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APRESENTAÇÃO 

Esse trabalho é o resultado de uma pesquisa sobre alguns aspectos do 

Sistema da Saúde no estado do Rio Grande do Norte. O ingresso no programa 

de pós-graduação de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte- UFRN, de caráter interinstitucional, permitiu o cumprimento 

de alguns créditos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro-UERJ e na 

Escola Nacional de Saúde Pública-ENSP/Fiocruz. Esse momento foi bastante 

rico, uma vez que proporcionou um maior conhecimento e, possibilitou verificar 

a complexidade que envolve a implementação das políticas públicas de saúde, 

que passa pela discussão dos temas sobre federalismo, descentralização e 

democracia, apoiando-se em diferentes enfoques econômico, histórico e 

jurídico. 

Diante dessa constatação esse estudo se propõe, tomando como base 

essa discussão, apresentar apenas os conceitos que dessem subsídios para 

responder as questões e objetivos da pesquisa, resultando no trabalho 

apresentado a seguir. 

  A estrutura da presente tese adota o modelo próprio de disposição, 

recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGCSA/UFRN)1. As 

referências bibliográficas encontram-se dispostas de acordo com as normas do 

―Vancouver Style‖.  

A primeira seção, Introdução, apresenta brevemente o objeto da 

pesquisa, bem como o objetivo desta investigação. A seção seguinte intitulada 

                                                           
1
 Modelo disposto no Anexo 1.  
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Revisão de Literatura tem como tarefa sistematizar as citações na literatura 

científica consideradas relevantes para o projeto de pesquisa. 

Na seqüência, são apresentados os três artigos científicos, de acordo 

com as normas das revistas selecionadas para a publicação, através da seção 

Anexação dos Artigos. A seção chamada Comentários, Críticas e Sugestões 

encerra a tese e destina-se a discutir o processo de desenvolvimento do 

trabalho. 
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RESUMO 

 
Objetivo: O estudo possibilita uma reflexão teórica sobre a questão do 
federalismo, descentralização e suas repercussões no ordenamento do setor 
saúde no estado do Rio Grande do Norte, verificando a composição e utilização 
dos recursos públicos assim como os processos de gestão. Métodos: O 
primeiro estudo trata de uma revisão teórico-conceitual dos temas federalismo, 
descentralização e gastos em saúde. O segundo apresenta a pesquisa que 
envolveu coleta de dados através do Sistema de Informação sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde- SIOPS, referente às transferências, recursos próprios 
municipais e gastos com atenção básica, em 14 municípios do estado. Para a 
análise dos processos de gestão foi realizado entrevistas com dirigentes locais 
e conselheiros. O último estudo verifica a aplicação dos recursos, por região de 
saúde, em 67 municípios do estado Resultados: A trajetória do federalismo no 
Brasil apresenta semelhanças ao federalismo internacional, que são 
impulsionadas pelo consenso em torno da descentralização, no entanto, 
contrasta com outros países no que diz respeito aos gastos em saúde. A 
descentralização distribuiu recursos e funções entre os governos locais. Com 
relação ao financiamento da saúde, no estado, a despesa total é composta 
pelos recursos municipais, em maior proporção, e transferências federais. A 
direção dos gastos em termos de finalidade tem privilegiado a Atenção Básica, 
porém não ocorre homogeneidade na aplicação dos recursos nos municípios. 
Na gestão, verifica-se centralização das ações nas prefeituras. As secretarias 
municipais e os conselhos cumprem em parte a legislação e apresentam 
dificuldades na autonomia e no controle social. Os resultados mostram que os 
instrumentos de planejamento e gestão são limitados em função das 
contradições presentes no contexto institucional, político e cultural no âmbito 
regional. Conclusão: Apesar do avanço da descentralização no Brasil se faz 
necessário a valorização do gasto em saúde, o desempenho dos governos 
locais e dos canais institucionais. A descentralização per se não é suficiente 
para a concretização do SUS. É necessário ampliar a presença e a capacidade 
das instituições para apoiar programas e prioridades nacionais, mediante o 
fortalecimento dos níveis estaduais/municipais. É importante fazer alusão ao 
papel a ser desempenhado pelo controle social. Vale ressaltar a proposta de 
desenvolver uma dinâmica de direção que potencialize os recursos 
direcionados para a saúde fortalecendo as propostas da descentralização e 
consequentemente a gestão do sistema. 
 
 
  
 
Descritores: Federalismo. Descentralização. Sistema Único de Saúde. Gastos 
em saúde. 



 

1 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A discussão das políticas públicas no Brasil evidencia o processo de 

descentralização ocorrido a partir da constituição de 1988(1).  Os estudos sobre 

o tema geralmente debatem a questão do federalismo fiscal uma vez que 

ocorreu a transferência gradual a estados e municípios de responsabilidades e 

funções até então exercidas pela esfera federal(2-6). Esse processo produziu 

modificações nas questões do financiamento e gestão dos entes federativos. 

Essas mudanças se fizeram nas várias áreas governamentais, mas 

apresentaram ritmos e resultados diferenciados.  

Na área da saúde, caracterizou-se por forte movimento municipalizante  

e intensificou o conflito federativo na disputa por recursos, tanto na relação dos 

estados com os municípios, como entre as municipalidades(7,8). Esse processo 

teve seu início na década de 1980 com a desconcentração de ações e recursos 

através das Ações Integradas de Saúde-AIS e do Sistema Unificado 

Descentralizado de Saúde- SUDS. Com isso, aumenta, portanto, as 

responsabilidades sanitárias por parte de estados e municípios, que ganhou 

contornos mais definitivos na Constituição de 1988(1), na legislação 

infraconstitucional subseqüente, lei 8.080(9), de 19 de setembro de 1990 e lei 

8.142(10), de 28 de dezembro de 1990.  

 A despeito de representarem avanços conceituais importantes no 

sentido de institucionalizar o processo de descentralização, esses dispositivos 

legais não vingaram em relação ao financiamento. Nesse sentido, sucessivas 

normas regulatórias vêm contribuindo com esse processo, quais sejam as 
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Normas Operacionais-NOB 01/93(11), 01/96(12), a Norma Operacional de 

Assistência à Saúde- NOAS 01/01(13) e 01/02(14), a partir de 2000, através da 

Emenda Constitucional nº 29(15) e, recentemente, através do Pacto pela 

Saúde(16). 

 Dessa forma, a implementação do Sistema Único de Saúde-SUS 

caminha por fases onde as relações de gestão e do gasto público são 

imperativos para explorar as oportunidades abertas pela maior transparência e 

controle social.  

No Estado do Rio Grande do Norte, o SUS vem sendo implantado pelas 

secretarias estadual e municipal, seguindo as leis, normas e emendas assim 

como outros entes federativos, apresentando algumas semelhanças com nível 

nacional. Porém poucas, ou nenhuma, são as informações referentes ao 

financiamento e gastos públicos com saúde e gestão nessa área, 

impossibilitando identificar o grau de aplicação e os resultados. 

Nesse sentido, este trabalho pretende contribuir com essa discussão, 

analisando a distribuição e a utilização dos recursos na área de saúde, 

reunindo em uma única fonte de pesquisa o financiamento, os gastos e a 

gestão do sistema, na tentativa de contribuir com as discussões relativas ao 

tema. O pressuposto básico apontado neste trabalho é que a descentralização 

dos recursos públicos é uma condição necessária, mas não suficiente para 

diminuir a desigualdade na área da saúde pública, visto que os mecanismos 

vigentes de alocação dos recursos não consideram as desigualdades entre os 

municípios. 
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 Pretende-se, neste estudo, responder às questões de pesquisa: a 

alocação dos recursos federais, estaduais e municipais contribui para superar 

as desigualdades nas disponibilidades de recursos para a saúde? O gasto em 

saúde está obedecendo ao que determina a resolução do conselho Nacional de 

Saúde e demais determinações normativas do SUS? A atenção básica em 

saúde tem sido privilegiada na efetivação do gasto? Os recursos destinados 

para custeio e investimento estão coerentes com as propostas de organização 

regionalizada e hierarquizada do sistema? Como se define a destinação dos 

recursos de investimento? Na gestão dos recursos, o dirigente setorial tem 

autonomia na definição da despesa? O fundo municipal de saúde funciona 

conforme preceitua a lei? O Conselho de saúde participa na definição 

orçamentária e na fiscalização da utilização dos recursos?  
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1.1. Objetivos 

1.1.1 Geral: 

 Apresentar uma reflexão teórica sobre a questão do federalismo, 

descentralização e suas repercussões no ordenamento do setor saúde 

no estado do Rio Grande do Norte, verificando a composição e utilização 

dos recursos públicos assim como os processos de gestão. 

1.1.2 Específicos:  

 Verificar a proporção de participação dos entes federativos na 

composição das receitas da saúde;  

  Identificar a direção dos gastos na saúde em termos de suas 

finalidades;  

 Analisar os processos de gestão dos recursos, considerando a 

autonomia setorial, a participação social, os mecanismos de controle 

público. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Um país pode organizar politicamente o seu território sob a forma de um 

Estado unitário, onde as decisões de ordem político-econômica procedem de 

um poder centralizado, ou sob a forma de um Estado federativo, no qual as 

diferentes esferas da administração pública – federal, estadual, municipal, 

províncias etc. – são dotadas de certa autonomia e competência para legislar 

sobre assuntos de seu interesse. A opção por uma ou outra dessas formas de 

organização depende das condições específicas de cada país. 

O sistema político pelos quais vários estados se reúnem para formar um 

Estado federal, ou Federação, intitula-se federalismo2. É ele que representa a 

melhor resposta para acomodar as divergências existentes, garantir o equilíbrio 

entre as forças centrípetas (centralizantes) e centrífugas (descentralizantes) e 

assegurar a unidade nacional(17).. Dessa forma cada realidade histórica 

conforma um tipo de federação, sendo difícil estabelecer uma tipologia sobre 

modelos de federalismo3 que consiga enquadrar todas as experiências 

existentes neste campo(18).     

É opinião unânime, entre os estudiosos do federalismo, que cada 

experiência de arranjo federativo é única, resultante de uma trajetória histórica 

e política, na qual se moldam diferentes conformações institucionais, 

compreendendo as regras e restrições que constrangem a ação dos agentes 

                                                           
2 O federalismo remete-se à palavra foedus, no latim, que significa ―contrato‖. A palavra veio a ser usada 

para descrever acordos cooperativos entre estados, geralmente para finalidades de defesa. 
 
3 Dual, cooperativo, competitivo e assimétrico. 
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econômicos e dos atores políticos(19). O estudo realizado por Watts(20) corrobora 

com essa posição e afirma que, na prática, não existe um modelo único e 

permanente de relação centro/periferia nos países que adotam o federalismo. 

Acrescenta que a oscilação entre centralização e descentralização é intrínseca 

aos sistemas federativos e está presente na trajetória dos países. 

Alguns estudos relacionam a discussão do federalismo com o binômio 

descentralização e democracia(21-26). Segundo Stephan(27) a análise desse 

binômio tem a ver com o grau de poder que a Constituição confere às unidades 

da federação de elaborar políticas, descentralizando a administração e 

transferindo a maior parte do orçamento às unidades da federação. 

 
No Brasil a Constituição de 1988 foi responsável pela consolidação da 

tendência de descentralização de recursos, que havia se iniciado já na primeira 

metade da década de 1980, e a redefinição tanto das bases do pacto federativo 

brasileiro, quanto as diretrizes para as políticas sociais no país(28). A 

Constituição restaura a federação e a democracia, procurando avançar em um 

novo federalismo centrífugo (que deve sempre buscar a descentralização) e de 

três esferas (incluindo uma terceira esfera de poder federal: o município)(29).  

Nessa perspectiva, o Brasil vivencia um período de redefinições, delineando 

uma nova estrutura das relações federativas(30). 

Estudos que discutem o federalismo no Brasil, especificamente na área 

da saúde, abordam o processo de descentralização e, enfocam a distribuição 

do poder, o grau de autonomia das localidades, os recursos financeiros, a 

equidade e as obrigações às unidades constituintes da federação(31-49). 
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Focalizam o federalismo fiscal como uma subdivisão do estudo das finanças 

públicas e evidenciam os mecanismos de transferências de recursos entre os 

entes federados (30). 

Por isso, a consideração das peculiaridades do federalismo e da 

trajetória das políticas públicas, no Brasil, é importante para a discussão do 

período recente. No que diz respeito à política pública de saúde, as relações 

federativas estão condicionadas pelas características históricas e institucionais 

do setor, pelo arranjo federativo da nação, e pela conformação do sistema 

nacional de saúde, instituídos na constituição de 1988.  

No caso da política pública implementada após a regulamentação da Lei 

Orgânica da Saúde, esta se orienta pelos princípios da universalidade, da 

eqüidade e da integralidade da atenção. A lei define como responsabilidade do 

Estado assegurar o direito à saúde dos cidadãos e estabelece as atribuições 

comuns e as competências da união, dos estados, dos municípios e do distrito 

federal na regulação do sistema. Na prestação de serviços se organiza com 

base nas diretrizes da regionalização e da descentralização. 

Descentralização, nessa perspectiva, de acordo com Pasche(50) é a 

descentralização como devolução, uma vez que, as transferências de recursos 

e responsabilidades implicam na ampliação da autonomia das esferas 

estaduais e municipais. Ademais, o primeiro momento do processo de 

descentralização do sistema de saúde brasileiro (período das Normas 01/93 e 

01/96) caracterizou-se por um movimento municipalizante, em que o papel das 

secretarias estaduais de Saúde foi apenas residual(51). Porém, vale ressaltar 
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que, já em 1997, Bueno e Merhy(52)  afirmavam, de forma contundente, que a 

NOB 96 iria inibir a autonomia do município, induzindo-o a adotar programas 

não definidos localmente. Com o objetivo de aperfeiçoar esses processos, 

vários dispositivos legais foram regulados por sucessivas Normas Operacionais 

Básicas- NOBs e as Normas Operacionais de Assistência a Saúde- NOAS, 

definindo os aspectos estruturais e legais do SUS.  

 A discussão desses aspectos, tratada por Mendes(53), é fundamental 

para a compreensão da relação entre o financiamento, o processo 

orçamentário e a gestão do SUS. Apresentam as funções de Planejamento e 

Orçamento, Execução Orçamentária, Fiscalização e Avaliação como 

instrumentos que devem orientar os planos elaborados no primeiro ano de 

gestão dos governos para vigorar durante quatro anos. 

 Mesmo diante dessas várias exigências legais, a experiência brasileira 

tem apontado que, na maioria das vezes, a elaboração do processo 

orçamentário, por parte dos governos municipais, e da área da saúde em 

particular, é distante da sistemática integrada entre planejamento e 

orçamento(53).   

São poucas as administrações municipais que olham a realidade local 

com seus problemas e potencialidades e se organizam do ponto de vista 

gerencial para enfrentá-la. Na prática, o que vem ocorrendo é que os 

instrumentos do processo orçamentário acabam por não responder às 

necessidades locais e, dificilmente, são elaborados de forma a permitir a sua 

compatibilidade entre planejamento e orçamento, dificultando o 
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acompanhamento e a fiscalização do gasto em saúde vis-à-vis, o cumprimento 

das ações e metas planejadas (53).    

Outra questão no debate diz respeito aos limites da participação social e 

do potencial dos conselhos de saúde em exercer o controle social para que os 

governos assegurem as condições e o fortalecimento do SUS. 

O estado do Rio Grande do Norte vem acompanhado o processo de 

descentralização, implantando os planos e programas de saúde, tomando 

como base as leis, normas e diretrizes definidas para o setor. Provavelmente 

apresenta resultados de implantação semelhantes a outros entes federativos, 

porém são escassas as fontes de pesquisa nesse contexto. Identifica-se, 

portanto, a necessidade de elaborar um estudo que aborde essa discussão 

contemplando uma análise do setor de saúde, com o foco no financiamento, 

gastos e gestão. 
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ABSTRACT 

 

 

This article discusses the implications of decentralization in the light of 

international and Brazilian federalism, and its effects on public health policy. In 

a comparative analysis among countries, the authors find there is no single 

model; rather, each country has a unique structure of institutions and norms that 

have important implications for the operation of its health system. Brazil shares 

some similarities with other countries that have adopted a decentralized system 

and is assuming features ever closer to U.S. federalism, with a complex web of 

relationships. The degree of inequality among Brazilia municipalities and states, 

along with the budgetary imbalances caused by the minimal levels of resource 

utilization, undermines Brazil’s constitutional principles and, consequently, its 

federalism. To ensure the constitutional mandate in Brazil, it is essential, as in 

other countries, to create a stable source of funds and increase the volume and 

efficiency of spending. Also important are investing in the training of managers, 

improving information systems, strengthening the principles of autonomy and 

interdependence, and defining patterns of cooperation within the federation.  

 

Keywords- Federalism. Decentralization. Unified Health System. 
Intergovernmental relations. Ministry of Health. 
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Introduction 

The themes of federalism, intergovernmental relations, and 

decentralization have become an object of growing interest in Brazilian and 

international scientific writing. Studies on the subject generally deal with 

questions related to power distribution, in the name of freedom. This helps to 

ensure greater autonomy for localities, establishing political rights and financial 

resources, as well as defining obligations to federation units, mostly through 

decentralization and resource transfers. Fiscal federalism consists of how 

powers are distributed and fiscal, budgetary and tributary intergovernmental 

relations are established. 

The area of fiscal federalism is a subdivision of public finance studies 

that seeks to investigate resource transfer mechanisms between federal 

entities, from the normative and economic perspectives. Fiscal federalism is 

also concerned with well-being and fiscal equalization (1). According to Conti, 

fiscal federalism is ―the study of how spheres of government interrelate from the 

financial viewpoint. It encompasses the analysis of how the state is organized, 

which type of federation is adopted, the degree of member autonomy, 

responsibilities attributed to them and, most importantly, how they will be 

financed‖ (2). 

Thus, in considering the unique features of federalism and the trajectory 

of health policy in Brazil, it is important to discuss the recent period during which 

the country is experiencing a redefinition aimed at designing a new structure of 

federal relations (3) and correcting regional imbalances through 
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decentralization. Success in the decentralization process is highly dependent on 

the funds available to fulfill local responsibilities and priorities. When the 

evolution of federal social spending is examined by area, health-related 

spending in Brazil is foundto be at minimal levels (4). This compromises the 

application of constitutional principles and, in turn, federalism itself (5).  

The present study joins this debate, presenting a comparative analysis 

among countries of the federative question, with a specific focus on the health 

area. We discuss decentralization and resource transfers, two of the main 

elements characterizing fiscal federalism. Financing data indicate low public 

spending in Brazil, in what is considered a universal health system. Thus, 

national and local studies have stressed the need for increased health 

resources to guarantee the  constitutional mandate. 

To that end, we carried out a theoretical-conceptual review of federalism, 

decentralization, and transfers. Fiscal federalism is analyzed by considering the 

question of financing and spending as presented in some recent studies, with 

data from the Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD), World Health Organization (WHO), Pan American Health 

Organization, Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), and 

Institute of Applied Economic Research, among others. We begin by discussing 

the general aspects of federalism and how federal institutions influence power 

distribution through transitory institutional arrangements. We then demonstrate 

the relationship between federalism and decentralization. The latter, which has 

increasingly been adopted as an alternative to centralized structures, is an 
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element of many health system reforms; transfers play an important role in 

resource decentralization by seeking to decrease regional differences. Finally, 

we discuss federalism in Brazil—specifically, National Health System (SUS) 

financing, a mix of public and private resources and spending that is insufficient 

for the needs of the population. The health sector is suffering from inefficiency, 

lack of equipment, and inadequate infrastructure. 

General aspects federalism 

Federalism is a form of government that, while admitting differences 

among states, seeks to integrate them into an organic whole. The 

amalgamation of regional divergences and similarities and the political 

pendulum between local and central governments demonstrate the importance 

of this form of government, as well as—according to many—its democratic 

nature. In this sense, ―federalism is regarded as a form of power distribution, 

with many supporters demonstrating the similarities between democracy and 

federalism, and considering it the most progressive form of the state‖ (6). 

Elazar (7) indicates that federalism shares political power in the name of 

freedom. Freedom here gains a sense of protection given to citizens against the 

abuses of central power, through the advantages of small size. Subnational 

entities potentially allow for greater control of policy decisions by the people and 

grant the right-to-participate to minority groups, not just to the majority. 

We can say, based on the theory of the modern federal state, that 

federalism concerns a particular form of geopolitical organization of state power 
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that distinguishes it from the unitary and confederative models in relation to key 

aspects of structure and function. Federalism divides political authority of the 

state (sovereignty) and exercise of power (government) into multiple sovereign 

centers, defined geographically and coordinated with each other. The 

consequence of this plurality is not the elimination of central power but the 

existence of an autonomous national government, voluntarily maintained by the 

union of all citizens to achieve common objectives without jeopardizing the 

rights that exist in the constituent territories and their diversity of interests (8). 

In its modern form, federalism emerged simultaneously with the 

economic concept of the market. Although this was not the only reason for 

creating federations, creation of a common market and national integration were 

made possible by political accords that harmonized economic policies across 

different areas. From these accords, a government framework was born, 

capable of enforcing the law, guaranteeing property rights and contracts, 

preserving cultural characteristics, accommodating political demands, and 

maintaining the governmental functions of constituent communities (8). 

At present, even in unitary states, space is increasingly opening up to 

ensure greater autonomy to localities and to create structures that can 

accommodate heterogeneity and resolve conflicts. Yet, as demonstrated by 

creation of the European Union, globalization has been encouraging the 

organization of supranational federations to maintain political, economic, and 

social cohesion (8). 
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Some authors claim that there is no universally valid definition of 

federalism, the appropriate division of power, and the correct institutional form 

for a federative organization (9). In this view, institutional arrangements are 

always transient, the result of a necessary and positive tension and disharmony 

between the constituent parts of the state, leading to a continuous negotiation 

process. Although the analysis of institutional arrangements is essential for an 

understanding of federalism, our understanding of the federal state is not 

complete until we consider the characteristics and values of each society that 

allow for the creation and functioning of its institutions (10). 

In general, studies of federalism use as a reference the U.S. model, one 

that allows the ―negotiation between individual parts to create and maintain the 

federal state, but does not take into account the trajectory of unitary states that 

have become federations,‖ more typical of the recent period (11). Stepan (12) 

goes beyond ―coming together as federations‖ represented by the U.S. model, 

adding a more comprehensive and updated analytical framework that 

necessarily includes ―holding together federations,‖ examples of which include 

the constitutions of Spain (1976) and Belgium (1993). There, and in other 

federal states such as Germany, local power is one of the most relevant 

dimensions of participatory democracy, whose positive influence in setting local 

priorities and in public policy management is indisputable. 

Gibson and colleagues state that ―the design of federal institutions has 

implications for the way in which power is distributed among federal actors. 

Institutions conform (and reform) the distribution of power between actors 
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geographically and the institutional distribution of power between actors at 

different levels of government‖ (13). Through its institutions, the federal state 

interacts with the asymmetries of society, granting certain political rights, 

providing financial resources, and defining the obligations of the constituent 

units of the federation through infrastructure and public policies. While some 

institutions reflect these asymmetries, others compensate by trying to 

accommodate conflicting interests, managing the nation’s federal balance. 

Federal institutions—the plan of their structures, rules, and processes—

give shape to the federation itself. Introducing their own dynamics and 

characteristics in different spheres of public policy, federal institutions help 

shape the boundaries of real power between entities at different levels of 

government, or at the same level, throughout the history of each society. 

However, federalism and its principles are also revealed in the fiscal dimension, 

especially in the distribution of economic power—funding at different levels of 

government, through the definition of tax structure, forms of revenue, and forms 

of intergovernmental transfer mechanisms (14). 

Elazar (7) believes that federal institutions lend substance to the 

combination of two basic principles: government autonomy and 

interdependence, the classic formula called ―self-rule plus shared rule‖ that 

underlies the federal pact. The principle of autonomy is that through which 

federal entities establish their rules of self-governance (self-rule) and define the 

range of actions that other levels of government can impose on them. The 

principle of interdependence (shared rule) defines the patterns of cooperation 
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within the federation, establishing a practice of negotiation capable of defining 

common goals between governments. Interdependence favors a 

complementarity between the spheres of government, the need to strengthen 

federal ties, and the need to create national parameters respecting regional 

diversity, thus reducing the risk of breakdown or failure. 

Elazar points to ―non-centralization‖ as one of the key elements that 

characterizes federalism, since subnational levels of government do not act by 

transfer or simple delegation of central power (as in unitary states) and do not 

establish a fixed order between federal entities. Regardless of how powers are 

divided, national and subnational governments have some independence in 

their spheres of action and final decisions. Moreover, their authority cannot be 

removed without mutual consent, except when found to be in violation of federal 

principles. 

Accordingly, in a comparative study involving 12 federations, Watts (15) 

asserts that, in practice, there is no single and permanent model of the center– 

periphery relationship in countries that adopt federalism. The oscillation 

between centralization and decentralization is intrinsic to federal systems and is 

present in the trajectory of these countries. Watts also highlights the difficulty of 

measuring the degree of centralization versus decentralization, since there are 

multiple possible arrangements in the legislative, administrative, and fiscal 

plans, constitutional rules, and even the decision-making process, which show 

distinct levels of dependence, political influence, and fiscal control between 

spheres of government. 
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Federalism and descentralization in health system models 

Arretche (5), on analyzing the relationship between federalism and 

decentralization, notes that the degree of centralization in the distribution of 

administrative responsibilities has varied greatly throughout the history of 

federal countries, but without changing federalism’s essential character: the 

political authority given to local governments. In his reflections, he tends to  

separate the origins of sovereignty granted to subnational governments under 

federalism—derived mainly from direct popular vote, autonomy of the tax base, 

and in some cases, their own military—from the factors that influence the 

administrative power of a policy throughout different levels of government. 

In the context of federations, whether through relocation or consolidation, 

decentralization interferes with the balance between the autonomy and 

interdependence of governments and thus often requires the strengthening of 

coordination mechanisms—not limited to the imposition of joint participation, but 

also including the establishment of partnerships approved by federal entities. 

Thus, decentralization is complex, involving cooperation and competition, 

agreements and vetoes, and joint decisions between levels of government (16). 

Decentralization has been implemented in countries with stable 

democracies as an alternative to centralized decision-making institutions, 

imposed during construction of their welfare states—a Keynesian inspiration. In 

some European countries, such as France, it was hoped that decentralization 
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would operate as instrument of democratic radicalization, to expand the 

channels of political participation(17). In other  countries, such as Italy, 

decentralization brought expectations of a revitalization of regional 

governments, which had been depleted of their power by excessively 

centralized unitary states (18). In yet other countries, such as Belgium and 

Spain, federalism was in great demand as an assertion of political autonomy for 

politically underrepresented ethnic groups in unitary states with majoritarian 

electoral rule (12). 

In the wake of these hopes and expectations, some countries remained 

unitary states and adopted extensive programs of decentralization, as in the 

case of France and Italy (19). The United Kingdom returned certain 

prerogatives to Scotland, Wales, and Northern Ireland. In other cases, however, 

federal policy solutions flourished. Belgium (1993), South Africa (1996), and 

Spain (1978) have adopted fully or partially federal systems. In northern Italy, 

there is strong pressure for the adoption of federalism. Much of the integration 

process of the European Union is based on federal principles (15). 

Decentralization is also an aspect of many health system reforms. Some 

countries have reorganized their health services to consolidate primary care. A 

comparison between 12 Western industrialized nations indicates that countries 

with a stronger orientation to primary care are more likely to have better levels 

of health and lower costs. Almost all countries are struggling with their own 

reforms. Many nations are attempting to finance their health systems according 

to egalitarian principles (20). 
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Intergovernmental transfers play an important role in the decentralization 

process, ensuring resource distribution. They reinforce the role of central power 

in most countries by correcting fiscal inequalities, thereby promoting 

equalization among subnational units. This establishes revenue and spending 

levels compatible with responsibilities, social rights, and obligations, providing 

services required by existing public policies, as well as health care access and 

investment. 

On intergovernmental financial transfer in particular, Banting and Corbett 

(3) caution that it is based on the belief that citizens in different regions of the 

country are entitled to similar benefits and services, without having to pay 

significantly different taxes. Transfer systems tend to diminish the risk that 

regional differences, at the tax and benefit levels, will influence the migration of 

capital and people within the country, and to compensate for the relationship 

between health needs and financing capacity that benefits the most favored 

regions. 

For countries such as Germany, Canada, Australia, and, to a lesser 

extent, Switzerland, the ―solidarity transfers‖ are necessary to ensure a 

reduction in the budgetary differences between intermediate levels of 

government, though they do not always consider the effective needs of 

spending. These countries are constantly concerned about accountability. 

Sovereign subnational governments use revenue from intergovernmental 

transfers, some not earmarked for specific purposes, on local priorities for their 

own voters (14). 
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In Brazil, the decentralization mechanisms for financing health policies 

are very fragile. Federal transfers do not take into account the real possibilities 

for financial support and increased spending from revenues by the subnational 

spheres themselves, and the resources transferred are insufficient to overcome 

the budgetary limitations in underdeveloped jurisdictions. In the context of this 

study, there are many challenges for the health sector. These include the need 

for alterations in existing macroeconomic policy, prioritization of public health 

policy, and changes in the institutional rules of Brazilian fiscal federalism (14). 

Federalism and the Brazilian health system 

Throughout its history, Brazil has seen major changes in its federal 

arrangements and institutions, which have nevertheless survived even long 

periods of military dictatorship and authoritarianism. Federalism emerged as the 

necessary way to bridge the country’s enormous regional disparities, not as a 

response to ethnic, linguistic, and religious cleavages, as these issues never 

assumed great prominence on the Brazilian political agenda (14). According to 

Souza, ―in every historical moment, these disparities were accommodated in 

different ways and these differences are recognized in the constitutional design 

and tax structure‖ (21). 

With its economic and historical background, the structure and recent 

evolution of the Brazilian federation takes on features increasingly close to the 

North American model, as shown by international comparisons of federal 

experiences or fiscal decentralization. Shah (22) has classified both as having 

assignments that are not distributed in an orderly fashion, with a clear and 
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precise task division, but occur in a complex web of relationships. Sometimes 

more than one government performs the same function in certain regions or 

time periods; at other times, one government takes charge of the competencies 

of another sphere; and at yet other times, the government is absent or spending 

is scarce. 

The Brazilian federal map contrasts with that of the United States with 

respect to both the fiscal autonomy of localities and the nature of their decision-

making processes. The United States stands as a federal system of 

government in which decentralized decisions are consistent with urbanization 

and the concentration of people in small cities and urban areas, even allowing 

for direct participation of the population in local decisions by way of plebiscite 

(8). Another point is that Brazil has three levels of government: federal, state, 

and municipal. The inclusion of municipalities as federal entities is a unique 

feature of Brazilian federalism. Decisions and funding issues, in most cases, 

migrate from the federal government to state and municipal entities. The task of 

establishing rules for a federation the size of Brazil, a union of 27 states and 

5,562 municipalities, is a complex one. It is in this universe of municipalities, 

with regional disparities, that the new model proposed in the Constitution has a 

profound impact.  

With respect to health, the Brazilian Constitution states that ―on the one 

hand, private enterprise is free to operate (article 199); on the other, it is a 

citizens’ right (article 196)—a paradox that tends to undermine public health 

financing‖ (23). Thus, the financing matrix of total health spending must 
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distinguish public from private resources. After the Constitution, the government 

established the SUS, financed by federal taxes and social contributions. 

Municipal taxes and resource transfers that finance social spending, particularly 

health spending, are the primary sources at the municipal and state levels. The 

private system is familyand industry-financed. 

Brazil has a duplicate model in which the private sector offers coverage 

for nearly all services available in the public sector, but the clientele of private 

medicine continue to use the public system (see 24). This situation also exists 

in England, where private coverage has been used to reduce waiting times in 

the public sector (25, 26). 

Almost all OECD countries have public health systems consisting of a 

regulated set of providers, with policies, programs, and activities financed by the 

state. Several models, such as those in Canada, Sweden, the United Kingdom, 

Spain, and Portugal, rely on general taxation revenues. Germany and France 

sustain their public health systems primarily with corporate and employee 

contributions. Some countries supplement public financing with user fees. The 

United States has a typical free-market health care system, consisting mostly of 

insurance plans financed by employers, individuals, or groups. There are also 

insurance models with public financing for specific populations, such as the 

elderly and low-income groups. Among the OECD countries, the United States 

stands out for its limited public financing in the system as a whole (public and 

private), accounting for slightly more than 40 percent of total health spending 

(27). 
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Most universal systems, though not comprehensive, are mainly publicly 

financed, as in the OECD countries. The health system in Brazil is not only 

universal but also comprehensive. However, public spending represents only 46 

percent of the total, very similar to that in the United States with its free-market 

model based on private insurance (28). 

There seems to be a contradiction between the redistribution model 

proclaimed by the Brazilian Constitution and the level of public health spending. 

The problem in Brazil is that public spending is too low for the country to have 

an effective health system with universal, comprehensive coverage. In the 

OECD countries, financing from public sources for health systems accounts for 

an average of 70 percent of total spending, ranging from 67.5 percent in 

Australia to 84.1 percent in Norway. The United States and China, despite their 

cultural, political, and economic differences, are the most important exceptions 

to this rule, since their private spending levels are more than 50 percent of the 

total (29). In Brazil, however, public participation in total health spending is 42 

percent (30, 31). It may be the only country with a legally mandated universal 

health system where private spending exceeds public spending (32). 

As a percentage of GDP (gross domestic product), total health spending 

(public and private) in Brazil is 8.4 percent (30, 31). This figure is low when 

compared with the United States (15.7%), but is equal to or just slightly lower 

than in other OECD countries, such as the United Kingdom (8.4%), Spain 

(8.5%), Canada (10.1%), and Australia (8.9%), which also have universal 

systems (31, 32). 
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In relative terms, the proportion of public spending on health in Brazil 

(45.9%) is comparable with that in the United States (44.6%). In per capita 

terms, including private spending on health, Brazil spends US$597, slightly 

below the average for Latin American countries (US$622) and about one-fifth 

that of the average for selected countries of the OECD. The United States 

spends 10 times more on health per capita than does Brazil, while its per capita 

income is 5 times greater (26). 

The British National Health Service, albeit less pluralist, is similar to the 

system described in the Brazilian Constitution, since public health spending 

accounts for 85.7 percent of allocated resources. It is important to point out that 

there is an ongoing public debate in Brazil on whether the system is sufficiently 

financed and whether it should be privatized (26). 

Mattos and Costa (33), in considering the subject of SUS financing, 

argue that public spending on health in Brazil is insufficient to cover the health 

needs of the population. The minimal levels of spending may result in 

government agencies losing the power to implement their budgets. Watts (15) 

reflects that autonomy at the local level is a function not so much of sharing in 

the transfers of total revenue available as of the conditions imposed on 

subnational government spending. 

Moreover, the health sector is experiencing a deterioration of 

corporations and institutions. The widespread depoliticization is expressed in 

the alienation of health professionals, particularly doctors, from the public health 

system. These professionals do not perceive the SUS as a collective project of 
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society. On the one hand, this is partly the result of how the government has 

been dealing with health professionals in addressing the processes and 

administration of public health in Brazil. On the other hand, the political debate 

in public areas such as health is crystallized in the modus operandi, repetitive 

speeches, and role of representative bodies (professional or otherwise) 

hamstrung by disputes between micro-powers and false ideological 

confrontations that conceal the lack of proposals and autonomy to address the 

real obstacles—in reference to the health system that Brazilian society can 

actually afford (34). 

Concluding thoughts 

Federalism has been adopted in several countries, with the aim of 

transferring resources and administrative and fiscal responsibilities to 

subnational entities. These transfers provide greater autonomy, political power, 

and protections to citizens, creating structures that can accommodate regional 

differences.Federalism has different origins, though based on the model of U.S. 

federalism, which entails negotiation between the individual parts to create and 

maintain he federation. It adopts decentralization as its main instrument of 

implementation, with the expectation of strengthening local governments and 

radicalizing democracy. 

From a glance at federalism in a selection of countries, we can conclude 

that there is no single model. The particular structures of institutions and norms 

of each country have important implications for the functioning of health 

systems in terms of access and services, division of labor between levels of 
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government, and the nature of fiscal relations, which strongly affects the 

distribution of health care among citizens. However, health policy is never 

purely local in any federation. Regional governments participate in the definition 

of central government policies. There are fiscal relations across levels of 

government and mechanisms for coordinating their respective programs. Yet 

the central government and the decentralization of resources play an important 

role in all systems. 

Decentralization entails the distribution of functions among local 

governments in the management of planning and resources, through various 

institutions, in an attempt to construct the limits of power between different 

levels of government. It is the federated institutions that design the federation. 

―The way power is distributed is related to the design of federal institutions‖ 

(13). Power is distributed among entities that interact with society according to 

structures with some degree of independence in their sphere of action and final 

decision-making. 

In this sense, the trajectory of federalism in Brazil has similarities to 

international federalism, driven by a consensus on decentralization, as in 

France, Italy, Colombia, Chile, Bolivia, and other countries that have relied on a 

variety of ideologies. Brazilian federalism assumes features ever closer to North 

American federalism, with a complex web of relationships. However, despite its 

politicalinstitutional performance shaped by the U.S. Constitution, Brazilian 

federalism has never reproduced the historical process of harmonization and 

interests achieved by the United States. The federal map of Brazil contrasts 
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with that of the United States in both the fiscal autonomy of localities and the 

nature of their decision-making. The existence of conflicting interests has 

hampered the construction of cooperative agreements in Brazil. With respect to 

fiscal federalism, the pattern of transfers does not favor greater equality in 

public spending on health (35), which is at minimal levels and generates 

inequities among the subnational units. Further differences are evident in 

financing. ―Brazil is the only country with a universal health system where 

private spending is greater than public spending‖ (32). ―The low amount of 

resources spent in Brazil compromises the application of constitutional 

principles and consequently, federalism. The health sector is suffering from 

inefficiency, lack of equipment and inadequate infrastructure‖ (5). 

Despite advances in health care, there continues to be a need for federal 

coordination that allows responsibilities and priorities to be fulfilled at the local 

level, as well as health investments. It is important to establish the model to be 

used by the state to organize the health care system, including the mixture of 

public and private services and the relative weight of public financing and 

private resources. Therefore, the challenge of building a logic of federal 

coordination remains, and Brazil can learn from the examples of Germany, 

Australia, Belgium, Canada, the United States, and other countries, in their per 

capita expenditure, performance of local governments, and institutional 

channels. It is this perspective that frames the debate on the role of 

decentralization of health care in the Brazilian federation. In summary, then, as 

studies on federalism continue to evolve, the hope is that new insights will 
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emerge regarding the causal mechanisms underlying the relations between 

health spending, institutional questions, and political factors. 
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RESUMO 

 

O artigo aborda a temática do financiamento e o processo de descentralização, 

tendo como objetivo examinar a composição, direção e gestão dos recursos na 

área da saúde. A amostra investigada foi constituída por 14 municípios do 

Estado do Rio Grande do Norte. A pesquisa envolveu coleta de dados referente 

às transferências, recursos próprios municipais e gastos com atenção básica. 

Na análise do processo de gestão foi realizado um levantamento junto aos 

dirigentes locais e conselheiros. Observa-se que o financiamento do Sistema 

Único de Saúde se faz às expensas das transferências federais e receitas 

municipais, com pequena participação dos recursos estaduais. A direção dos 

gastos tem privilegiado a atenção básica. No processo de gestão, verifica-se 

centralização das ações nas prefeituras. As secretarias municipais e os 

conselhos cumprem em parte a legislação e apresentam dificuldades na 

autonomia e o controle social. Os resultados mostram que os instrumentos de 

planejamento e gestão são limitados em função das contradições presentes no 

contexto institucional, político e cultural no âmbito regional.  
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INTRODUÇÃO 

A temática do financiamento e o processo de descentralização da saúde 

no Brasil têm povoado a agenda de gestores, movimentos sociais e 

pesquisadores interessados na consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Alguns estudos comparativos exploraram os desafios da condução 

nacional da política de saúde em federações que vêm passando por processos 

de descentralização1,2. Banting et al1 ao compararem as implicações do 

federalismo para as políticas de saúde em cinco países, consideraram como 

variáveis relevantes a abrangência, o detalhamento e a forma de definição da 

política no âmbito nacional. Já France2 alega que o desafio da construção de 

um sistema nacional de saúde em um país federativo é refletir a 

heterogeneidade das necessidades regionais e, ao mesmo tempo, reduzir as 

desigualdades para concretizar a cidadania nacional. 

Por isso, a consideração das peculiaridades do federalismo e da 

trajetória da política de saúde no Brasil é importante para a discussão do 

período recente, considerando que o país vive um período de redefinições, 

voltadas ao delineamento da nova estrutura das relações federativas3, com 

atuação na correção dos desequilíbrios regionais através do processo de 

descentralização. No que se refere ao Brasil, a classificação que melhor se 

aplica ao Sistema Único de Saúde (SUS) seria a de descentralização como 

devolução. Descentralização, nessa perspectiva, implica na ampliação da 

autonomia das esferas estaduais e municipais, que requisitarão qualificação 

para a realização de um conjunto de funções públicas4. 
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Sendo assim, a política de saúde vem desenvolvendo mecanismos 

próprios que interagem, num contexto específico, com variáveis estruturais e 

institucionais desenvolvidas pelos atores que atuam no setor da saúde. Nesse 

caso, a discussão sobre os aspectos de melhor gestão dos recursos 

financeiros merece uma análise mais cuidadosa do processo de 

descentralização, particularmente da esfera municipal descentralizada da 

saúde5.   

Muitos são os trabalhos que buscam analisar o financiamento da saúde 

no Brasil, quase sempre abordando, de forma agregada, os três níveis da 

federação6,7,8,9,10,11.  Embora se reconheça a enorme heterogeneidade de 

estados e municípios brasileiros e a particularidade dos gastos com saúde 

nestas unidades, ainda são poucos os estudos que abordam este tema em 

contextos regionais ou de estados/municípios específicos, salientando-se aqui 

os recentes trabalhos de Viana et al.12, Fortes et al.13 e Mendes et al.14.  

Assim, o artigo pretende contribuir com essa discussão, apresentando o 

resultado de uma pesquisa sobre a análise do processo de descentralização na 

área da saúde no Estado do Rio Grande do Norte, respondendo algumas 

questões relativas ao setor saúde: Qual a proporção de participação dos entes 

federativos na composição das receitas da saúde e a direção dos gastos? A 

alocação dos recursos federais, estaduais e municipais contribui para superar 

as desigualdades nas disponibilidades de recursos para a saúde? Os recursos 

de custeio e investimento estão coerentes com as propostas de organização 

regionalizada e hierarquizada do sistema? Como se define a destinação de 

investimentos? O gasto com saúde está obedecendo ao que determina a 
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resolução do Conselho Nacional de Saúde? A atenção Básica tem sido 

privilegiada na efetivação do Gasto? Na gestão dos recursos, o dirigente tem 

autonomia na definição da despesa? O Fundo Municipal de Saúde funciona 

conforme previsto na Lei? O Conselho de Saúde participa na definição 

orçamentária e na fiscalização da utilização dos recursos?  

 METÓDOS 

 Para responder as questões de pesquisa foram selecionados 14 

municípios das 07 regionais de saúde do Estado do Rio Grande do Norte, os 

quais foram selecionados baseados em dois critérios, quais sejam ser o 

município com o maior número de habitantes e o outro possuírem menos que 

5.000 habitantes. Para estes últimos, realizou-se uma escolha aleatória de qual 

município integraria a amostra, uma vez que em todas as regionais havia mais 

de um município com o referido critério 

Para a elaboração do embasamento teórico, tomou-se como base a 

questão federativa e a descentralização, pois em federações, é importante 

considerar as repercussões da definição de responsabilidades e dos 

mecanismos de articulação entre esferas de governo para as políticas públicas, 

além de elementos de natureza institucional (trajetória setorial) ou política 

(escolhas dos atores em um dado cenário). Dessa forma, adotou-se o enfoque 

das políticas públicas de saúde definidas a partir da constituição de 1988, 

tomando como base as leis 8.08015 e 8.14216, as sucessivas Normas 

Operacionais Básicas NOB 01/91, NOB 01/93, NOB 01/96 Norma Operacional 

de Assistência à Saúde NOAS 01/01, NOAS 01/02 e a Emenda Constitucional 

2917.  
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Para a análise da composição e direcionamento dos recursos, o período 

do estudo correspondeu aos anos 2003, 2004 e 2005, verificando os dados 

financeiros referente às transferências SUS, despesa com recursos próprios, 

atenção básica e teve como fonte as informações existentes no SIOPS ―um 

sistema de coleta e processamento de dados sobre receitas totais e gastos 

com ações e serviços públicos de saúde das três esferas de governo‖18. Com 

relação aos investimentos na área foram coletados dados sobre os convênios 

federais e estaduais. Os dados de repasse dos recursos do Governo Federal 

foram obtidos no Ministério da Saúde, sede estadual, com informações sobre 

os recursos do Fundo Nacional de Saúde- FNS e Fundação Nacional de 

Saúde- FUNASA.  A coleta dos dados sobre os Convênios Estaduais foi 

realizada na Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte, verificando os 

convênios celebrados com a Secretaria de Estado da Saúde- SESAP.  

Essas informações foram agregadas em uma única fonte, um banco de 

dados, apresentando informações sobre os componentes individualizados e 

agregados (somatórios) das Despesas, liquidadas, com Saúde na Sub-função 

Administrativa Direta, Sub-função Vinculadas e Informações Complementares. 

Embora tenham sido coletados todos os dados sobre os recursos direcionados 

para as funções supracitadas, na análise final, para uma melhor compreensão, 

optou-se por trabalhar apenas as variáveis que respondem as questões de 

pesquisa. Dessa forma, a análise está fundamentada na despesa total do 

município, despesa com recursos próprios, transferências SUS, atenção 

básica, convênio federal e convênio estadual. 
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  Para a identificação da gestão e equidade do sistema, o processo de 

investigação, ocorrido em 2006 e 2007, partiu do levantamento das 

informações relativas aos municípios selecionados, através de pesquisa 

eletrônica no caderno de informação da secretaria executiva do Ministério da 

Saúde, elaborando um diagnóstico sobre os municípios selecionados. 

Posteriormente, efetuou-se uma consulta na Secretaria Municipal da Saúde, 

aos documentos19 relativos ao Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentária (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), Programação Pactuada 

Integrada (PPI) e o Relatório de Gestão. 

Paralelamente, foi analisado o Fundo Municipal de Saúde tomando 

como base a Portaria de nº 548, de 12 de abril de 2001, onde estabelece que o 

orçamento deve respeitar as políticas e os programas de trabalho das 

Secretarias de Saúde, observando a Agenda de Saúde e o Plano de Saúde, 

elaborados e aprovados pelos respectivos Conselhos de Saúde. 

Posteriormente, após a análise desses instrumentos de planejamento e 

gestão foi elaborado um levantamento das Atas20 do Conselho Municipal de 

Saúde, verificando sua atuação na elaboração e participação nos instrumentos 

de planejamento. Em seguida, foram realizadas as entrevistas semi-

estruturadas, individuais e em grupo. Foram entrevistados quatorze secretários 

municipais e representantes do Fundo Municipal de Saúde e quarenta e dois 

conselheiros municipais. 

RESULTADOS 

Com relação à análise da composição da despesa total, os dados 

apresentaram equivalência dos recursos provenientes do governo federal 
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(Figura 1), repasse das transferências SUS, e do governo municipal, através 

dos recursos próprios (Figura 2), sem que tenha havido diferença significativa 

para o conjunto dos municípios, em relação ao período de estudo. Esse 

resultado indica uma tendência à uniformidade e declínio na variabilidade, se 

considerados os anos de 2003 e 2004. Na direção dos gastos, o recurso que 

apresentou maior representatividade na amostra foi a Atenção Básica (Figura 

3) e não ocorre homogeneidade na sua aplicação.   

Os recursos provenientes de convênios estaduais apresentaram uma 

mediana baixa (Tabela 1) e retrata a inexistência da aplicação de recursos em 

investimento e a pouca participação do estado na composição das receitas da 

saúde. Tal comportamento indicou homogeneidade durante o período 

estudado.  

  No que se refere ao processo de gestão, as secretarias municipais de 

saúde apesar de estarem amparadas pelos instrumentos de planejamento, na 

maioria das vezes, apresentam-se como simples prestadoras de serviços. Os 

instrumentos de planejamento são insuficientes, uma vez que, quando existem, 

apontam basicamente os objetivos e metas, focado nas exigências normativas, 

e não retrata a realidade local.  

 Na autonomia setorial, pode-se dizer que existe uma concentração das 

ações de saúde nas secretarias de finanças das prefeituras, principalmente na 

questão orçamentária, decorrente da ausência de estrutura nas secretarias 

municipais. Na maioria dos municípios, o planejamento dos recursos é 

elaborado pelas prefeituras, especificamente pelo contador, e em alguns casos, 

a direção dos recursos não indica a necessidade da população. 
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 Essa constatação pode ser feita partindo da análise documental, 

elaborada na pesquisa de campo, onde se verifica que na maioria dos 

municípios, a Proposta Orçamentária apresenta-se em conformidade com o 

Plano de Saúde, porém não traduz as necessidades da população, uma vez 

que não são realizadas pesquisas e estudos de demanda, e a articulação com 

os poucos técnicos na área da saúde e com o Conselho Municipal de Saúde é 

praticamente inexistente. Muitas vezes esses documentos são basicamente 

repetições das ações dos anos anteriores, comprometendo o Art. 36 da Lei 

8.080/90, que estabelece o plano de saúde e a proposta orçamentária. 

 Os demonstrativos orçamentários financeiros constituem materiais 

essenciais para o acompanhamento e a fiscalização por parte do conselho (lei 

8.080-Art. 33), porém este enfrenta problemas: as informações demoram a 

serem repassadas e algumas vezes nem ocorre. Os conselheiros não têm 

capacidade para interpretar os dados, não existe compromisso com relação às 

suas responsabilidades, ocorrendo substituições constantes na equipe, o que 

dificulta treinamentos e algumas vezes existem divergências políticas entre 

conselheiros e prefeito. Sendo assim, o processo de planejamento e orçamento  

não é fundamentado em sugestões dos órgãos deliberativos. 

A atuação dos Conselhos Municipais, em todos os municípios, apesar do 

suporte legal, não cumpre o seu papel, na medida em que apresenta diversas 

dificuldades. Não se dispõe de pessoal qualificado para as exigências da lei, 

principalmente no que diz respeito ao cumprimento da fiscalização 

orçamentária. Os cursos de capacitação não são suficientes para uma atuação 

que responda o cumprimento da lei. Outro ponto a ser considerado é a falta de 
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compromisso dos conselheiros e a renovação do mandato, dificultando a 

continuidade dos participantes que já têm algum entendimento. 

A fiscalização por parte do conselho (lei 8.080-Art. 33) enfrenta 

problemas. Existe, em parte, o cumprimento das secretarias (prefeituras) no 

que diz respeito aos instrumentos de planejamento, porém os conselhos 

municipais apresentam-se à margem desse processo. A articulação com a 

secretaria, prefeitura e até mesmo com a população é insuficiente ou 

inadequada, particularmente no que se refere ao planejamento e orçamento. 

Sendo assim, esses instrumentos não são fundamentados em sugestões dos 

órgãos deliberativos, o que provavelmente não traduz a realidade local. 

Uma análise abrangente do processo com base no imbricamento dos 

vários olhares permite identificar que, em geral, os princípios e diretrizes do 

SUS são seguidos nas ações municipais e apresentam universalidade de 

acesso aos serviços. Porém, ao assumir a gestão de recursos e as 

responsabilidades inerentes à gestão da saúde local, a maioria dos municípios 

não estava com capacidade institucional para assumir as tarefas exigidas pelas 

diretrizes da descentralização, comprometendo a implementação das 

atividades com relação à integralidade e equidade.  

DISCUSSÃO 

Em decorrência da descentralização, na política de saúde registram-se, 

no Brasil, nos últimos vinte anos, mudanças nos cinco atributos relevantes para 

a caracterização do federalismo destacados por Obinger et all.21: ―os arranjos 

institucionais e regras para decisões nacionais com vistas a incorporar 

interesses territoriais (por meio das comissões intergovernamentais na saúde); 
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o conjunto de atores com base territorial (ampliação dos atores envolvidos na 

implementação da política, como gestores locais e conselheiros de saúde); os 

arranjos legais para definir responsabilidades entre níveis de governo (leis da 

saúde, normas operacionais do SUS e outras portarias); e os arranjos de 

transferências fiscais intergovernamentais (mecanismos de financiamento, 

tipos e volume das transferências federais, mudanças na participação das 

esferas de governo no gasto em saúde); os arranjos informais entre governos, 

verticais e horizontais (relações entre gestores do SUS e governantes)‖. Apesar 

do esforço para atender esses atributos e, conseqüentemente, as exigências 

da descentralização algumas observações, a partir desse estudo, podem ser 

levantadas.  

 As transferências federais voltadas para a equalização, ora das receitas 

disponíveis, ora das necessidades de gastos, ainda apresentam-se relevantes 

na composição dos recursos disponíveis para a saúde. Isto representa, 

conseqüentemente, uma maior responsabilidade da esfera federal na definição 

das regras e diretrizes da aplicação dos recursos, indicando que o atual modelo 

de descentralização se encontra em fase de conformação e acomodação.   

 A relevância dos recursos federais não favorece uma maior equidade no 

gasto público em saúde por que: 1) não permitem, na sua maioria, a 

redistribuição de recursos para estados e municípios com maiores dificuldades 

orçamentários, pois sua forte associação com a oferta e produção impede 

ampliar as receitas disponíveis em estados e municípios com menor 

capacidade de arrecadação; 2) desconsideram as possibilidades reais de 

aporte de recursos e ampliação de gasto a partir das receitas próprias das 
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esferas subnacionais, fruto das regras que informam o federalismo fiscal no 

Brasil22. 

 Apesar da relevância dos recursos federais, o avanço da implementação 

das políticas de saúde resultou na queda relativa dos recursos da União23 e 

maior participação dos municípios no financiamento. Ainda que tenha havido 

uma diminuição da participação do governo federal no financiamento da saúde 

pública, ela não foi acompanhada da redução de sua presença na 

determinação da política, principalmente em nível de atenção básica.  

Estudo realizado por Campelli et al.10 no período de 2000 a 2003 onde 

foram avaliadas as Unidades Federativas do Brasil mostra que após a EC-29 

os gastos públicos apresentam uma tendência crescente nas aplicações dos 

recursos em saúde. ―A despesa por habitante, que era de R$ 201,20 em 2000, 

aumentou para R$ 304,18 em 2003. Porém, a União vem reduzindo sua 

participação relativa no financiamento da saúde após a EC-29. Em 2000 sua 

participação era de 59,8%; em 2001 de 56,2%, em 2002 de 53,1% e em 2003 

de 48%‖. Constata-se que, se de um lado há uma diminuição da participação 

da União, por outro, há o conseqüente aumento relativo dos gastos em saúde 

para os Estados e Municípios.  

O Rio Grande do Norte apresenta cenário semelhante. Na composição 

da Despesa Total com saúde, os recursos provenientes do governo federal 

(transferências) e governo municipal (recursos próprios) apresentam 

equivalência. A participação dos recursos federais, na composição dos 

recursos públicos de saúde, apesar de significativa, vem reduzindo 
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gradativamente. Em 2003, esse percentual ficou abaixo de 50%, invertendo a 

composição do financiamento. 

 Os resultados apontam para o aumento da participação dos municípios 

na composição dos recursos, enquanto que a participação do estado é 

insignificante. Mais responsabilidades e aportes financeiros ficaram sob a égide 

dos municípios. 

 Porém, as transferências de recursos e de responsabilidades, do 

governo federal para o municipal, não foram acompanhadas de investimentos 

mais substantivos na rede pública de serviços. Os escassos recursos são 

destinados na maioria das vezes para a manutenção dos equipamentos. 

Observa-se que existe precariedade na aplicação de inversões e no capital 

fixo, o que dificulta a implantação do SUS. O direcionamento não está coerente 

com as propostas de organização regionalizada e hierarquizada. Além de ser 

muito baixo, não existe planejamento para a aplicação baseado nas 

necessidades locais. São necessários novos investimentos para permitir uma 

oferta de saúde adequada. 

Com relação à direção dos recursos em termos de finalidades, estes 

obedecem ao que determina a resolução do Conselho Nacional de Saúde - 

CNS. A Atenção Básica vem sendo privilegiada na direção dos recursos, porém 

não ocorre uma homogeneidade na aplicação dos mesmos. Embora esse 

movimento seja importante e na direção correta, somente indica que houve 

ampliação dos serviços, mas não o suficiente, uma vez que a aplicação dos 

recursos nos municípios se diferencia e não são suficientes para cobrir a 

demanda e, conseqüentemente, os princípios da equidade. De acordo com 
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Marques24,a ampliação do campo de ação da Atenção Básica indica o 

crescimento da importância da estratégia da política de saúde implementada 

pelo Ministério da Saúde.  

Na apreciação do processo de planejamento e gestão, no estado, assim 

como identificado em trabalho realizado por Mendes5, verifica-se que houve 

variações nas estratégias de descentralização, associadas a movimentos de 

reconfiguração das funções dos municípios na implantação das políticas de 

saúde.  

Porém, a descentralização per se não é suficiente para a concretização 

do SUS. Os seus avanços efetivos estão intimamente relacionados a outros 

aspectos relevantes para a consolidação do sistema, como o adequado aporte 

de recursos financeiros, o fortalecimento da capacidade gestora nos três níveis 

de governo e a permeabilidade das instituições do setor saúde aos valores 

democráticos25.  

A descentralização ao permitir a ampliação significativa de transferências 

de recursos e maior poder de arrecadação a estados e municípios, não 

estabeleceu um processo pactuado de redefinição de funções e competências 

de gestão na área social12.  Constata-se a necessidade de adotar iniciativas 

com vistas a aumentar o aprimoramento desses mecanismos, tornando mais 

efetivas a participação social e controle público sobre a utilização dos mesmos 

e aumentar a transparência, a eficácia e a equidade na utilização dos recursos 

Embora ocorram iniciativas de acompanhamento e de avaliação através 

do Ministério da Saúde e da Organização Pan- Americana de Saúde em indicar 
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diretrizes para formuladores de política e gestores desses instrumentos, ainda 

permanece uma lacuna entre o que é planejado e implementado. 

A aproximação do SUS real ao SUS inscrito na legislação, entretanto, 

além de medidas incrementais, necessita de iniciativas que possam corrigir 

distorções e contradições, a exemplo dos mecanismos de repasse de recursos, 

e qualificar os processos de gestão. Isso exige, necessariamente, um novo 

pacto, capaz de ampliar o grau de responsabilidades entre gestores, sobretudo 

nos espaços local e estadual, que juntos, com o apoio do Ministério da Saúde e 

de programas de Cooperação Técnica – CT devem construir as múltiplas 

conexões no âmbito regional4. 

 É importante identificar as ações do Ministério da Saúde como estratégia 

instrumental para fomentar a capacidade dos estados e municípios do país, 

promovendo o desenvolvimento nacional autônomo da saúde, com referência 

aos princípios de igualdade, eficácia, eficiência, sustentabilidade e participação. 

Adotar programas que fortaleçam a representação e vise o alinhamento dos 

recursos humanos, financeiros e tecnológicos, em busca de estabelecer 

processos e mecanismos para que a CT aconteça de forma planejada, 

organizada e participativa.  

Esses programas podem estar relacionados aos conceitos de 

desenvolvimento institucional e organizacional, compreendendo os processos 

de melhoramento global à procura de um melhor desempenho de seus 

resultados. Nesse sentido, se faz necessário considerar a definição das 

políticas internas e externas, da estrutura e do funcionamento organizacional e 

do estilo de gestão; de acordo com os fatores externos que condicionam o 
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trabalho da organização; e outros aspectos-chave para estabelecer o 

funcionamento da instituição. 

 Desenvolver em nível local, ações de planejamento e permitir melhor 

monitoramento, controle, avaliação e informe dos resultados, a fim de contribuir 

para um resultado esperado regional. Nesse sentido, é necessário ampliar a 

presença e a capacidade das instituições para apoiar programas e prioridades 

nacionais, mediante o fortalecimento dos níveis estaduais/municipais. Manter 

uma estreita relação política, estratégica e técnica com parceiros mediante a 

definição de redes de relacionamento de instituições públicas e privadas, 

permitindo que cada integrante mantenha sua independência em relação à 

rede e aos demais integrantes, para compartilhar objetivos e decisões e 

permitir que cada ator possa contribuir para a execução da cooperação.  

 Faz-se necessário ―apostar na capacidade de organização dos 

Conselheiros de Saúde das três esferas de gestão do SUS‖, investir na 

capacitação de seus agentes, criando redes de informações e de troca de 

experiências. Tais iniciativas são determinantes para que ―os recursos mínimos 

para a saúde previstos na EC-29 sejam realmente assegurados nas leis 

orçamentárias, para que sejam empenhados em tempo hábil, sem 

contingenciamentos e sejam executados‖. Os Conselhos de Saúde têm agora 

referência de valores financeiros para aprovarem ou não as prestações de 

contas do SUS26.  

 É importante fazer alusão ao papel a ser desempenhado pelo controle 

social na efetivação deste dispositivo constitucional, que é, apesar de todas as 

dificuldades, o melhor caminho para a consolidação do SUS. As considerações 



 

50 

 

 

de Rezende26 também apontam para essa direção, ao destacar que é 

necessário ―apostar na capacidade de organização dos Conselheiros de Saúde 

das três esferas de gestão do SUS‖. A vigilância do Tribunal de Contas e do 

Ministério Público pode configurar um Controle Social mais efetivo10. 

Além disso, a adesão ao Pacto pela Saúde, em fevereiro de 2006, 

coloca para a gestão do SUS nos municípios, um conjunto de 

responsabilidades e compromissos sanitários, com o objetivo de fortalecer a 

capacidade gestora do sistema de saúde. Essa situação está expressa tanto na 

pactuação das prioridades, objetivos e metas do Pacto pela Vida, quanto na 

discussão das responsabilidades do Pacto de Gestão. 

O debate, mais uma vez, está aberto. As divergências, entretanto, não 

devem servir para distanciar, mas para produzir o consenso entre todos 

aqueles que propugnam pelo fortalecimento do SUS. A publicação dos 

resultados da investigação poderá contribuir com a discussão sobre os 

mecanismos de alocação de recursos e a formulação da política de saúde, 

planejamento e gestão, no âmbito estadual e municipal, embasadas nas 

análises realizadas.   
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Figura 1-Recursos de Transferência na composição da despesa total, 

tomando como base os anos 2003, 2004 e 2005 
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Figura 2- Recursos Próprios na composição da despesa total, 

tomando como base os anos 2003, 2004 e 2005. 
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Figura 3- Gasto com atenção básica em relação à despesa total, tomando 

como base os anos 2003, 2004 e 2005. 
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Tabela 1– Recursos provenientes de Convênio Estadual com relação à 

Despesa Total para os anos 2003, 2004 e 2005. 

 Ano     Mediana       Q25-Q75        Soma dos postos               Fr                     p 

 
2003       0               0-3,68                      25,5                     3,389               0,1837 
 
2004      0                0-1,81                     26,0 
 
2005      0,26           0-3,15                     32,5 

Fonte: Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte 
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ABSTRACT 

  

Objective: The study enables a theoretical reflection on the question of 

federalism, decentralization and its implications on health sector planning. The 

research conducts an analysis of resources in the state of Rio Grande do Norte, 

verifying the composition of resources, the participation of federal entities and 

the direction of spending in terms of purpose. 

Methods: The sample studied consisted of 67 municipalities, representing 40% 

of the total number in the state, from 2003 to 2005. The methodology is based 

on quantitative research, bringing to light data, indicators and observable trends 

from the dependent and independent variables analyzed. 

Results: Total expenses comprise municipal resources, in greater proportion, 

and federal transfers. There is no correlation between total resource 

expenditure and the direction of spending on primary care. Spending in terms of 

purpose has given priority to primary care; however, uniformity does not occur 

in the application of resources in the municipalities. 

Discussion: It has been found that the composition of health resources is 

characterized by a web of relationships and interdependent fiscal and budgetary 

levels of government, but featuring a municipal tendency. Resources are 

applied unequally in primary care, not overcoming regional inequalities. This 

result indicates that decentralization per se is not enough. It is worth highlighting 

the proposal to develop a dynamic that leverages resources, strengthening the 

decentralization proposals and consequently management of the system.  
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INTRODUCTION 

 The decentralization process has become a growing interest in Brazilian 

scientific production. In general, studies on the topic make reference to the 

political-administrative and fiscal decentralization debates that have taken 

place in the country in the last two decades. The issue of funding and the 

process of health care decentralization in Brazil have occupied much of the 

time of managers, social movements and researchers interested in the 

consolidation of the National Health System (SUS). Several studies have 

dealt with the subject of ―financing‖, identifying it as one of the system’s 

bottlenecks1,2,3,4,5. While some emphasize the importance of specific transfer 

mechanisms created in the 90s6,7,8,9,10, others are more cautious about 

commending the results achieved4,11.  

 In Brazil, following 1988, most work has focused on federalism as a 

synonym of decentralization, allying itself to what Gibson (2004) classified as 

the school of federalism as decentralization, rather than associating 

federalism with a political and constitutional order with specific features11.  

The current study is part of this debate, focusing on the 

decentralization process in Brazil and on public health policy, specifically the 

National Health System (SUS). We assume that this process is best 

understood from the context of Brazilian federalism, which has been marked 

by sharp political and economic inequalities and under the imperatives of an 

economic stabilization policy. This has created fiscal imbalances and federal 

constraints that hinder the redistribution of resources in federal equalization.  
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  This process led to changes in federal financing and management, 

showing some similarities with other countries in legal framework regarding the 

organization of services, as it requires the transfer of responsibilities to states 

and municipalities hitherto exercised by the federal branch. 

 Changes in the Brazilian social protection system were made in various 

areas of government, but showed different levels of progress and results. In 

healthcare, a municipal movement and an intensified federal conflict for 

resources, both in relation to the states with municipalities and between 

municipalities, were characteristic. In the case of healthcare decentralization 

being understood as a mere transfer of Union funds to municipalities, the 

concern was directed primarily to accounting and administrative transfer of 

funds and accountability rules, as was the tone of the discussions in 1991 with 

decrees and normative instructions established by the Ministry of 

Health12,13,14,15. 

 This process began in the 1980s with the decentralization of activities 

and resources through the Integrated Health Actions (AIS) and the Unified and 

Decentralized Health System (SUDS), increasing health responsibilities from 

states and municipalities, which were further specified in the Constitution of 

1988 and in subsequent infra-constitutional legislation, law 8.080 of September 

19, 1990, law 8.142 of December 28, 1990, norms and regulatory decrees.   

 Despite representing important conceptual advances towards 

institutionalizing the process of decentralization, transfers and legal 
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mechanisms have been regulated by successive Operational Rules and since 

the year 2000 through Constitutional Amendment No. 29.  

 Currently the foundation of the National Health System (SUS) focuses on 

the provision of high, medium and low complexity services. The past decade 

was marked by an expansion of primary care (low complexity) with Family 

Health as the main agenda. This process began with instructions from the 

federal government and smaller simultaneous participation of state 

governments, a path of mutual strengthening, reorganization (in most 

municipality deployment) of primary care and broadening local management of 

SUS. 

 Thus, SUS implementation is heading towards a new phase, in which 

diagnosing the current state, with respect to the composition of resources 

allocated to health, public spending and management, will be imperative to 

explore the opportunities created by greater transparency. A proper analysis is 

needed, given the noticeable differences in federal division, and is crucial for 

the survival of federal entities. 

 These findings justify this study, whose aim is to analyze the composition 

and direction of health care resources for low complexity, specifically primary 

care in the state of Rio Grande do Norte from 2003 to 2005, showing federal 

transfers and expenditures using its own per capita municipal resources. 
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METHOD 

Quantitative analysis is used for the purpose of this study, taking into 

consideration that it does not aim to analyze the impacts of SUS-

decentralization related to different management conditions in municipal 

revenues. 

The study sample comprised 67 municipalities, from the seven (7) 

administrative regions of Rio Grande do Norte, which represents 40% of all 

municipalities in the state. Sample selection is related to the outcome of the 

survey conducted in SIOPS ―a system of collecting and processing data on total 

revenue and spending actions and public health services of three spheres of 

government‖16, where only municipalities that sent data from the period under 

review were selected. 

  The main independent and dependent variables were identified from the 

data collected, allowing a statistical analysis of the value of resources allocated 

to each. As such, the dependent variables selected were: Total Expenditure, 

Own Resources Expenditure, SUS-transfers, and Primary Care Expenses. 

These variables allowed for the analysis of municipal and federal transfers. 

Data collection on state resources1 was non-significant, therefore, not allowing 

statistical analysis.  

 The independent variables categorized were the 7 Health Districts of the 

state, and the period under analysis (2003, 2004, and 2005). The variable show 
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different ways of obtaining and distributing resources, indicating the degree of 

autonomy held by lower levels of government.  

 Data transformed into per capita figures help achieve the aims of this 

study by identifying the relative importance of sources. The advantage of this 

procedure is not treating municipalities as a homogeneous whole, but as units 

of analysis. 

Data was processed and organized using SPSS 11.0 software. We 

assessed simple frequencies, measures of central tendency and dispersion, the 

presence of outliers (through a box-and-whisker plot) and distribution curves of 

revenue per capita (using histograms) of individual and aggregate components 

of revenues and expenditures in the group of municipalities. 

After the normality test was applied to the data, it found that the 

dependent variables did not show normal distribution. As such, the Kruskal-

Wallis test was used to compare data between health districts and dependent 

variables and Friedman’s test to correlate the years under study with dependent 

variables. 

RESULTS 

 The variables1 analyzed showed a statistically significant difference, 

revealing the lack of uniformity in the application of resources, therefore, leading 

to differences in funds destined to and implemented in the districts (Table 1). 

 Total expenditure1 is composed primarily of municipalities’ own 

resources, supplemented by federal transfers (Table 1). These resources show 
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a growing trend in the years analyzed (Graph 1). With respect to district 

analysis, the Sixth District had the highest median followed by the Third District, 

while Natal had the lowest rate per capita.  

 The results of Own resources Expenditure1 show a significant 

contribution from municipalities to total resource expenditure (Table 1). The 

highest regional median was found in the Sixth District, followed by the Third 

District, but with significant fluctuations (Graph 2), mainly in these two regions. 

 As for SUS-transfers, the results reflect the significant contribution of 

federal funds to the composition of health resources, but at a lower ratio 

compared to Own resources Expenditure (Table 1). The district with the highest 

median was Natal, followed by the Sixth District. The lowest rate was observed 

in the Second District.  

 Findings of Primary Care Expenses indicate a significant allocation of 

resources to these costs, but significant variations can be noted (Graph 3) in the 

application of these resources in the districts. The Fifth District had the highest 

ratio per capita, while the Sixth District had the lowest. The Fourth District 

followed by Natal, also showed significant expenses on Primary Care. 

 The Natal region is noteworthy, since it includes the state capital1. It 

shows the lowest rate of all districts in Total Expenditure (Table 1), but receives 

a significant volume of SUS-transfers, the highest per capita. On the other 

hand, Own resources Expenditure is the lowest of all districts. This result shows 

that the largest source of funding for the region is SUS-transfers and that it has 
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a low participation with respect to Own resources Expenses compared to other 

regions. Conversely, in directing resources it had the second highest median in 

primary care expenditure (Graph 3). 

 There has been an increase in resources in all variables analyzed (Table 

2). This finding is consistent with what the legislation advocates: an increase of 

resources in healthcare, specifically in primary care.  

DISCUSSION 

 We determined the volume of own resources and transfers that make up 

total health care resources. It is characterized by a web of relationships and 

fiscal and budgetary interdependence involving all levels of government, albeit 

unequally, not overcoming inequalities between districts.  

 In the Total Expenditure of municipalities in the state of Rio Grande do 

Norte, own resources1 make up a greater proportion, together with federal 

transfers, of the amount available to the sector. State funds were non-significant 

for the analysis. This result characterizes a municipal movement indicating that 

the present model of decentralization is in the process of conformation and 

adaptation.  

In relation to targeting resources, we concluded that application priority is 

given to primary care, meeting the federal government’s proposal, but with 

variations between districts. It is important to note that some districts (Sixth and 

Third) in the state, although receiving an impressive amount of resources, 

showed a low per capita index of Primary Care Expenses compared to other 
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regions. Thus, there is no correlation between total expenditure amounts and 

resource allocation. Because these regions are located further away from the 

capital, they probably need a larger investment of resources, specifically in 

Primary Care. This, however, does not occur, potentially compromising SUS 

services and implementation. 

These findings likely hinder consolidation of the National Health System 

and undoubtedly have an impact on the implementation of decentralized health 

care in the state.  

In short, decentralization per se is not sufficient to achieve a truly 

universal National Health System (SUS). Special attention is needed to manage 

resources and the planning process, taking into account the multiplicity and 

diversity of state, municipal, and regional realities, in order to encourage the 

emergence of creative and flexible local alternatives to better cope with the 

needs of the area. 

 The results reflect the decentralization process17 in Brazil, which has 

failed to establish a structure of federal relations in terms of meeting high levels 

of socioeconomic heterogeneity and allowing for the social redemption of a high 

proportion of the population. Intergovernmental relations should be redesigned, 

even if it means more complexity, to seek new institutional arrangements18. 

Regardless of the mechanisms and criteria used for the transfer of funds, 

such as the sum of expenses from the Union, states and municipalities, they 

must be oriented towards equality in total per capita expenditure on healthcare. 
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Thus, differences in health funding could be compensated from states and 

municipalities19. 

To achieve more consistent changes in investment resources in order to 

balance the supply of existing services, it is necessary to allocate additional 

resources that contemplate different demographic, epidemiological profiles and 

sanitary conditions and that are geared towards greater ―health needs‖ and 

larger participation of states in correcting imbalances in existing funding 

ceilings20, 21.  

 It is important to highlight the proposal to develop a dynamic that 

leverages resources, strengthening decentralization proposals and 

consequently management of the system.  With the results of this study we 

hope to contribute to the discussion on resource allocation mechanisms and the 

formulation of health policy, planning, and management at the state and 

municipal. 
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Table 1. Descriptive analysis of dependent district health variables  

Dependent Variables Health Regions Median Q25-Q75 Meane  Kruskal Wallis 

 

p 

Total expenditure per 
capita 

First District 145.63 109.06-182.55 78.60 43.14 <0.001* 

Second District 183.87 110.41-214.46 95.70 

Third District 193.47 149.62-248.14 119.17 

Fourth District 134.12 105.27-169.59 71.33 

Fith District 178.17 129.90-230.59 107.92 

Sixth District 221.64 158.40-270.95 138.61 

Natal 131.42 108.95-158.44 68.20 

SUS-transfer per capita First District 58.65 40.52-81.43 87.00 21.60 0.001* 

Second District 45.84 36.04-74.91 70.37 

Third District 67.21 52.36-76.70 103.17 

Fourth District 60.43 47.26-78.97 95.40 

Fifth District 60.18 46.57-73.98 92.17 

Sixth District 74.63 55.33-88.32 122.53 

Natal 76.35 62.99-87.98 132.53 

Primary care expenses 
per capita 

  

   

  

  

  

  

First District 80.36 45.59-138.33 100.87 45.93 <0.001* 

Second District 98.49 37.20-154.91 107.23 

Third District 79.13 23.76-116.67 85.50 

Fourth District 121.14 58.08-145.35 117.81 

Fifth District 167.57 99.09-214.04 145.08 

Sixth District 45.76 16.96-72.41 60.45 

Natal 121.72 96.98-133.93 120.80 

Own Resources 
Expenditure per capita 

  

  

  

  

  

  

First District 92.90 61.50-104.65 94.07 46.72 <0.001* 

Second District 109.30 64.24-148.40 107.73 

Third District 124.83 92.35-172.81 123.89 

Fourth District 73.52 51.48-88.26 70.19 

Fifth District 112.05 73.98-161.01 113.71 

Sixth District 147.09 83.12-193.80 131.14 

Natal 64.48 40.09-72.47 42.80 

* statistically significant difference 
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Table 2. Descriptive analysis of dependent variables per year. Natal/RN.  
Variable Dependent Years Median Q25-Q75 Mean  Friedman p 

Total expenditure per capita 2003 128.88 103.14-184.43 1.12 105.70 <0.001* 

2004 160.89 127.71-223.7 1.99 

2005 194.72 158.40-51.49 2.90 

SUS-tranfer per capita 2003 45.97 39.22-54.21 1.13 100.41 <0.001* 

2004 63.00 50.70-76.78 2.00 

2005 79.12 69.25-87.99 2.87 

Primary care expenses per capita 2003 65.24 22.62-113.51 1.34 63.52 <0.001* 

2004 89.76 45.59-132.12 1.94 

2005 131.26 72.29-160.95 2.72 

Own Resources Expenditure per capita 

 

 

2003 71.61 54.03-124.44 1.22 79.19 <0.001* 

2004 92.91 64.81-161.13 2.01 

2005 104.41 78.34-167.46 2.76 

* statistically significant difference 
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Graph 1. Total expenditure per capita according to district health authorities. Natal. Brazil. 2007. 

 

 

 

Horizontal Axis: Year of evaluation. 

Vertical Axis: Mean expenditure per capita (left of graph). 

Health district to which the municipality belongs (First district. Second district. Third district. 
Fourth district. Fifth district. Sixth district. Natal). (right of graph). 
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Graph 2. Total expenditure per capita with own resources according to district health authorities Natal. Brazil.   

 

 

 
 

 

 

 

 

Horizontal Axis: Health district to which the municipality belongs (First district. Second district. 
Third district. Fourth district. Fifth district. Sixth district. Natal) 
 
 
Vertical Axis: Total expenditure per capita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph 3. Primary care expenses per capita according to district health authorities. Natal. Brazil.  
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Horizontal Axis: Health district to which the municipality belongs (First district. Second district. 
Third district. Fourth district. Fifth district. Sixth district. Natal) 
 
Vertical Axis: Primary Care Expenses per capita. 
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4 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

Partindo do pressuposto de que o processo de descentralização é mais 

bem compreendido a partir da análise da questão federativa e tomando como 

base a contextualização desse estudo, verifica-se que apesar de se configurar, 

nos últimos anos, redefinições e uma nova estrutura das relações federativas, 

ainda ocorre uma concentração de poder no nível federal que fere os princípios 

do federalismo, considerado uma forma de distribuição de poder e democracia. 

Evidencia-se a complexidade do financiamento das ações e dos serviços 

descentralizados do SUS. A saúde é sustentada por uma grande variedade de 

recursos próprios e setoriais que remetem a uma teia de relações e 

interdependência fiscal e orçamentária, envolvendo os três níveis de governo. 

 As transferências federais voltadas para a equalização, ora das receitas 

disponíveis, ora das necessidades de gastos, ainda apresentam-se relevantes 

na composição dos recursos disponíveis para a saúde. Representa, portanto, 

maior responsabilidade da esfera federal na definição das regras e diretrizes da 

aplicação dos recursos, indicando que o atual modelo de descentralização se 

encontra em fase de conformação e acomodação.   

No entanto, a participação relativa da União, na composição dos gastos 

públicos em saúde, apesar de significativa, vem reduzindo gradativamente. 

Mais responsabilidades e aportes financeiros ficaram sob a égide dos Estados 

e municípios. 

 Verifica-se o aumento da participação dos municípios na composição 

dos gastos e a pouca participação dos governos, quer seja pelo aporte de 
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receitas próprias, ou incremento das transferências aos municípios, como 

também através de convênios. O aumento das transferências de recursos de 

responsabilidades não foi acompanhado de investimentos mais substantivos na 

rede pública de serviços.  

 A autonomia setorial pode-se dizer que é insatisfatória. Existe uma 

concentração das ações de saúde nas secretarias de finanças das prefeituras, 

principalmente no que se refere à questão orçamentária decorrente da 

ausência de estrutura nas secretarias municipais. A autonomia também se 

apresenta bastante comprometida devido à vinculação dos recursos federais a 

determinadas políticas e programas definidos no âmbito nacional, na tentativa 

de aumentar seu poder indutor e regulador sobre o sistema. Estes instrumentos 

representam formas utilizadas pelo gestor federal para incentivar ou inibir 

políticas e práticas pelos gestores estaduais, municipais e prestadores de 

serviços. 

Com relação à apreciação sobre os processos de gestão, a articulação 

intergovernamental é insuficiente ou inadequada, particularmente no que se 

refere ao planejamento. A inexistência de um planejamento articulado, e até 

mesmo local, prejudica a complementaridade das ações, o processo de 

autonomia e a equidade na prestação dos serviços. 

Verifica-se a necessidade de adotar iniciativas de inovação, 

fundamentadas no aprimoramento dos mecanismos de planejamento e gestão. 

Desse modo, a participação social e o controle público mais efetivo são 

fundamentais para contribuir com o aumento da transparência, eficácia e a 

equidade na utilização dos recursos. 
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Como contribuição ao debate, este estudo, encerra-se apontando à 

necessidade de: 

 Reorientar os gastos em saúde, subsidiando os tomadores de decisão, 

aí incluídos os conselhos de saúde e os parlamentares, que opinam e 

decidem sobre os orçamentos da saúde.  

 Identificar e reduzir as desigualdades a partir da ação de secretarias 

estaduais e municipais desestruturadas, com recursos humanos 

desvalorizados. 

 Permitir o acesso a informações simples, objetivas, regulares e 

confiáveis aos conselhos de saúde e usuários do SUS, contribuindo com 

o exercício do controle social sobre os serviços. 

 Promover e ampliar a capacitação e o treinamento dos recursos 

humanos definidos previamente na agenda.  

 Politizar o debate nas ações da saúde. 

 Alocar os recursos de investimentos com base nas necessidades de 

saúde. 

Acrescentamos que a metodologia utilizada, no estudo, correspondeu às 

expectativas, não sendo necessária modificação no modelo inicial. A análise 

estatística foi adequada aos objetivos da pesquisa. O cronograma foi cumprido 

de acordo com o projeto inicial. Um detalhe relevante que não chegou a ser 

realizado foi a pesquisa de dados no Tribunal de Contas do Estado. 

No decorrer do estudo, deparamo-nos com uma dificuldade com relação 

aos dados informados pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde-SIOPS. Vários municípios, no estado, não tinham 
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preenchido os dados no sistema, limitando o universo da pesquisa, e os dados 

informados eram referentes apenas aos anos 2003, 2004 e 2005. 

Outras dificuldades ocorreram durante a coleta dos dados. Alguns 

municípios não tinham a documentação necessária para a análise.  Os 

entrevistados tinham receio de falar sobre os problemas e dificuldades, tanto os 

funcionários das secretarias como os conselheiros, resistindo ao método de 

entrevistas gravadas. A escassez da literatura, no que diz respeito 

especificamente, a estudos locais, também se constituiu uma dificuldade 

encontrada. 

Durante essa trajetória, participei do projeto de pesquisa intitulado 

Financiamento e Gasto Público em Saúde na Perspectiva da Equidade: o caso 

do Rio Grande do Norte, junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento e 

Pesquisa-CNPq, proporcionando recursos para a elaboração desse estudo. 

Além disso, apresentei, em 2006, o trabalho Financiamento e Gestão da Saúde 

no Brasil, no II Congresso de Economía de La Salud de América Latina y El 

Caribe, realizado em Buenos Aires. Em 2009, o trabalho intitulado 

Descentralização da Saúde: atuação dos conselhos no planejamento e gestão 

foi apresentado no IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado em 

Recife.  

Atualmente coordeno um projeto de pesquisa intitulado: Avaliação da 

Efetivação do Controle Social sobre os mecanismos de planejamento, previsão 

orçamentária e prestação de contas no estado do Rio Grande do Norte. O 

projeto foi aprovado em 2009 no edital Pesquisa para o SUS: gestão 

compartilhada em saúde- PPSUS III MS/CNPq/ FAPERN/SESAP- Nº 011/2009 
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através da Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte- 

FAPERN.  O mesmo projeto foi contemplado no edital 02/2009 da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte-UFRN como pesquisa, e extensão, com o 

objetivo de prestar assessoria aos conselhos municipais de saúde. O artigo 

intitulado ―Descentralização da saúde e os instrumentos de planejamento e 

gestão: o papel dos conselhos no controle orçamentário‖ foi enviado para 

publicação na Coletânea de Promoção à Saúde.  Acrescento, portanto, que a 

presente tese de doutorado contribuiu para meu crescimento intelectual e 

científico.  

 A publicação dos resultados da investigação poderá contribuir com a 

discussão sobre os mecanismos de alocação de recursos e com a formulação 

da política de saúde, planejamento e gestão, no âmbito estadual e municipal, 

por meio de sugestões e recomendações embasadas nas análises realizadas.    
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5 APÊNDICES 
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5.1 Apêndice I 

 

                         UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
                                      CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
                         PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: “Financiamento e Gasto em Saúde na Perspectiva da 
Equidade: o caso do Rio Grande do Norte”. 
Voluntário nº (           )  Iniciais do voluntário: (                      ) 
Data de Nascimento:........./......./.............. 

 a) objetivo e justificativa da pesquisa: 

O objetivo do projeto é estudar a destinação dos recursos públicos transferidos 
para a saúde no Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2003 a 2005, 
verificando o comportamento do financiamento, o padrão de gastos e gestão no 
setor saúde no Estado, avaliando a equidade na alocação e distribuição dos 
recursos,  contribuindo a nível local, assim como, com a discussão nacional. 

b) riscos possíveis e benefícios esperados: 
Será realizada uma pesquisa com o objetivo de verificar as contas da saúde no 
Estado, utilizando para isso, consulta a dados no Sistema de Informação do 
Orçamento Público- SIOPS, no Tribunal de Contas do Estado, nas Secretarias 
Estadual e Municipais e nos Conselhos de Saúde. Não existem riscos para o 
entrevistado e o beneficio é tornar transparentes as contas públicas da Saúde 
contribuindo com o planejamento e direcionamento dos recursos na área. 
Todos os procedimentos serão realizados pelos pesquisadores, que são 
qualificados para isso. 

 c) procedimentos: 
Além dos levantamentos de dados serão realizadas entrevistas com os 
principais gestores e representantes dos órgãos acima citados. 
 d) ressarcimento:  
Não haverá ressarcimento de despesas, uma vez que, os pesquisadores 
deverão se deslocar para ao local da entrevista, não ocorrerá risco e custos 
para os entrevistados. 
e) acesso às informações: 
As atividades serão sempre previamente apresentadas e combinadas com 
você, que escolherá a melhor hora para participar. Também poderá desistir da 
pesquisa em qualquer momento, mesmo que você tenha assinado este termo 
de consentimento. As informações obtidas de cada participante são 
confidenciais e somente serão usadas com o propósito científico, sem divulgar 
o nome do participante. Os pesquisadores, os demais profissionais envolvidos 
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nesse estudo terão acesso aos arquivos dos participantes, para verificação de 
dados, sem, contudo violar a confidencialidade necessária.   
A assinatura desse formulário de consentimento formaliza sua autorização para 
o desenvolvimento de todos os passos anteriormente apresentados. 
 f) termo de consentimento: 
Declaro que, após ter lido e compreendido as informações contidas neste 
formulário, concordo em participar desse estudo.  
E, através deste instrumento, e da melhor forma de direito, autorizo os 
pesquisadores Dr. Cipriano Maia de Vasconcelos, Dr. Kenio Costa Lima, Dda 
Valéria Rodrigues Leite, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- 
UFRN/Natal, a utilizarem as informações obtidas sobre minha pessoa, através 
do que for falado, escrito e visto, com a finalidade de desenvolver trabalho de 
cunho científico. 
Autorizo também a publicação do referido trabalho, de forma escrita, podendo 
utilizar depoimentos. Concedo também o direito de retenção e uso para 
quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas do 
país e do estrangeiro, desde que mantido o sigilo sobre minha identidade, 
podendo usar pseudônimos.  
Declaro ter ciência que tal trabalho será desenvolvido através da realização de 
entrevistas. 
                             Natal, ________________________________ 
                             De acordo, 
                              ________________________________________ 
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5.2 Apêndice II 

 
ROTEIRO DE PROCEDIMENTOS 

PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO COM REGISTROS DE OBSERVAÇOES 
DURANTE A VISITA AOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS. 

 
1) Município:_____________________________________________________ 
2) Chegada: 
a) Dia: ________________ 
b) Hora: _______________ 
3) Contato com os representantes da Secretaria Municipal da Saúde, 
Tesoureiro do Sistema Municipal de Saúde, representantes do Conselho de 
Saúde (usuário e profissional) e do Fundo Municipal da Saúde (prefeitura). 
4) Apresentação da pesquisa e os procedimentos que serão adotados durante 
a visita seguindo as seguintes etapas:  
4.1) consulta a documentos: 
a) Secretaria Municipal da Saúde: Plano Municipal de Saúde, PPA, LDO, LOA, 
Planos de Aplicação, Relatório de Gestão (resultados), Contabilidade, 
Documentos e Prestação de Contas. Realizar a analise dos documentos 
verificando o orçamento e execução. Entrevistar o tesoureiro verificando a 
execução dos gastos e a autonomia desses gastos. 
b) Conselho de Saúde: Atas do Conselho verificando a aprovação do Plano 
Municipal o orçamento e a destinação dos recursos no município e a existência 
de alguma observação que pode ser destacada para futura analise. Com 
relação ao Relatório de Gestão verificar a aprovação pelo Conselho e pela 
Câmara Municipal.    
c) Fundo Municipal da Saúde: Verificar o repasse para o FMS e sua aplicação. 
4.2) Realização da Entrevista com os representantes dos órgãos com a previa 
assinatura do termo de Compromisso. 
5) Tomando como fundamento a apreciação dos documentos e as observações 
pessoais, realizar a analise desses dados com os informados pelo SIOPS, com 
o objetivo de fundamentar o processo de entrevista a ser realizado na etapa 
seguinte. 
6) Entrevista semi-estruturada (aberta) com os representantes dos órgãos: 
assinatura do Termo e realização da entrevista, tomando como referência os 
roteiros previamente definidos e acrescentando as observações pessoais. 
7) Realizar uma analise triangular das informações do Siops, documental tendo 
como fundamento o referencial teórico, as leis e as entrevistas  com o objetivo 
de responder as questões de pesquisa. 
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5.3 Apêndice III 
 
Questionário dirigido ao Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
Perguntas dirigidas ao gestor do FMS e/ou Coordenador/diretor orçamentário 
financeiro da secretaria de saúde: 

Município  

Nome do 
órgão 

 

Endereço  

Nome do  
Representante 

 

Telefone  

e-mail  

Data  

 
1) Em sua opinião, como vem sendo acompanhamento e a gestão dos 

recursos transferidos pelo governo federal? 
2) Quais os problemas que a SMS enfrenta na execução financeira das 

transferências de recursos do governo federal para a operacionalização 
de seus programas/ações prioritários na: 

 

Atenção Básica  
 
 
 
 
 
 
 

Média e Alta 
Complexidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) A Atenção Básica tem sido privilegiada na efetivação do gasto?  
 
4) Informações complementares: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 



 

88 

 

 

5.4 Apêndice IV 
Questionário dirigido ao Secretário Estadual/Municipal 

Município  

Nome do 
órgão 

 

Endereço  

Nome do 
Secretário/ 
Representante 

 

Telefone  

e-mail  

Data  

 
1) Os recursos gastos com saúde, no município, são destinados às ações e 

serviços de acesso universal, igualitário e gratuito atendendo a 
resolução do Conselho Nacional de Saúde? 
_______________________________________________________ 

 
2) Estas ações estão em conformidade com os objetivos e metas 

explicitados nos Planos de Saúde do município? 
_______________________________________________________ 

 
3) Quais os programas/ ações propostas no: 
   

        2003      2004         2005 

Plano Plurianual -
PPA 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias -
LDO 

   
 
 
 
 
 
 
 

Lei Orçamentária 
Anual- LOA  
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4) O(s) programa(s) / ação(ões) mencionados na pergunta anterior 

(pergunta 3) foi (foram) discutidos e aprovados pelo Conselho Municipal 
de 
Saúde?____________________________________________________  

 
5) Esses programas/ ações foram realizadas? 

______________________________________________________ 
 

6) Quais as fontes de alocação de recursos para a realização desses 
programas/ações?___________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
7) Grosso modo, indique, preenchendo a tabela abaixo, a importância 

relativa (%) dos recursos federais, estaduais e municipais no 
financiamento dos programas/ações. 

 

 
Programas/Ações/Fontes 
 
 
  

 
Federal 

 
Estadual 

 
Municipal 

 
Outras 
Fontes 

 
Total 

Na Atenção Básica      

1- PSF      

2-      

3-      

4-      

Na Média e Alta 
Complexidade 

     

1-      

2-      

3      

4      

 
8) A Atenção Básica tem sido privilegiada na efetivação do gasto? 

_________________________________________________________ 
 
9) Qual a metodologia adotada na alocação dos 

recursos?__________________________________________________ 
 

10) Os recursos transferidos estão de acordo com a lei 8.080 utilizando a 
combinação do perfil demográfico e epidemiológico da população da 
região a ser coberta?  
______________________________________________________ 
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11)  Os recursos foram direcionados atendendo o disposto na Lei 8.080/90 
(nota de rodapé colocando as fontes de 
despesas)?________________________________________________ 

 
12) O município vem cumprindo a EC 

29?___________________________________________________ 
 
 

13) Quais os instrumentos utilizados de acompanhamento, fiscalização e 
controle?__________________________________________________ 

 
14) Observaçõescomplementares: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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5.5 Apêndice v 
 

Questionário dirigido aos representantes do Conselho Municipal de 
Saúde. 
 

Município  

Nome do 
órgão 

 

Endereço  

Nome do 
Representante 

 

Telefone  

e-mail  

Data  

 
1) Na gestão dos recursos o dirigente setorial tem autonomia na definição 

da 
despesa?__________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2) O Fundo Municipal de Saúde funciona conforme preceitua a 

lei?_______________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
3) O Conselho de Saúde participa na definição orçamentária e na 

fiscalização da utilização dos recursos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
4) Informações complementares: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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5.6 Apêndice VI 
 

Roteiro de entrevistas com os representantes do Conselho Municipal de 
Saúde. 

Município  

Nome do 
órgão 

 

Endereço  

Nome do 
Representante 

 

Segmento que 
representa 

 

Telefone  

e-mail  

Data  

 
1) O Conselho Municipal participa das decisões sobre a gestão dos 

recursos da saúde no município ?  
 

2) Se não for explicitado, perguntar como se dá essa participação. 
 

3) Indagar sobre o funcionamento do Fundo Municipal de Saúde 
 

4) Indagar se o CMS discutiu e aprovou o último plano municipal de saúde?  
 

5) Arrematar como foi essa aprovação, se houve discussão? 
 

6) O conselho discute e aprova o orçamento municipal da saúde?  
 

7) Arrematar a questão indagando se ele discutiu e aprovou o orçamento 
de 2005, 2004, 2003?  

 
8) Indagar se o relatório de gestão foi apresentado ao Conselho no período 

estudado, e se houve discussão sobre o seu conteúdo? 
 

9) E se o CMS acompanha a execução do plano municipal de saúde e dos 
programas de saúde no município? 

 
10) Informações complementares: 
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6 ANEXOS 
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6.1 Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 
 

MODELO NOVO DO MANUSCRITO DE TESE E DISSERTAÇÕES 
FONTE  
Arial, tamanho 12, espaçamento duplo, papel A4;  
CAPA  
Encadernação francesa, cor vinho bordeaux (Doutorado) ou azul royal 
(Mestrado);  
LOMBADA  
Nome do aluno, título da dissertação ou tese, ano; 
Folha de rosto;  
Ficha catalográfica;  
Folha de identificação;  
Termo de aprovação;  
Dedicatória;  
Agradecimentos;  
Sumário;  
Listas;  
Resumo; 
1- INTRODUÇÃO  
Deve ser breve (no máximo duas páginas). O assunto deve ser claro e 
inteligível, assim como bem estabelecido em relação a outros já publicados na 
mesma área. Assinalar como o tema será apresentado. Especificar o título do 
projeto e a escolha do tema (apresentados ao Programa). Fixar a hipótese da 
pesquisa. Assinalar a motivação e o objetivo da pesquisa com clareza, precisão 
e coerência.  
2- REVISÃO DA LITERATURA  
Deve ser breve (no máximo cinco folhas). Apresentar citações da literatura, 
apenas aquelas consideradas relevantes para o projeto da pesquisa. Fazer a 
síntese, com clareza, das idéias reportadas em publicações anteriores, não 
perdendo de vista a evolução do assunto.  
3- ANEXAÇÃO DO ARTIGO PUBLICADO (manuscrito ou impresso). 
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Incorporar ao texto. Usar sempre a forma .rtf para não desalinhar. 
4- COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES  

COMO TORNAR RELEVANTE A SUA DISSERTAÇÃO OU TESE 
01- Identificar o que foi gerado a partir do anteprojeto inicial 
02- Relatar sobre as dificuldades sobre a metodologia: 

a- O modelo correspondeu às expectativas? 
b- Houve modificações do modelo inicial? 
c- Foi feito o projeto piloto? 
d- O quê não foi possível realizar? 
e- Qual detalhe de relevância não foi contemplado no trabalho 

aceito? 
f- Qual trabalho recentemente publicado que motivará a ampliação 

da investigação? 
g- Foi adequada a análise estatística? 

03- Ressaltar sobre o mérito, a originalidade, e a contribuição da publicação 
04- Reportar algo além do referido ou discutido 
05- Salientar sobre o enriquecimento intelectual e científico 
06- Referir sobre as metas atingidas e outras ainda com possibilidades de 

serem alcançadas 
07- Falar sobre o cumprimento do cronograma 
08- Referir sobre a participação em algum Grupo de Pesquisa 
09- Dizer algo sobre as possibilidades de orientação na graduação (PIBIC 

ou outros), e na pós-graduação 
10- Reportar sobre a pretensão de constituir uma Base de Pesquisa 
11- Incluir (no apêndice) todas as publicações geradas a partir do projeto 

inicial de pesquisa (periódicos, anais) e participações em Congressos 
(nacional ou internacional) 

5- APENDICE 
Complementa o material ilustrativo do texto que não foi inserido no local citado 
(tabelas, quadros, resultados estatísticos). Permitirá melhor julgamento dos 
resultados.  
6- ANEXO 
Complementa o material ilustrativo de outrem. 
7- REFERÊNCIAS  
Citar apenas aquelas referenciadas na Introdução e Comentários, Críticas e 
Conclusões. As referências do artigo já estão contidas no próprio texto. 
Obs.: Entregar uma cópia da tese ou dissertação, em um único arquivo de 
texto, tipo word (.doc) ou pdf, em CD-R, na secretaria. 
Bibliografia recomendada para elaboração da tese/dissertação: 
http://www.ppgcsa.com.br/ca_sus.html  
 
 
 

 

 

http://www.ppgcsa.com.br/ca_sus.html
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ABSTRACT 

Objective: The study reflects on the question of federalism, decentralization 
and repercussions on the health sector in the state of Rio Grande do Norte, 
Brazil, determining the composition and use of public resources and 
management processes. Methods: The first study involves a theoretical-
conceptual review of federalism, decentralization and health expenditures. The 
second presents data obtained from the Information System for Public Health 
Budgets (SIOPS), with respect to transfers, municipal resources and primary 
care expenditures in 14 townships. Local administrators and counselors were 
interviewed to analyze management processes.  The latter study investigates 
how resources are spent, by health region, in 67 townships. Results: The 
trajectory of federalism in Brazil is similar to the international model, given that it 
has adopted decentralization. However, it differs from other countries, in terms 
of health expenditures. Decentralization distributes resources and functions 
among local governments. In relation to state health financing, total spending is 
composed primarily of municipal resources and to a lesser extent, federal 
transfers. Expenses have been largely directed towards primary care, but there 
is no homogeneity in the use of municipal funds. Management practices reveal 
centralized power at city halls. Municipal secretariats and counselors only 
partially enforce legislation, exhibiting difficulties in autonomy and social control. 
Results show that planning and management instruments are limited due to 
contradictions present in the institutional, political and cultural context at the 
regional level. Conclusion: Despite increased decentralization in Brazil, a 
greater focus must be placed on health spending and improved performance on 
the part of local governments and institutional channels. Decentralization per se 
is not enough to solidify the National Health System (SUS). The presence and 
capacity of institutions to support programs and national priorities must be 
widened by strengthening these entities at the state and municipal level. It is 
important to underscore the role of social control. It is also worth pointing out 
the proposal of developing a dynamic that increases resources destined to 
health, thereby enhancing decentralization and management systems. 

Descriptors: Federalism, Decentralization, National Health System, Health 

expenditures 
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RESUMEN 
 

Objetivo: El estudio realiza una reflexión teórica sobre el federalismo, la 
descentralización y sus repercusiones en el ordenamiento del sector sanitario 
en el estado de Río Grande do Norte, verificando la composición y uso de los 
recursos públicos así como los procesos de gestión. Métodos: El primer 
estudio es una revisión teórico-conceptual de sobre el federalismo, la 
descentralización y los gastos sanitarios. El segundo presenta una 
investigación que derivó de la toma de datos usando el Sistema de Información 
sobre Presupuestos Públicos en Salud- *SIOPS, referente a las transferencias, 
recursos propios municipales y gastos en atención básica en 14 municipios del 
estado. Para el análisis de los procesos de gestión se realizaron entrevistas 
con dirigentes locales y consejeros. El último estudio verifica la aplicación de 
los recursos, por región sanitaria, en 67 municipios del estado Resultados: La 
trayectoria del federalismo en el Brasil presenta semejanzas al federalismo 
internacional, y se apoya en el consenso en torno a la descentralización, 
aunque contrasta con otros países en lo que se refiere a los gastos sanitarios. 
La descentralización distribuyó recursos y funciones entre los gobiernos 
locales. En relación a la financiación de la salud en el estado, el gasto total se 
compone de recursos municipales, en su mayor proporción, y de transferencias 
federales. La aplicación de los gastos en términos de finalidad ha privilegiado la 
Atención Básica, aunque sin homogeneidad en el uso de los recursos en los 
municipios. En la gestión, se constata la centralización de las acciones en los 
ayuntamientos. Las secretarías municipales y los consejos cumplen en parte la 
legislación y presentan dificultades en su autonomía y en su control social. Los 
resultados muestran que los instrumentos de planificación y gestión son 
limitados a causa de las contradicciones regionales presentes en el contexto 
institucional, político y cultural. Conclusión: A pesar del avance de la 
descentralización en el Brasil se precisa poner en valor del gasto sanitario y 
aumentar la eficacia de los gobiernos locales y de los canales institucionales. 
La descentralización ―per se‖ no es suficiente para la materialización del SUS. 
Es necesario ampliar la presencia y la capacidad de las instituciones para 
apoyar programas y prioridades nacionales, mediante el fortalecimiento de los 
niveles estatales/municipales. Es importante impulsar el papel a desempeñar 
por parte del control social. Merece la pena destacar la propuesta de 
desarrollar una dinámica de dirección que potencie los recursos dirigidos al 
área fortaleciendo las propuestas de descentralización y consecuentemente, de 
la gestión del sistema. 
 

Descriptores: Federalismo. Descentralización. Sistema Único de Salud. 

Gastos sanitarios. 
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