e sul apresentam níveis significativos em outras faixas etárias. A questão da 

segurança está ligada ao número maior de mortes de jovens e adultos em 

regiões mais pobres, seja pela própria violência a que estão expostas essas 

pessoas, ou por conta da falta ou dificuldade de acesso a serviços de saúde e 

saneamento básico, por exemplo (Borges, 2019).  

Gráfico 10  

1 



 

A falta de saneamento também pode explicar a significativa mortalidade infantil 

nas regiões norte e sul. Entretanto, outros fatores podem ser a causa desse 

índice, como, pré-natal incorreto, prematuridade e baixo peso ao nascer (Moura 

et. al 2020). 

A violência tanto por conta da criminalidade, quanto da violência policial é maior 

nos quadrantes periféricos da cidade, locais onde se encontram boa parte dos 

distritos das regiões sul e norte. Enquanto em áreas mais ricas há mais 

policiamento e outros fatores, como iluminação, que facilitam a segurança das 

pessoas que moram ali, o que ocorre na região oeste (Ferreira 2011) 

Adorno e Nery (2019) apontam que pessoas que vivem em áreas mais 

vulneráveis reconhecem a maior violência sofrida todos os dias. Diferente 

daquelas que vivem em quadrantes mais seguros. 

MORTALIDADE POR SEXO 

O gráfico 11 apresenta a mortalidade por sexo em cada uma das regiões, sendo 

as regiões norte e sul semelhantes, com maior predomínio de morte masculina 

e na região oeste uma predominância de óbitos femininos.  

Gráfico 11 
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Como explica Siviero et al (2019) o sexo é uma variante valiosa para explicar a 

diferença de óbitos, mas se analisado sozinho não apresenta todas as nuances 

possíveis das causas de mortalidade. Já que a variabilidade da causa de óbito 

entre os sexos pode ser biológica, longe do controle humano, ou não-biológica, 

que tem interferência humana (como a vida em sociedade, violência, entre 

outros).  

Siviero et, al (2019):  

A análise do padrão de causas de óbito em conjunto com a 
estrutura etária permite entender o quanto cada causa contribui 
para aumentar ou reduzir a participação dos grupos etários no 
diferencial. Dessa forma, os resultados apontam que, mesmo 
que as causas externas estejam entre as que mais contribuem 
para explicar o diferencial no padrão de causas de óbito, no 
grupo etário dos idosos (que tem uma contribuição importante 
para o hiato entre os sexos na mortalidade) sua participação foi 
pequena. As doenças típicas da população idosa, como as do 
aparelho circulatório, neoplasias e do aparelho respiratório, 
foram mais importantes na contribuição desse grupo para o hiato 
na esperança de vida ao nascer (Siviero, et al p. 14). 

MORTALIDADE POR ETNIA 

Como a maior parte da população paulistana se considera branca, o gráfico de 

mortalidade por raça/cor também se dá com uma maioria branca (gráfico 12). 

Gráfico 12 –  % Mortalidade por cor 

 

Fonte: SEADE 
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Destaca-se as populações parda e preta com índices elevados nas regiões sul 

e norte. 

COBERTURA ASSISTENCIAL 

As diferenças entre as regiões norte, sul e oeste se dão em diversos pontos, 

além da parte socioeconômica e demográfica. A relação entre a população 

cadastrada nas UBS em comparação com a população total, mostra que na 

região oeste encontra a menor porcentagem, enquanto a maior está na região 

sul (Gráfico 13). 

% da cobertura assistencial em relação a população dos distritos 

 

A diferença entre a cobertura assistencial da região oeste em comparação as 

outras é notável. Oliveira (2017), apresenta que há uma tendência em grandes 

metrópoles, como São Paulo, que não haja grande cobertura de serviços do 
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Estratégia Saúde da Família (ESF). Isto se dá pelo número de habitantes, que 

deixa a cobertura aquém do esperado.  

Outro motivo para a baixa cobertura assistencial em algumas regiões é a 

focalização das políticas públicas em um só tipo de vulnerabilidade social. Dessa 

forma há uma baixa cobertura em lugares que a vulnerabilidade é outra. 

Contudo, segundo Oliveira (2017) esse foco possibilitou uma equidade vertical 

na oferta de serviços de saúde para populações vulneráveis. 

EQUIPAMENTOS 

Em relação ao número de equipamentos, a OSS em questão detém a maior parte 

daqueles que estão nos distritos das regiões que ela atende. Isto é, a OSS está 

presente em toda a Atenção Primária nesses distritos (gráfico 14). 

Gráfico 14 - % de equipamentos da OSS em relação ao numero total de equipamentos 

da prefeitura 

 

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo 
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A cidade de São Paulo por se caracterizar como uma megalópole onde diversas 

dinâmicas ocorrem simultaneamente apresentar diferenças entre as regiões 

pode ser considerado normal. A OSS detém boa parte dos usuários e 

equipamentos da rede pública em suas regiões, demonstrando assim ter a 

capacidade de atendimento de municípios de médio porte e grande porte. 

  



 

DISCUSSÃO 

REGIONALIZAÇÃO INTRAMUNICIPAL 

Não é novidade as dificuldades envolvidas na regionalização da saúde. 

Entretanto, há poucos estudos que diferenciam as dificuldades relativas às 

especificidades regionais, por exemplo, intramunicipal, áreas de fronteira, 

interestaduais ou áreas indigenas (Mello et al., 2017). 

As regiões intramunicipais, por sua vez, podem se comportar como uma própria 

macrorregião, abarcando várias regiões e microrregiões de saúde. Esse é o caso 

das regiões estudadas, que tem na menor delas mais de 1 milhão de habitantes.  

Os resultados revelaram a alta heterogeneidade das regiões intramunicipais de 

São Paulo. Isto, considerando apenas as diferenças notadas em uma única 

parceria de gestão com uma OSS. É esperado que estas diferenças sejam ainda 

maiores quando analisadas regiões em extremos opostos (Figura 01). 

 



 

Embora a ideia de regionalização seja anterior, ela só ganha maior significado a 

partir dos anos 2000 (Mello et al., 2019). Isto significa que os principais 

equipamentos da rede assistencial de saúde do município não foram 

incorporados seguindo critérios mais planejados de regionalização, e o 

crescimento exponencial e desordenado da urbanização contribuiu para o 

problema. 

Historicamente, é reconhecida a baixa capacidade de planejamento e 

incorporação tecnológica do país que ocorre de formas diferentes dependendo 

da região. Há uma concentração em regiões metropolitanas e capitais. (Lima et 

al, 2012). No entanto, quanto a planejamento, em São Paulo essa situação tem 

sido exposta desde os anos 1970 (Mascarenhas 2006, Yunes, 2006). 

Essas questões se referem aos próprios desafios de um modelo eficiente de 

gestão na saúde. A figura 02 mostra o atual organograma administrativo da 

saúde municipal.



 
Imagem 02 – Organograma da Secretaria Municipal de Saúde 

 
Fonte:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/organograma%20secretaria%20municipal%20de%20sa%C3%BAde.pdf   

Figura 1 



 

Essa dificuldade se revela neste estudo, por exemplo, quando um contrato de 

gestão regional fica subordinada a duas supervisões regionais de saúde do 

município. O que revela que o desenho regional administrativo não coincide com 

o desenho da região de saúde contratualizada.   

Outa questão relativa se mostra justamente na dificuldade com a 

contratualização regional intramunicipal. Além de todas as dificuldades já 

mencionadas, o contrato de gestão tem se revelado um problema essencial. Isto 

porque, de forma geral, trata-se de um modelo de contrato padronizado, com 

pouca flexibilidade para lidar com as questões de diferenças e desigualdades 

observadas. Além da baixa capacidade de garantia de inovação do sistema 

assistencial (Pacheco, 2021). 

  



 

CONCLUSÃO 

Os resultados evidenciaram a grande heterogeneidade entre as regiões 

estudadas, bem como as dificuldades encontradas para se organizar uma rede 

regionalizada intramunicipal com um contrato de gestão padronizado que não 

abrange essas diferenças.  

As evidências fornecidas contribuem para o estudo da regionalização 

intramunicipal, ao mostrarem a diferença entre cobertura assistencial entre cada 

uma das regiões, corroborando para, conjuntamente com outros estudos, 

apresentar medidas para a criação de contratos mais flexíveis e que foquem em 

outros tipos de vulnerabilidade, que não só as medidas pelo IPVS. Tornando 

necessário o entendimento de cada uma dessas diferenças apresentadas e 

como elas são vistas por quem trabalha na OSS. 

Tanto a visão regional, como a parceira com entes privados (nesse caso não 

lucrativos) vai exigir uma nova capacidade de gestão e inovação. Esses dois 

instrumentos facilitariam aos gestores (tanto do ente privado, quanto do público) 

a comunicação e o entendimento de como funciona cada região e quais são suas 

necessidades.  

Considerando principalmente a necessidade de incorporar esses desafios nas 

relações de parceria do tipo OSS e congêneres (OSCIP, Fundações Estatais, 

EBSERH). O que deve se revelar em especial na capacidade de contratualização 

e na fiscalização e controle do ente governamental. 
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