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RESUMO 

 

A vigilância sanitária é ação de promoção no campo da saúde coletiva, com atividades 

voltadas para o controle da produção e comercialização de bens, de produtos e de 

serviços, na perspectiva de eliminar ou minimizar riscos, em prol da saúde da 

coletividade. O objetivo desse estudo é analisar as relações de poder estabelecidas na 

descentralização da vigilância sanitária na cidade de Natal/RN e desvelar esse processo a 

partir da análise das políticas formuladas pela esfera federal, das relações de poder 

evidenciadas entre os entes federativos e os atores envolvidos nesse processo. Esta 

pesquisa foi desenvolvida em três etapas: a primeira foi o estudo do referencial teórico e 

empírico para a análise da política de descentralização da vigilância sanitária; a segunda 

foi a construção do relato e a discussão de como aconteceu a descentralização da 

vigilância sanitária em Natal/RN e a terceira contemplou a análise das relações de poder 

entre os entes federativos nesse município, à luz do referencial teórico e da política de 

descentralização no país. A abordagem metodológica é qualitativa, descritiva e 

exploratória.  O estudo de caso foi realizado a partir de pesquisa documental e de 

entrevistas com informantes chaves que ocuparam cargos de gestão na vigilância sanitária 

no Município de Natal e no Estado do Rio Grande do Norte. A revisão da literatura sobre 

a descentralização da vigilância sanitária foi realizada a partir da metassíntese das 

publicações no período de 1990 a 2014, com o apoio do software IRAMUTEQ. A análise 

das entrevistas foi realizada com o apoio desse software e com o instrumental da análise 

de conteúdo de Bardin. Os resultados revelam que a descentralização da vigilância 

sanitária, em Natal, aconteceu a partir da correlação de forças, entre Estado e Município, 

marcada, mais frequentemente, por momentos de tensão. Essas relações de poder foram 

assimétricas, e os avanços e os retrocessos, nesse processo, aconteceram em função dessas 

relações. Ao final deste estudo, foi possível ampliar a compreensão da descentralização 

da vigilância sanitária, no município de Natal e contribuir para o entendimento dessa 

diretriz do SUS no campo da vigilância sanitária, uma vez que esse processo ainda não 

foi concluído em Natal nem no restante do país. 

Palavras chave: Descentralização. Vigilância Sanitária. Política Social. Poder Público. 

 



viii 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Sanitary surveillance is a promotion action in the field of collective health, with activities 

aimed at controlling the production and sale of goods, products and services, with a view 

to eliminating or minimizing risks, for the health of the community. The objective of this 

study is to analyze the power relations established in the decentralization of sanitary 

surveillance in the city of Natal / RN and to unveil this process from the analysis of the 

policies formulated by the federal sphere, from the power relations evidenced between 

the federative entities and the actors involved in this process. This research was developed 

in three stages, the first was the study of theoretical and empirical reference for the 

analysis of the policy of decentralization of health surveillance; The second was the 

construction of the report and the analysis of how the decentralization of sanitary 

surveillance in Natal / RN occurred and the third contemplated the analysis of the power 

relations between the federative entities in this municipality, in the light of the theoretical 

reference and the decentralization policy in the parents. The methodological approach is 

qualitative, descriptive and exploratory. The case study was based on documentary 

research and interviews with key informants who held management positions in health 

surveillance in Natal and Rio Grande do Norte State. The review of the literature on the 

decentralization of health surveillance was carried out based on the metassynthesis of the 

publications from 1990 to 2014, with the support of IRAMUTEQ software. The analysis 

of the interviews was carried out with the support of this software and with the 

instruments of the Bardin content analysis. The results show that the decentralization of 

sanitary surveillance in Natal happened from a correlation of forces, between State and 

Municipality, marked, more frequently, by moments of tension. These power relations 

were asymmetric and the advances and setbacks, in this process, happened in function of 

these relations. At the end of this study, it was possible to expand the understanding of 

the decentralization of sanitary surveillance in the city of Natal and to contribute to the 

understanding of this guideline in the field of sanitary surveillance, since this process has 

not yet been concluded in Natal, nor in the rest from the country 

Keywords: Decentralization. Health Surveillance. Social Policy. Public Power 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde é essencial para o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas e das 

populações. Na história da humanidade, o foco de intervenção na saúde foi voltado para 

a doença, principalmente devido à supremacia do modelo de atenção biomédico na 

medicina e nas demais ciências da saúde (BUSS, 2003). Essa concepção, centralmente 

estabelecida na ausência de doença, foi substituída por uma visão da saúde como 

fenômeno complexo e multidimensional (PORTO, 2008), que pode ser evidenciada na 

definição de saúde preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 

1948, na qual foi concebida como condição de completo bem-estar físico, mental e social 

(BUSS, PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Entretanto, no decorrer do século XX, em virtude da necessidade de intervenção 

sobre as doenças transmissíveis, com a utilização de programas fortemente verticalizados, 

incentivados pelo sucesso da erradicação da varíola, o foco da atuação em saúde foi 

desviado dos seus determinantes sociais. Somente a partir da Conferência de Alma Ata 

(1978), as dimensões sociais do processo saúde-doença foram resgatadas como essenciais 

para o desenvolvimento do programa “Saúde para todos no ano 2000”, na intenção de 

abordar os problemas de saúde em uma perspectiva holística e buscar soluções de caráter 

interdisciplinar para esses problemas (BUSS, PELLEGRINI FILHO, 2007).  

No Brasil, a expressão dessa conquista culminou com o direito à saúde, 

contemplado na Constituição Federal (CF), nos artigos 196 a 200, como um direito social, 

e, sendo assim, tornou imprescindível ao Estado brasileiro a adoção de medidas concretas 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2006).  

A vigilância sanitária é um campo de saber e de práticas de cunho promocional e 

preventivo na saúde coletiva, tem sua especificidade configurada a partir da restrição de 

direitos individuais na produção e na comercialização de bens e serviços, com a 

perspectiva de controlar riscos e proporcionar acesso seguro aos consumidores, em prol 

da saúde da coletividade. Lucchese (2006) considera essa ação primordial para a 

promoção da saúde, pois esses produtos e serviços estão presentes no cotidiano das 

pessoas. 
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A origem da política de vigilância sanitária no país foi discutida por Souto (2004), 

ao destacar a relevância da polícia médica, como importante política estatal de saúde, no 

final do século XVIII, e sua forte influência nas práticas sanitárias da época. Costa (2004) 

ressaltou que decorre desse momento inicial a conformação da vigilância sanitária no 

Brasil, caracterizada por excessiva edição de normas, diversidade de arranjos 

administrativos e centralização. 

A vigilância sanitária foi instituída, como política pública, somente na segunda 

metade do século XX, com o processo de industrialização no país, período esse marcado 

por mudanças intensas nos planos econômico, político e social, o que determinou 

rearranjos na organização dos serviços de assistência à saúde individual e coletiva 

(COSTA, 2004). Com a crescente circulação de bens e mercadorias, foi necessária a 

intervenção da vigilância sanitária como ação estatal na regulamentação desse mercado, 

a partir de sua concepção como prática de saúde coletiva. 

Na Lei n. 8080/90, a vigilância sanitária foi definida em sua potencial capacidade 

de intervenção para eliminação, diminuição ou prevenção dos riscos inerentes à saúde e 

para resolução de problemas sanitários, que podem ser gerados a partir do ambiente, da 

produção e circulação de bens e produtos e da prestação de serviços de interesse à saúde 

(BRASIL, 1991). Essa definição ressaltou a prevenção e a promoção da saúde como 

características intrínsecas às práticas de vigilância sanitária que deveriam ser 

desenvolvidas no país, a partir desse marco legal. 

Apesar de sua relevância, como ação de proteção e promoção da saúde, a 

vigilância sanitária ainda é caraterizada por frágil inserção no Sistema Único de Saúde 

(SUS). Essa fragilidade pode ser explicada por seus métodos e instrumentos de 

intervenção de caráter normativo-burocrático e a dificuldade em revisar ou reestruturar 

seu modelo normativo-organizacional, marcado pelo fracionamento dessa intervenção a 

partir de áreas formais e pontuais (OLIVEIRA, CRUZ, 2015; LUCENA, 2015a). 

 Nesse sentido, foram inúmeras as tentativas de fortalecer a inserção da vigilância 

sanitária no SUS, principalmente, a partir da regulamentação desse sistema, com a 

publicação das Normas Operacionais Básicas (NOB) e do Pacto pela Saúde. Esse 

arcabouço normativo instituiu as bases para a organização do SUS, com ênfase no 

processo de descentralização para os entes subnacionais de saúde. Na vigilância sanitária, 

é possível afirmar que esse movimento descentralizador aconteceu, de forma mais efetiva, 

com a implantação do Piso Assistencial Básico (PAB), como mecanismo de repasse de 
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recursos financeiros, o que Oliveira (2007) denominou fase da descentralização dirigida 

do SUS. 

A descentralização contribuiu para a consolidação da saúde como direito de todos, 

uma vez que o município é o ente federativo mais próximo dos cidadãos, de suas 

necessidades e também de seus problemas. Ao município, foi delegada a atribuição de 

implementar as ações de vigilância sanitária, dentre as demais atribuições previstas na 

Lei n. 8080/1990 (BRASIL, 1991). 

Apesar de o ente federal, com o propósito de incentivar a descentralização, 

repassar ao município recursos para financiamento das ações, o desinteresse dessa esfera 

federativa quanto à responsabilidade pela execução dessas ações foi evidente, uma vez 

que o montante de recursos repassados foi insuficiente para financiar uma atividade que 

exige profissionais habilitados, capacitados e estrutura operacional de elevado nível 

tecnológico. Em estudo realizado por Ferraro et al. (2009), esses autores verificaram que, 

além da questão financeira, a falta de interesse da sociedade pela temática e a 

desarticulação entre os entes federativos contribuíram para as dificuldades no processo 

de descentralização. 

Falleti (2006, p. 60) argumentou que o equilíbrio do poder intergovernamental no 

Brasil evoluiu em consequência das políticas descentralizadoras implementadas no bojo 

de reformas de cunho democratizante, posteriores à época desenvolvimentista, nos anos 

1980. Para essa autora, a descentralização é um processo de reforma do Estado, que se 

traduz na transferência de “responsabilidades, recursos e autoridade dos níveis mais 

elevados do governo para os níveis inferiores”. 

Nesse enfoque, a descentralização política é sucedida pela fiscal e, por último, 

pela descentralização administrativa, o que pode ser explicado por uma teoria sequencial 

da descentralização (FALLETI, 2006). A descentralização foi concebida como um 

processo de reforma das políticas estatais, a qual considera os interesses territoriais e os 

efeitos das diferentes políticas descentralizadoras (administrativa, fiscal e política) nos 

diferentes entes nacionais e subnacionais, Esses conceitos constituem os princípios dessa 

teoria.  

Santos (2012) considera que, no Brasil, a inserção do município como ente 

federativo, a partir da CF de 1988, impulsionou a descentralização administrativa de 

forma contundente, ao transferir políticas públicas de grande impacto na sociedade para 
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os municípios. Entretanto, essa autora discute a fragilidade desse processo por não 

considerar as diferenças de cunho econômico, social e demográfico entre esses entes 

federativos. De acordo com Santos, o federalismo brasileiro é fortemente centralizado, 

uma vez que a União ainda assume diversas competências no campo da saúde, em 

detrimento de estados e municípios, e ainda detém grande parte dos recursos que 

financiam a saúde nacional. E, assim, nesse contexto, a descentralização das ações de 

vigilância sanitária aconteceu ou ainda está em processo, devido à diversidade de arranjos 

administrativos nos diferentes municípios, com realidades políticas, econômicas e sociais 

igualmente diversas. 

A descentralização das ações de vigilância sanitária, no município do Natal/RN, 

foi iniciada no início da década de 1990, em um contexto favorável à inserção dessas 

ações na atenção primária em saúde. A implantação gradativa dessas ações foi guiada por 

um modelo de intervenção diferenciado das práticas tradicionais, até então existentes 

nessa área (NATAL, 1990a).  Essa inserção da vigilância sanitária, nas unidades 

municipais de atenção primária, foi uma ousadia efetivada na implantação das atividades, 

que gerou conflitos internos e externos à instituição. 

No final dos anos 1980, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal), 

gerenciada por um médico, assessorado por um grupo de sanitaristas norte-riograndenses 

pioneiros, implantou uma rede de serviços na atenção primária que contemplava a 

intervenção sobre um território delimitado, a partir do trabalho de equipe multidisciplinar, 

direcionado por um planejamento ascendente e por uma gestão compartilhada com a 

população adscrita. Nessa perspectiva, a implantação das ações de vigilância sanitária 

aconteceu nesse modelo de atenção diferenciado de práticas de saúde. 

Os pressupostos que conduziram esta tese surgiram a partir da experiência da 

autora na descentralização da vigilância sanitária, em Natal, desde a elaboração do 

modelo inicial e de sua inserção no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva na UFRN.   Este trabalho teve os seguintes pressupostos:  

 a descentralização da vigilância sanitária, em Natal, aconteceu a partir de 

uma concepção alheia ao modelo tradicional, o que contribuiu, desde sua 

implantação, para o surgimento de dificuldades junto à instância estadual 

em compreender e apoiar esse processo;  
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 a descentralização da vigilância sanitária aconteceu sem que as esferas 

federativas tivessem muito claro que caminhos ou estratégias deveriam ser 

implementadas na consecução desse objetivo;  

 a relação entre profissionais estaduais e municipais foi, na maior parte 

desse processo, caracterizada como conflituosa em vez de cooperativa;  

 a proposta inicial, implantada em Natal foi descaracterizada em parte, ao 

longo do tempo, em decorrência de questões relacionadas às pressões 

normativas, para conformação ao modelo tradicional e das relações de 

poder que aconteceram entre os entes federativos. 

A partir desses pressupostos, as questões que nortearam esse estudo foram as 

seguintes: 

1. Quais aspectos foram intervenientes no processo de descentralização da 

vigilância sanitária no país, após a implantação do SUS? 

2. Como aconteceu a descentralização da vigilância sanitária no município de 

Natal? 

3. Que fatos ou fatores foram relevantes para condicionar a transformação do 

modelo inicial no modelo atual de vigilância sanitária em Natal? 

4. Como se estruturaram as relações de poder entre os entes federativos estadual 

e municipal na descentralização das ações de vigilância sanitária em Natal? 

O objeto deste estudo é a análise da descentralização da vigilância sanitária no 

município de Natal/RN, e seu objetivo é compreender esse processo, no âmbito do SUS, 

a partir das relações de poder, evidenciadas entre os entes federativos estadual e 

municipal.  

Os objetivos específicos são: 

1. Relatar e analisar o processo de descentralização da vigilância sanitária no 

município de Natal/RN; 

2. Analisar os fatores intervenientes ao processo de descentralização da 

vigilância sanitária no Brasil; 

3. Identificar, na trajetória da descentralização da vigilância sanitária de Natal, 

os fatores condicionantes que determinaram a sua conformação atual; 

4. Discutir as relações de poder entre os entes federativos que permearam a 

descentralização da vigilância sanitária de Natal/RN. 
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Além da introdução, esta tese está organizada em sete seções. Dessa forma, a 

segunda seção expõe o percurso metodológico, a terceira apresenta o marco conceitual e 

teórico utilizado neste estudo e a discussão sobre a descentralização como diretriz do 

SUS. A quarta contempla a metassíntese da literatura, realizada sobre a descentralização 

da vigilância sanitária, a quinta traz a análise e a discussão da descentralização da 

vigilância sanitária em Natal/RN. A sexta contempla a análise das relações de poder nessa 

descentralização e, por último, na sétima, constam as considerações finais deste estudo.  
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2 MÉTODO 

 

2.1 Cenário de estudo 

 O objeto do estudo é a descentralização da vigilância sanitária em Natal, no 

período de 1990 a 2016, com enfoque nas relações de poder que permearam esse 

processo. O local é Natal, capital do Rio Grande do Norte, que tem área estimada de 

168,53 km² e possui a população estimada de 877.662 habitantes. Situa-se na Mesorregião 

Leste Potiguar, na zona costeira brasileira. A cidade é dividida em quatro regiões 

administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste, (Figura 1), que são subdivididas em 36 bairros. 

Possui 99,8% dos domicílios atendidos por rede elétrica e 98,34% ligados à rede pública 

de abastecimento de água, entretanto, somente 31,75 % dispõe de ligação à rede pública 

de esgotamento sanitário (NATAL, 2014). 

Figura 1 – Divisão administrativa de Natal/RN 

 

                                     Fonte: NATAL, 2015a. 
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 A SMS/Natal foi criada em 1986 e teve como desafio a implantação do modelo 

de atenção em saúde, em consonância com os princípios da Reforma Sanitária Brasileira. 

Atualmente, a rede de serviços de saúde (76) está distribuída em cinco distritos sanitários: 

Sul (11), Leste (19), Oeste (18), Norte I (12) e Norte II (16) (Figura 2), e contempla 

unidades de atenção primária, unidades especializadas, unidades de pronto atendimento, 

maternidades e hospital (NATAL, 2016). 

Figura 2 – Divisão atual dos distritos sanitários 

 

  Fonte: NATAL, 2007.   

 Em 1991, com a realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde de Natal, foi 

discutido que o quadro sanitário existente se caracterizava pelo convívio de doenças 
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relacionadas a pobreza e doenças crônicas degenerativas e que tal contexto foi decorrente 

das políticas neoliberais implementadas pela Nova República e também herdado do 

período da ditadura militar (NATAL, 1992a).  

 O processo de distritalização da rede de atenção foi iniciado em 1997 e coincidiu 

com a discussão acerca da reorganização política-administrativa do município, efetivada 

em 1989, com a publicação da Lei n. 3.879/89. A vigilância sanitária de Natal surgiu a 

partir da reestruturação do Núcleo de Controle da Qualidade Ambiental (NCQA), no ano 

de 1990, quando o município assumiu a responsabilidade pelas ações de controle de 

alimentos e pelas relacionadas ao meio ambiente, antes desenvolvidas, no município, pelo 

órgão estadual (NATAL, 2007; NATAL, 1990a).  

 A organização da vigilância sanitária municipal foi baseada na concepção de que 

essa ação pertence ao arcabouço da atenção primária em saúde, e, assim, as atividades 

iniciais foram implantadas a partir das unidades municipais de saúde e das sedes dos 

distritos sanitários (NATAL, 1990b). A transferência da responsabilidade pelas ações de 

vigilância sanitária do ente estadual para o município de Natal foi determinante para a 

estruturação do serviço de vigilância sanitária nesse município. Daí a necessidade de 

compreender como aconteceu esse processo e de tê-lo como objeto deste estudo.  

 

2.2 Percurso metodológico 

 

 O percurso metodológico desta tese foi delineado a partir de uma abordagem 

exploratória, descritiva e qualitativa ao fenômeno “descentralização da vigilância 

sanitária”. Essa perspectiva foi definida devido ao interesse em investigar as relações de 

poder que permearam esse processo no município do Natal, decorrente do interesse 

pessoal em estudar essa descentralização, vivenciada pela autora desde o início de sua 

trajetória profissional. 

 Para realização deste estudo, foi necessário enveredar por esse percurso 

metodológico qualitativo, e essa opção foi devida também ao objetivo de analisar o 

processo de descentralização a partir das narrativas advindas de documentos e de pessoas. 

A escolha por um estudo de caso foi intencional e, em algum momento, houve uma 

aproximação da pesquisa etnográfica, uma vez que a pesquisadora vivenciou esse 

processo de forma especial, em sua cotidianidade, como gestora.  
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 Para Flick (2009), a subjetividade do pesquisador é parte do processo de produção 

do conhecimento na abordagem qualitativa, e as suas vivências podem ser contempladas 

como partes da interpretação. Essas vivências foram registradas pela pesquisadora em 

cadernos e documentos produzidos ao longo dos anos na gestão da vigilância sanitária de 

Natal. 

 Flick (2009) também discutiu que, na realização da pesquisa qualitativa, faz-se 

necessário partir de uma revisão de literatura sobre a temática. Ele argumenta que essa 

revisão não é usada, nessa abordagem, para a formulação de hipóteses, e sim para 

subsidiar a interpretação e a compreensão do fenômeno em estudo. Este estudo 

contemplou a utilização da literatura teórica para análise do seu objeto, quando se ancorou 

nas concepções teóricas de Foucault, Bourdieu e Crozier e em algumas contribuições de 

autores que consideram a pertinência do neo-institucionalismo histórico na análise das 

políticas de saúde.  

 Este estudo ainda utilizou a literatura empírica quando fez a revisão das 

publicações sobre a descentralização da vigilância sanitária, em bases de periódicos, e 

quando realizou pesquisa documental a partir de registros oficiais e pessoais, na 

construção do relato e da análise do processo de descentralização da vigilância sanitária 

de Natal.  

 

2.3 Fases do estudo 

 

2.3.1 Metassíntese 

 

 A revisão teórica foi realizada a partir do levantamento bibliográfico relativo aos 

temas Poder, Estado, Burocracia e Descentralização. Nessa etapa do estudo, foram 

realizadas leituras de livros e artigos. Os conhecimentos e as informações pertinentes a 

esses temas, de interesse do estudo, foram registradas em fichas que serviram como 

suporte para a redação do capítulo referente ao arcabouço conceitual. 

 Para a redação do capítulo destinado à compreensão da descentralização, como 

diretriz constitucional da política de saúde, na segunda etapa deste estudo, outra estratégia 

adotada foi a consulta aos documentos oficiais dos sítios institucionais do Ministério da 
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Saúde (MS) e da Imprensa Nacional (IN), no intuito de resgatar os documentos legais e 

técnicos que subsidiaram essa descentralização. Foi ainda utilizada a consulta em outras 

fontes bibliográficas (livros, artigos) que enfocaram essa temática na elaboração desse 

capítulo. 

 Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) consideraram que a utilização de 

documentos em pesquisa é plenamente justificada pela possibilidade de extrair, desses 

documentos, informações que permitam a sua contextualização histórica e sociocultural. 

Para esses autores, um pesquisador, ao utilizar documentos em seu estudo, deve se 

preocupar em investigar e examinar seu corpus por meio de técnicas e de procedimentos 

que permitam a organização das informações, a sua categorização, sua análise e sua 

síntese. Outra estratégia de coleta para informações sobre essa descentralização foi 

advinda da consulta às bases de dados, na busca de artigos e publicações que discutiam o 

tema.   

Para entender e refletir sobre o processo de descentralização da vigilância sanitária 

no país, a estratégia utilizada foi o estudo de revisão das produções científicas que 

discutem essa temática em estados e municípios, por meio de metassíntese da literatura 

existente. Matheus (2009) considerou que a metassíntese qualitativa favorece a detecção 

de aproximações e de divergências entre diversos estudos, no objetivo de uma nova 

interpretação dos resultados.  

A metassíntese é uma estratégia de pesquisa voltada para a busca de um resultado 

generalizável, a partir de diversos estudos qualitativos (FINFGELD-CONNETT, 2014), 

ou seja, esse método implica em interpretar os resultados de estudos qualitativos, a partir 

da combinação destes, que geram um novo conhecimento (BROWN; LAN, 2015).  

Para Korhonen et al. (2013), o que assegura o cumprimento de critérios de 

cientificidade na utilização da metassíntese é o cumprimento de um protocolo de pesquisa 

que inclui a descrição detalhada do processo de revisão dos estudos e dos critérios 

utilizados para decidir quais estudos devem ser incluídos, além dos objetivos para a 

revisão, da questão de pesquisa, das estratégias de busca e da avaliação crítica dos estudos 

que foram incluídos. 

As fases dessa revisão empírica foram definidas a partir do interesse em conhecer 

como aconteceu a descentralização das ações de vigilância sanitária em estados e 

municípios, em estudos publicados no período compreendido entre 1990 até 2014. 
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Na primeira fase da revisão empírica, foi realizada busca exaustiva nas bases de 

dados LILACS, PubMed, SciELO, Web of Science e Scopus. Foram incluídos artigos 

publicados a partir do ano de 1990, data essa estabelecida devido à publicação da Lei n. 

8080/90, que estabeleceu a descentralização da vigilância sanitária. Foram excluídos 

artigos que tratavam das demais vigilâncias do SUS (epidemiológica, ambiental e saúde 

do trabalhador), editoriais, teses, dissertações e artigos de revisão. 

Na seleção dos artigos, foram utilizadas estratégias padronizadas de busca, com 

descritores relacionados ao tema identificados junto ao DeCS (Descritores em Ciências 

da Saúde) e aos termos do MeSH (Medical Subject Heading). Pelo fato de o termo 

“vigilância sanitária” ser de uso exclusivo no Brasil (SOUTO, 2004), apesar da busca em 

periódicos internacionais utilizar combinações de termos encontrados no MeSH, o que 

foi encontrado se restringiu a trabalhos de autores nacionais publicados na língua inglesa. 

Isso referendou o argumento de Souto (2004) acerca da dificuldade de encontrar 

referências internacionais nessa área. 

A busca inicial foi realizada na base SciELO e foram utilizados descritores 

relacionados ao tema do estudo, encontrados no DeCS: vigilância sanitária (419), 

vigilância sanitária AND descentralização (18), vigilância sanitária ambiental AND 

descentralização (1), vigilância sanitária de produtos (40) e vigilância sanitária de 

serviços de saúde (34). Nessa busca, foram encontrados 512 artigos. 

Em seguida, foi efetivada a busca na base Scopus, com a utilização dos seguintes 

termos MeSH: public health surveillance AND Brazil (514), postmarketing product 

surveillance AND Brazil (37) e health surveillance AND Brazil AND health legislation 

(64). Na Scopus, foram encontrados 615 artigos. 

Na base Web of Science, foram utilizados, como motores de busca, os termos 

MeSH: "public health surveillance" AND Brazil (17), postmarketing product surveillance 

AND brazil (4), health surveillance and brazil (28), public health surveillance AND brazil 

(893). Foram encontrados, nessa base, 942 artigos. 

Na base LILACS, foram utilizados os seguintes descritores (DeCS): vigilância 

sanitária and Brasil (823), vigilância sanitária AND descentralização (28), vigilância 

sanitária ambiental AND descentralização (3), vigilância sanitária de produtos (110) e 

vigilância sanitária de serviços de saúde (180). Nessas buscas, foram identificados 1144 

artigos. 
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Ao final, na base PubMed, foram utilizados os seguintes termos MeSH: public 

health surveillance and Brazil (537), postmarketing product surveillance and Brazil (69) 

e health legislation and Brazil (611). Nessa base, o total de artigos encontrados foi de 

1217. Em todas as bases, foram identificados 4430 artigos. 

Os títulos dos artigos foram salvos na planilha eletrônica do software 

Excell/Microsoft  e foram selecionados a partir dos seguintes critérios: explicitar, no 

título, as palavras municipalização, descentralização ou indicar experiências de pesquisa 

sobre os objetos de intervenção da vigilância sanitária em municípios e estados; trazer 

informações acerca da discussão da vigilância sanitária no âmbito do SUS e ainda títulos 

que evidenciavam estudos epidemiológicos relacionados à investigação de surtos 

alimentares e de eventos relacionados a serviços de saúde. Foram excluídos artigos cujos 

títulos sugeriam estudos epidemiológicos relacionados a doenças endêmicas ou 

epidêmicas, estudos relativos à poluição ambiental, ao controle de água de abastecimento 

e a outros temas relacionados a vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e 

vigilância da saúde do trabalhador. 

Após a seleção por títulos, foi feita a exclusão dos artigos duplicados internamente 

nas bases pesquisadas, nas diferentes estratégias de busca. Em seguida, foram excluídos 

os duplicados entre as bases pesquisadas. Ao final dessa fase, foram selecionados 310 

artigos para leitura dos resumos.  

Após a seleção dos artigos, a partir dos títulos, foi realizada a leitura dos resumos 

para identificar os que iriam ser lidos na íntegra. Nessa fase da revisão empírica da 

literatura, os critérios de inclusão para seleção desses artigos foram os seguintes: estudos 

exploratórios qualitativos que explicitamente abordavam o processo de descentralização 

da vigilância sanitária; estudos ecológicos, descritivos e qualitativos que descreviam 

ações de vigilância sanitária em estados e municípios; e estudos teóricos acerca do 

processo de descentralização da vigilância sanitária. Nessa fase, foram selecionados 68 

artigos. Após a leitura dos artigos na íntegra, foram excluídos aqueles que não foram 

enquadrados nos objetivos do estudo, restando para metassíntese 29 artigos. (Tabela 1) 
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Tabela 1 – Resultado das estratégias de busca a partir de critérios de inclusão e exclusão 

Bases 

 

Artigos 

Encontrados 

Selecionados 

Título Duplicidade* Resumo Metassíntese 

SciELO 512 121 90/81 24 16 

Scopus 615 62 55/33 02 01 

Web of 

Science 
942 47 44/23 03 01 

PubMed 1217 60 60/33 08 02 

LILACS 1144 251 167/140 31 09 

Total 4430 541 416/310 68 29 

      Nota:  *Intra bases / inter bases 

 

Como etapa preliminar à inserção dos artigos no programa IRAMUTEQ, 

(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), 

versão 0.7, alpha2, foi definido que as seções referentes aos resultados, às discussões e às 

considerações finais seriam objeto da metassíntese. Para tanto, foi realizada a transcrição 

dessas seções para uma planilha do programa OpenOficce, versão 4.1.2. Essa transcrição 

foi realizada de modo apurado, no sentido de eliminar citações e paráfrases, dados 

percentuais, esquemas e quadros, conforme exigência desse programa no processamento 

do corpus textual. 

O resultado final desse processamento foi um corpus único, com os textos dos 29 

artigos separados por linhas de comando, o que possibilitou ao software reconhecer cada 

artigo separadamente. Esse arquivo foi salvo como texto codificado em pasta destinada à 

análise e importado para o programa. 

 

2.3.2. Estudo de Caso 

 

Outra estratégia metodológica foi a utilização do estudo de caso para a 

compreensão das relações de poder, no processo de descentralização da vigilância 

sanitária de Natal/RN. O estudo de caso é uma abordagem de pesquisa qualitativa que 

objetiva a descrição detalhada de um fenômeno, uma vez que esse caso pode ser utilizado 

para explicação ampliada de fenômenos similares (FLICK, 2009). 



30 
 

A coleta de informações, no estudo de caso, foi realizada em duas etapas e com o 

uso de estratégias diferentes. Na primeira fase, foi realizado o estudo documental a partir 

de documentos institucionais disponíveis no Setor de Vigilância Sanitária e de 

documentos consultados no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Natal (PMN). Na 

apresentação e discussão da trajetória desse serviço, foi definida a utilização da 

nomenclatura de entidades e de órgãos vigentes na época em que os documentos foram 

produzidos ou publicados. 

A segunda fase envolveu a realização de entrevistas com os profissionais dos 

serviços de vigilância sanitária de Natal e do estado do Rio Grande do Norte, 

especificamente gestores dessa área que acompanharam o processo de descentralização. 

Um critério de inclusão desses participantes foi o exercício de funções gerenciais, nos 

serviços de vigilância sanitária, no período de 1991 a 2016. Outro critério foi a 

disponibilidade de participar do estudo. As entrevistas aconteceram no período de 16 de 

maio a 27 de julho de 2016. Foram entrevistados 16 profissionais, sendo 10 com vínculo 

na instância municipal e 06 na instância estadual à época do exercício da função gestora. 

A idade desses entrevistados variou de 43 a 70 anos. Três entrevistadas se encontram 

aposentadas, e os demais participantes permanecem em atividade na saúde pública.  

A realização da entrevista foi precedida pela leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e do Termo de Consentimento para Gravação de Voz pelo 

entrevistador e pela assinatura do entrevistado e pesquisador. As entrevistas foram feitas 

a partir de um roteiro semi-estruturado (Apêndice A) e gravadas com o uso de um 

gravador digital, marca Panasonic, modelo RR-US470. No total, foram 30 horas de 

entrevistas gravadas. 

As entrevistas foram transcritas com o uso do programa Voice Editing, versão 4.1,  

digitadas no programa OpenOffice por uma estudante de mestrado em saúde coletiva e 

revisadas a partir do áudio, pela pesquisadora. 

 

2.4 Análise dos dados  

 

2.4.1 A análise dos documentos institucionais 
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 Os procedimentos de análise e a interpretação dos documentos institucionais 

foram elaborados a partir dos questionamentos e dos objetivos deste estudo e ancorados 

nas abordagens de Flick (2009) e Bardin (2011). Flick (2009) discute que a análise de 

documentos pode ser utilizada como método autônomo ou como estratégia complementar 

a outros métodos. A intenção foi utilizar esse método de forma complementar à realização 

das entrevistas. Na análise dos documentos institucionais, a primeira abordagem realizada 

foi a classificação dos documentos encontrados considerando-se o momento ou a fase 

histórica da descentralização da vigilância sanitária. Severino (2007) considera essa fase 

inicial de análise textual como etapa preparatória para análise mais profunda. 

 Na segunda fase dessa análise documental, foi realizada a apreensão do conteúdo 

dos textos a partir de leitura exaustiva, e foram estabelecidas as categorias utilizadas na 

descrição e na análise do processo de descentralização da vigilância sanitária em Natal. 

A categorização teve como base o critério semântico e favoreceu a separação do material 

bruto em categorias que se agrupavam a partir de temas representativos do ponto de vista 

histórico e processual (BARDIN, 2011). 

 As categorias definidas para essa parte do estudo foram: a implantação da 

vigilância sanitária na rede básica de saúde, a reestruturação do modelo inicial, a 

descentralização das ações de média e alta complexidade, desafios para consolidar a 

descentralização e a revisão do modelo de intervenção de base distrital. Essas categorias 

foram utilizadas como estruturantes para análise das fases da descentralização e ainda 

serviram para caracterizar a temporalidade desse processo no município. 

 

2.4.2 Uso do IRAMUTEQ no processamento e na análise dos dados textuais  

 

 Na revisão de literatura empírica, as informações textuais foram processadas com 

o uso do programa IRAMUTEQ, versão 0.7, alpha2, software de uso gratuito, que possui 

um arsenal variado de estratégias para análise de corpus textuais, no intuito de 

sistematizar, por meio de ferramentas estatísticas, as relações que podem ser apreendidas 

a partir do discurso dos sujeitos (CAMARGO, JUSTO, 2013). Costa et al. (2015) 

utilizaram esse software, com êxito, na identificação e na análise dos enfoques temáticos 

acerca da psicopedagogia, em artigos publicados em duas bases de dados. 
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Na análise, foi utilizado o método da Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD), que possibilitou o estabelecimento de relações entre os segmentos de textos, em 

função das palavras semelhantes ou díspares de maior frequência, sendo essa relação 

expressa pelo teste do Qui Quadrado. A partir daí, emergiram classes de palavras que 

foram associadas estatisticamente e que puderam ser analisadas qualitativamente 

(CAMARGO, JUSTO, 2013). As classes ou as categorias geradas no programa e 

utilizadas para a elaboração da metassíntese da literatura foram as seguintes: capacitação, 

trabalho em vigilância sanitária, recursos, descentralização e promoção e proteção. 

Outra forma de analisar o corpus foi a utilização da Análise Fatorial por 

Correspondência (AFC), que identificou convergências e divergências nos artigos sob 

análise, permitindo a visualização das relações de proximidade e de afastamento entre as 

classes geradas na CHD (FERNANDES et al., 2014). O IRAMUTEQ também gerou uma 

forma mais simples de análise do corpus, conhecida como nuvem de palavras, que, 

visualmente, permitiu identificar as palavras mais destacadas no corpus textual em 

análise. 

 As entrevistas foram analisadas, igualmente, com o suporte do programa 

IRAMUTEQ. Estas foram transcritas para um arquivo do programa OpenOficce e 

revisadas pela pesquisadora, a partir das gravações, no intuito de dirimir dúvidas e realizar 

possíveis correções da transcrição.  Essa análise foi feita em corpus único, constituído, 

exclusivamente, com textos dos entrevistados, com exclusão das perguntas e dos 

comentários paralelos da entrevistadora. Para análise desse corpus, os métodos utilizados 

foram o CHD e a Análise de Similitude. Na CHD, geraram-se categorias ligadas aos 

aspectos relacionais, estruturais e organizativos. 

 Outra forma de analisar o corpus das entrevistas foi a Análise de Similitude. Essa 

análise, gerada pelo IRAMUTEQ, se baseia na teoria dos grafos e possibilita identificar 

as co-ocorrências entre as palavras. Seu resultado traz indicações da conexidade entre as 

palavras, distinguindo as partes comuns e as especificidades em função das variáveis 

ilustrativas identificadas na análise (CAMARGO, JUSTO, 2013). Nessa análise, foram 

gerados três vértices, representados pelas palavras município, estado e serviço. 

 A análise e a interpretação dos dados, oriundos dos documentos institucionais e 

dos produtos gerados a partir do IRAMUTEQ, aconteceram a partir da articulação entre 

as categorias que emergiram nesse processamento analítico, com a metassíntese da 

literatura empírica sobre a descentralização e com o marco teórico conceitual. 
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2.5 Aspectos éticos 

 

 Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob parecer n. 1.535.074/2016, em consonância com os 

preceitos estabelecidos na legislação vigente para pesquisas com seres humanos. 
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3 MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 

 

3.1 Concepções teóricas sobre Poder, Estado e Burocracia 

 

No intuito de desvelar o processo de descentralização das ações de vigilância 

sanitária, foi necessário ancorar-se em referencial teórico acerca dos conceitos de Poder, 

Estado e Burocracia. Uma vez que a descentralização ocorreu no âmbito do poder público 

estatal, em um Estado Federativo, envolveu atores e instituições de diferentes instâncias 

federativas, de diferentes poderes/saberes e a sociedade como um todo. 

 Neste capítulo, será abordado o arcabouço teórico e conceitual que serviu de 

fundamentação para a discussão acerca da descentralização da vigilância sanitária de 

Natal. O marco teórico utilizado está representado na Figura 3 e foi constituído a partir 

dos pressupostos e dos objetivos deste estudo.  

Figura 3 – Esquema teórico conceitual  

 

 Fonte: elaborada pela autora 

 

 Nessa figura, a intenção foi apresentar o referencial teórico de forma articulada ao 

processo de descentralização, destacando que esse processo foi passível de influências 

subjetivas decorrentes do exercício do poder técnico pelos atores envolvidos, que se 
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diferenciavam pela instituição a que pertenciam e por seus interesses e, assim, detectam-

se relações assimétricas.  

 Além das subjetividades, as relações de poder que se estabeleceram se situaram 

no campo estatal, como espaço de lutas internas e de incertezas, o que evidencia a 

necessária existência de constante movimento entre resistência e aceitação, traduzido em 

zonas de conflito. Essas relações são acentuadas ainda em virtude das disputas inerentes 

a esse espaço estatal burocratizado, que é a vigilância sanitária, marcado por excessiva 

governamentalidade e permeado por biopolítica, traduzindo-se na normalização e no 

controle de quase tudo que se produz, consome e se utiliza na sociedade. 

Não foi tarefa fácil escolher quais os autores poderiam melhor contribuir com o 

suporte teórico para explicar esse processo de descentralização. A escolha foi 

acontecendo a partir das leituras, havendo o reconhecimento de concepções e conceitos 

teóricos que explicavam o que tinha sido vivenciado pela autora ao longo de sua 

experiência nesse processo e que poderiam responder aos pressupostos estabelecidos para 

este estudo.  

À medida que as leituras foram se sucedendo, insights e intuição dirigiram a autora 

para as concepções teóricas de Foucault, Bourdieu e Crozier. Desde o início deste estudo, 

houve a preocupação em entender esse fenômeno a partir de conceitos teóricos que não 

fornecessem apenas uma simples explicação, mas favorecessem a sua compreensão, no 

sentido de contribuir com a sua análise e com o possível fortalecimento desse processo, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

No momento de analisar e de interpretar os achados deste estudo, ficou evidente 

que Bourdieu e Crozier forneceram as principais contribuições teóricas para compreensão 

das relações de poder estabelecidas na descentralização da vigilância sanitária de 

Natal/RN. Entretanto, neste capítulo, será apresentada a síntese das leituras realizadas, 

em busca desse marco conceitual, considerando também as contribuições de Foucault e 

de algumas concepções do neoinstitucionalismo histórico. 
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3.2 O poder e as suas relações para Michel Foucault 

 

 O interesse inicial em ancorar teoricamente este estudo na concepção foucaultiana 

das relações de poder foi devido à possibilidade de explicá-las entre os entes federativos 

na descentralização da vigilância sanitária, a partir do caráter relacional que o poder 

assume para esse autor, como fruto de práticas sociais e discursos estabelecidos 

historicamente. Foucault (2012, p. 274) afirmou que o poder emerge a partir das relações, 

“que só existe em ação”, e que as pessoas envolvidas estão sempre exercendo ou 

submetendo-se aos poderes presentes nas relações. 

 Nessa perspectiva, o poder não pode ser caracterizado simplesmente como uma 

coisa concreta, estruturada, formalizada no âmbito do Estado, e sim como espaço 

estratégico no qual se concentram as relações de força poder/saber, as quais permeiam 

toda a sociedade. Foucault (2006) ressaltou que existem relações de força entre pessoas 

que sabem e aquelas que não sabem, como, por exemplo, entre pai e filho, entre homens 

e mulheres. Para ele, essas relações estão disseminadas socialmente. 

 Assim, esse autor considerou que o poder deve ser entendido como algo que 

circula, que “funciona e se exerce em rede” (FOUCAULT, 2006, p. 284). Utilizou essa 

alegoria para destacar que as pessoas estão sempre em posição de exercer o poder e sofrer 

sua ação. Esses indivíduos “nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre 

centros de transmissão”. O poder e o saber se entrelaçam em uma relação de forças, uma 

vez que o poder produz saber, e o saber reforça os mecanismos de poder. 

 Outra concepção de Foucault (2006, p. 253), relevante para compreensão das 

relações de poder, é a dialogia inerente ao poder. O discurso é “um elemento em um 

dispositivo estratégico de relações de poder”. Ele estabeleceu que o poder não se origina 

do discurso, mas utiliza-se deste para se constituir. Nesse sentido, o discurso seria um 

elemento essencial para configurar um tipo específico de poder – o poder disciplinar – 

que está no âmago da sociedade moderna (FOUCAULT, 1988). 

 A vida nessa sociedade disciplinar requer que os indivíduos desempenhem “um 

papel ao mesmo tempo condicionante e condicionado” (FOUCAULT, 2006, p. 248). O 

caráter disciplinar das relações sociais implica submissão e resistência. Ao analisar essas 

relações, destacou o privilégio do poder do Estado na sociedade disciplinar. Nesse 

sentido, ele argumentou que, para o funcionamento desse tipo de sociedade, existem três 
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tipos de governo: o governo de si mesmo, da família e do Estado.  E, assim, estabeleceu 

que existe uma “continuidade ascendente” (FOUCAULT, 2006, p. 287) quando afirmou 

que, para bem governar o Estado, existe a necessidade de bem governar a si próprio e sua 

família. Além desta, ainda existe uma “continuidade descendente”, que implica em um 

movimento contrário ao condicionar o bom governo de si à existência de um bom governo 

do Estado. 

 Ele partiu dessas reflexões para conceituar governamentalidade, que representa 

uma forma de poder sobre a população/sociedade, alinhando saberes, política e 

dispositivos de segurança no intuito de garantir o funcionamento do Estado na sociedade 

disciplinar. Para Foucault (2006), a governamentalidade condiciona a existência da 

economia, da política e de outras instituições e dos saberes que constituem a sociedade. 

E, nessa perspectiva, é necessário, para desvelar as relações de poder, analisar o discurso, 

as instituições, as normas e as leis de uma sociedade como também as pessoas que se 

envolvem e são envolvidas. Dessa forma, é pertinente a essa análise atentar para as 

dimensões históricas, econômicas, sociais que envolvem as relações de poder em uma 

sociedade. 

 Assim, é relevante destacar que a perspectiva foucaultiana do poder, como 

elemento inerente aos processos sociais, e a concepção do autor de que esse poder deve 

ser analisado em sua perspectiva relacional, e não em sua constituição estrutural, são 

necessárias para subsidiar a discussão acerca do processo de descentralização da 

vigilância sanitária. Uma vez que esse campo de intervenção do Estado é permeado por 

relações entre pessoas e instituições, calcadas em normas, leis e protocolos técnicos-

administrativos, resultam em relações de saber/poder bem características de uma 

sociedade disciplinar. 

 No entendimento de Foucault (1988), em uma sociedade disciplinar, no lugar da 

violência e da opressão física ao corpo, existem sistemas de controle baseados em normas 

e vigilância permanentes sobre os indivíduos e as instituições. Para esse autor, a disciplina 

e o controle são recursos de poder centrais nesse tipo de sociedade e transparecem 

sutilmente nas relações sociais. 

 Para ilustrar a força dessa sutilidade, Foucault (1988) utilizou o panóptico, como 

instrumento teórico para explicar a sociedade autodisciplinada inerente à modernidade. 

Bauman (2013) considerou o panóptico como dispositivo de poder automatizado que 

permeia as relações na sociedade e tem a capacidade de tornar tudo visível. 
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 Nesse sentido, os mecanismos de coerção são sutis, e as relações sociais 

acontecem sob vigilância permanente, porém de forma invisível. Quanto mais invisível a 

vigilância, mais onipresente e eficaz é a sua ação na regulação das relações sociais 

(NOGUEIRA, 2008). No panóptico, a intenção é a possibilidade de uma vigilância 

constante que faça com que os observados mantenham uma conduta esperada, mesmo 

quando o observador não esteja presente. Na atualidade, Bauman (2013) discutiu que o 

panóptico é reforçado por tecnologias de informação existentes na sociedade, as quais, de 

forma sutil, condicionam as relações entre pessoas e entre instituições. 

 A autodisciplina gerada a partir de instrumentos de coerção sutis pode ser 

comparada ao que Elias (2006) denominou de autocoação, que seria decorrente da 

conversão de coações exteriores submetidas a todos seres humanos. Entretanto, esse autor 

afirmou que nem todos os tipos de coações externas são “apropriadas para produzir o 

desenvolvimento de instâncias individuais de autocoação e muito menos para fomentá-

las em massa” (ELIAS, 2006. p. 22). Ele argumentou que a persuasão paciente é mais 

indicada para gerar o autocontrole do que a força da violência física e, assim, ele se 

aproxima da concepção da vigilância permanente e das normas expressas na concepção 

do panóptico, destacadas por Foucault (1988) e Bauman (2013) como formas mais 

eficazes do exercício de poder com o intuito de mudar os comportamentos das pessoas. 

 Para esse objetivo, Foucault (1988, 2006, 2012) argumentou que o poder deve ser 

compreendido como conjunto de práticas sociais e de discursos, instituídos 

historicamente, que disciplinam o corpo e a mente das pessoas. Foucault (2005, p. 289) 

considerou que, após exercer o poder sobre o corpo/individualizado (biopoder), emerge 

uma nova forma de exercer o poder mais “massificante”, voltada para o ser humano como 

espécie (biopolítica). Esse biopoder tem de ser considerado em duas vertentes – uma 

relacionada às técnicas e aos instrumentos voltados para controle e disciplina dos 

indivíduos, no âmbito de instituições, como família, escola, hospital – e outra vertente 

relacionada à gestão da vida da população, calcada em intervenções e controle sobre 

processos biológicos, tais como: nascimentos, mortes, saúde (biopolítica).  

 Para Foucault (2005, p. 302), essa nova tecnologia de poder, voltada para o 

controle dos processos populacionais, confere ao campo da saúde “um saber-poder que 

incide ao mesmo tempo sobre o corpo e sobre a população” e gera normas disciplinadoras 

que se traduzem em práticas de intervenção sanitárias. 
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 Nessa perspectiva, no campo da saúde, conformam-se práticas que envolvem o 

biopoder e a biopolítica. Esta assentada em poder de regulamentação que intervém com 

o objetivo de prolongar o tempo de vida, de controlar acidentes, de minorar efeitos 

adversos do consumo de produtos, dentre outras ações regulamentadas para o controle e 

a melhoria das condições de saúde da população. Essa forma de poder-saber, no campo 

da saúde, está presente nas instâncias estatais da sociedade e, em síntese, trata-se da ação 

de regulamentação do Estado sobre as pessoas, os grupos e a sociedade.  Nesse sentido, 

deter esse tipo de poder favorece a geração de disputas internas às organizações estatais. 

 Para discutir o Estado como espaço de exercício do poder, foi necessário recorrer 

às concepções de Pierre Bourdieu (2003, 2014), uma vez que este estudo procurou 

compreender de que forma se expressam as relações de poder, no âmbito de instituições 

estatais, no campo da saúde, especificamente na descentralização da vigilância sanitária. 

 

3.3 Bourdieu e o Estado como campo de poder 

 

  Discutir a concepção de Estado para Bourdieu foi essencial para compreensão das 

relações de poder que permearam a descentralização da vigilância sanitária da cidade de 

Natal, por se tratar de fenômeno que ainda está em processo no âmbito de serviço público, 

espaço de exercício do poder político-institucional a partir de aparato jurídico e 

organizacional estatal. 

 Bourdieu (2014) considerou o Estado “um setor do campo de poder, que se pode 

chamar de ‘campo administrativo’ ou campo de função pública” (p.30). Esse autor 

ponderou que o espaço social se conforma como campo, uma vez que contempla, 

simultaneamente, um campo de forças e um de lutas, que determinam sua organização e 

conservação. Para ele, um campo de poder se configura como “espaço de relações de 

força entre os diferentes tipos de capital”, que são geridos por agentes ou por instituições 

(BOURDIEU, 2014, p. 52). 

 Nesse sentido, o poder acumulado por esses agentes ou essas instituições pode ser 

material e simbólico, e sua capacidade de gerar mecanismos de controle sobre o espaço 

social é estabelecido a partir de relações de força (Bourdieu, 2003). Essas relações de 

força, inerentes ao mundo social, não se perpetuariam se calcadas somente em forças 

materiais (física, militar, econômica). Para Bourdieu (2014), a força simbólica, implícita 
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ao poder simbólico, seria a única resistente o suficiente para manter as relações na 

sociedade. Quanto mais o poder é invisível aos dominados, mais ele é capaz de exercer 

sua influência. 

 Para Bourdieu (2014, p. 227), as formas simbólicas, como princípios da 

construção da realidade social, baseada não somente em estruturas físicas/materiais que 

movem os indivíduos, mas também em estruturas cognitivas que moldam essa realidade, 

podem ser constituídas e transformadas pelo Estado. Para esse autor, o Estado “[...] tem 

o poder extraordinário de produzir um mundo social sem necessariamente dar ordens, 

sem exercer coerção permanente [...]” (BOURDIEU, 2014, p. 229), e, assim, o seu poder 

advém de uma fonte primária de acumulação simbólica que incute, no indivíduo, a crença 

no Estado e a submissão generalizada a ele. Esse autor assegura que este impõe estruturas 

cognitivas as quais contribuem para a constituição de um consenso sobre a realidade 

social. 

 Em síntese, Bourdieu (2014) reconheceu que o Estado é lugar do poder e tem, 

como base, o consenso social, decorrente do fato de ser constituído por recursos oficiais, 

permeados por violência simbólica legítima na definição do que é público. A sua gênese 

não está em uma sociedade organizada (visão democrática), e sim em certos agentes 

sociais que acumularam recursos suficientes para definir o que é certo em determinado 

mundo social, o que se caracteriza como oficial.  

 Assim, para ele, o “Estado não é um bloco, é um campo [...] um espaço estruturado 

segundo oposições ligadas a formas de capital específicas, interesses diferentes [...]”. Em 

resumo, “[...] é uma espécie de princípio da ordem pública, entendida não só em suas 

formas físicas evidentes, mas também em suas formas simbólicas inconscientes, e tudo 

indica que profundamente evidentes [...]” (BOURDIEU, 2014, p. 37,38,50). 

 O Estado é um aparato organizado administrativamente e legalmente, que 

funciona por meio de processos e de atos normativos, recursos de poder decisivos na 

condução de comportamentos de pessoas e de grupos. Esses recursos resultam de uma 

concentração de forças que se afirmam como dominação e têm, no Estado, uma forma de 

obter a submissão dos dominados (NOGUEIRA, 2008). 

 Para Bourdieu (2014, p. 38), o Estado é uma “ilusão bem fundamentada”, uma 

“realidade ilusória”, “coletivamente validada pelo consenso”. Ele ressalta que o Estado 

impõe um princípio de visão comum que submete as pessoas a um consenso sobre “o 
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sentido e o valor do mundo” (BOURDIEU, 2014, p. 485). E, dessa forma, obtém a adesão 

a normas e regulamentos por essas pessoas e por instituições.  

 É no campo do poder estatal que emerge, como essencial, uma estrutura 

organizada, formalizada por uma hierarquia baseada em atos e procedimentos que são 

exercidos em nome do público, conformando o campo do poder burocrático. O poder do 

Estado é exercido a partir de organizações hierarquizadas e racionalmente estruturadas 

com o objetivo do controle e da vigilância dos comportamentos das pessoas e das 

instituições em prol da manutenção do consenso (BOURDIEU, 2014; NOGUEIRA, 

2008).  

 

3.4 A burocracia como instrumento de gênese e manutenção de poder do Estado 

  

 A noção de Estado, como campo de poder, implica considerar este como espaço 

de confronto que contempla, simultaneamente, um campo de forças e um de lutas. Para 

Bourdieu (2014), os agentes envolvidos se enfrentam a partir de suas posições 

estabelecidas nessa estrutura, e estas são decorrentes das relações de força impostas nesse 

campo de poder. 

 Weber (1982) discutiu que, no cerne dessa estrutura, se encontram regras, quase 

sempre instituídas legalmente, de caráter impessoal as quais constituem a base da 

burocracia disseminada na estrutura estatal do mundo capitalista. A concepção weberiana 

enfatiza o racionalismo formal das organizações burocráticas e concebe o Estado como 

ente racional e legal, amparado no exercício do poder em conformidade com leis e 

normas. Dessa maneira, na dominação burocrática, se privilegia a existência de 

regulamentos e de normas que regem os comportamentos das pessoas, aos quais se 

submetem, acreditando que essas regras são estabelecidas racionalmente. 

 Crozier (1981), no intuito de desvelar as relações de poder inerentes às 

organizações burocráticas, ou seja, de analisar como os agentes se submetem a esse 

sistema de regras impessoais, criticou as concepções mecanicistas para essas relações nas 

organizações. Para esse autor, essas concepções não contemplam a complexidade e a 

ambiguidade inerentes a essas relações de poder entre pessoas e organizações. 
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 Na busca de explicação para esse fenômeno, Crozier (1981) resgatou as correntes 

interacionistas que focalizam as relações humanas nas organizações e a racionalidade 

técnica para o pleno funcionamento dessas organizações por considerá-las importantes. 

Para ele, a necessidade de lidar com comportamentos humanos complexos, os quais 

envolvem a subjetividade e, por isso, são incertos, favorecem o desenvolvimento de uma 

ordem hierárquica e uma estrutura organizacional as quais viabilizam o pleno 

funcionamento dessas organizações. 

 Esse autor reconheceu que, ao lidar com situações de incerteza nas organizações, 

dois tipos de poder tendem a surgir. Em primeiro lugar, emerge o poder do perito 

[...] do qual um indivíduo dispõe em virtude de sua capacidade pessoal, 

para controlar uma determinada fonte de incerteza que afeta o 

funcionamento da organização e, em segundo lugar, o poder hierárquico 

funcional, isto é, o poder próprio de alguns indivíduos, devido ao cargo 

que ocupam dentro da organização, para controlar o poder do perito e, 

se for o caso, completa-lo ou substituí-lo. (CROZIER, 1981.p. 240) 

 

 Assim, Crozier (1981) considerou que, para garantir o pleno funcionamento de 

uma organização, é necessário que algumas pessoas estejam imbuídas de um tipo de poder 

que restrinja o poder das demais em benefício da organização. Entretanto, a existência de 

regras para o controle e para a solução de conflitos limita o arbítrio daqueles que 

gerenciam a organização. Ele discutiu ainda que, muitas vezes, a exceção a essas regras 

faz parte desse poder, no entanto, essa excepcionalidade, quando excessiva, pode refletir, 

de forma negativa, nas organizações. 

 Em uma organização tipificada como burocrática, “as regras impessoais 

burocráticas reduzem as tensões criadas pela subordinação e o controle [...]” (CROZIER, 

1981, p. 265) e também contribuem para perpetuação de situações conflitantes que 

exigem a subordinação e o controle. Sendo assim, nessas organizações, a conformidade 

às regras é uma situação dúbia, pois favorece o controle e, ao mesmo tempo, o fragiliza, 

uma vez que os subordinados podem utilizá-las em sua excepcionalidade. 

 Crozier (1981, p.373) enfatizou que a organização burocrática não consegue 

“corrigir-se em função de seus erros”, uma vez que, nesse tipo de organização, a 

impessoalidade das regras e a centralidade do poder decisório estão no cerne de seu 

funcionamento. Além disso, afirmou que qualquer forma de flexibilização relativa a esses 

aspectos colocaria em risco sua estabilidade.  

 Para ele, a rigidez inerente à burocracia se manifesta com o objetivo de eliminar 

o poder discricionário/livre arbítrio das pessoas no seio da organização, mas não é 
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possível eliminar todas as fontes de incerteza existentes, uma vez que relações paralelas 

de poder e resistência às regras persistirão no entorno das áreas de incertezas, gerando 

zonas de conflito e hostilidade. 

 Para Crozier (1981, p. 283), os conflitos advindos dessas relações entre pessoas e 

tarefas nas organizações não contribuem para a “mudança radical do modelo”, e sim para 

o acirramento das disputas pelo poder nessas organizações. Daí, enfatizar a 

impossibilidade de a organização burocrática se corrigir em função de seus erros. Ele 

considerou que essas disfunções, geradas por conflitos, são essenciais para o seu 

equilíbrio e, dessa forma, as mudanças e as transformações que ocorrem nessa 

organização derivam da necessidade de perpetuar esse equilíbrio. 

 Esse autor ainda considerou que toda organização burocrática alterna momentos 

longos de estabilidade e períodos curtos de crise e de mudança. Para ele, esses últimos 

contribuem para reforçar a “impersonalidade” e a centralização nessa organização. Ele 

enfatizou que, “durante as crises, certas iniciativas pessoais poderão prevalecer, e todos 

os participantes deverão submeter-se ao arbítrio de certos indivíduos estrategicamente 

situados”. (CROZIER, 1981, p. 286) 

 Para Crozier (1981), o fenômeno burocrático tem como função garantir a 

manutenção da organização e a submissão das pessoas aos seus objetivos. Para ele, a 

possibilidade de participação dessas pessoas, de forma cooperativa, nas organizações 

burocráticas, está relacionada às atitudes apática e passiva, características dessas pessoas 

que demonstram pouco interesse e entusiasmo em cooperar quando inseridas nessas 

organizações. Ele explicou essa falta de envolvimento ao afirmar que, em um espaço de 

regras impessoais, é mais confortável permanecer afastado dos processos decisórios no 

intuito de garantir independência e integridade. 

 A organização burocrática, excessivamente protegida por regras, é um espaço de 

luta pelo poder, um mundo de “lutas mesquinhas pelo prestígio” (CROZIER, 1981, p. 

303) que se evidenciam nos curtos momentos de crise e de conflitos e silenciam nos 

longos períodos de estabilidade, entretanto, fazem parte do cerne dessa organização. 

Nesse sentido, o exercício do poder nessa organização é contingenciado pelas relações 

que ocorrem em uma zona de incertezas, na qual certos atores utilizam recursos e 

capacidades que podem controlar para dominar os demais.  
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 No mundo burocrático, os recursos de poder estão relacionados à competência, ao 

conhecimento das regras impessoais, ao controle do ambiente organizacional e ao 

domínio de informações privilegiadas. Para Nogueira (2008, p. 85), nessas organizações, 

as pessoas se distinguem “[...] pela posse de recursos intelectuais abrangentes e pela 

capacidade de juntar especialização técnica e visão política de mundo”.  

 Weber (1982, p. 188) já assegurava que “as modernas classes de burocratas” 

almejavam o prestígio, ou seja, a possibilidade de impor as regras, traduzidas em normas 

ou leis e, assim, obter o controle das pessoas, mesmo com a possibilidade de resistência. 

No aparato burocrático estatal, o exercício desse poder baseia-se em princípios 

hierárquicos (níveis de autoridade) que asseguram a linha de mando e a subordinação. 

Nesse Estado, o saber técnico tornou-se indispensável para o exercício do poder, com a 

concessão de prestígio aos técnicos que se beneficiam desse poder advindo do saber os 

quais ditam as mesmas regras impessoais e subjetivas, características da dominação 

burocrática (NOGUEIRA, 2008). 

 Com o objetivo de ampliar a análise do Estado, como espaço estruturado, 

permeado por forças que se reproduzem historicamente e se constitui como campo de luta 

pelo poder entre dominadores e subordinados, a partir de seus recursos e capacidades, 

foram inseridas, neste capítulo, as concepções da corrente neoinstitucionalista que 

abordam as relações assimétricas de poder entre as instituições estatais e a sociedade. 

 

3.5 O neoinstitucionalismo na análise das políticas públicas estatais 

 

 Outro aporte teórico instigante para a compreensão do fenômeno da 

descentralização da vigilância sanitária é o neoinstitucionalismo, abordagem das ciências 

sociais que vem ganhando espaço na discussão e na análise das políticas, no campo da 

saúde (LIMA, MACHADO, GERASSI, 2015). A discussão das relações de poder entre 

os entes federativos, no caso da descentralização da vigilância sanitária, no município de 

Natal/RN, não deve prescindir do modelo analítico neoinstitucionalista relacionado ao 

papel do Estado e ao poder de seus agentes em exercer ações que “[...] obedecem à lógica 

de buscar reproduzir o controle de suas instituições sobre a sociedade, reforçando sua 

autoridade, seu poder político e sua capacidade de ação e controle sobre o ambiente que 

o circunda [...]” (ROCHA, 2005, p. 14). 
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 Em sua primeira versão, o neoinstitucionalismo recolocou o Estado como foco da 

análise das políticas governamentais e destacou que as instituições têm papel central na 

relação do Estado com a sociedade (ROCHA, 2005). Essa concepção inicial gerou 

divergências entre os estudiosos do neoinstitucionalismo, que buscaram esclarecer quais 

instituições intervêm em comportamentos individuais e coletivos e de que maneira estas 

atuam na definição de políticas relevantes para a sociedade (LIMA, MACHADO, 

GERASSI, 2015). 

 O neoinstitucionalismo preconiza que a atuação dos atores envolvidos é tão 

importante quanto as instituições na definição das políticas de governo. Para os 

neoinstitucionalistas, o conceito de instituição é amplo e contempla regras e normas que 

podem moldar o comportamento de indivíduos e de grupos, sejam estas formais ou 

informais. Para eles, esse conceito pode estar relacionado aos atores que possuem 

interesses e os defendem em benefício próprio (LIMA, MACHADO, GERASSI, 2015). 

 É pertinente apresentar um breve resumo das cinco correntes neoinstitucionalistas 

(Quadro 1), destacando seus aspectos mais relevantes para o estudo das instituições, antes 

de apresentar e discutir aquela que será utilizada para compreensão do fenômeno 

abordado neste estudo. 

Quadro 1 – Principais correntes neoinstitucionalistas e suas características 

Correntes Pressupostos 

teóricos 

Conceito de 

Instituição 

Temas chave 

Institucionalismo 

Escolha Racional 

Enfoque calculador: 

ação racional dos 

agentes 

Regras do jogo em 

uma sociedade 

Racionalidade dos 

atores 

Institucionalismo 

Histórico 

Enfoque combinado: 

racionalidade e 

cultura 

Procedimentos, 

rotinas e normas 

formais e informais 

Dependência de 

trajetória 

Institucionalismo. 

Sociológico 

Enfoque cultural: 

agentes agem a partir 

de normas e 

convenções 

Convenções 

culturais, aspectos 

cognitivos 

Difusão de modelos 

institucionais 

Institucionalismo 

Construtivista 

Enfoque estratégico: 

ação diferenciada dos 

agentes 

Sistemas codificados 

de ideias e práticas 

Modelagem de 

trajetória 

Institucionalismo de 

Redes 

Enfoque relacional: 

ação a partir de redes. 

Padrões estáveis de 

interações entre 

pessoas, grupos e 

organizações 

Complexidade das 

relações 

Fonte: Adaptado de LIMA, MACHADO, GERASSI, 2015. 
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 Dentre as vertentes neoinstitucionalistas apresentadas no Quadro 1, aquela que se 

destaca para análise proposta neste estudo é a corrente institucionalista histórica, por 

reconhecer que, além de modelar estrategicamente a ação dos atores, as instituições 

interferem em suas preferências e em seus objetivos, o que faz com que os atores, seus 

interesses e as relações de poder sejam objeto de análise para essa vertente.  

 Hall e Taylor (2003) ressaltaram que essa corrente enfatiza as assimetrias de poder 

inerentes ao funcionamento e ao desenvolvimento das instituições, ou seja, os adeptos 

desse enfoque resgataram “[...] o modo como as relações de poder inscritas nas 

instituições existentes conferem a certos atores ou interesses mais poder do que a outros 

no tocante à criação de novas instituições [...]” (HALL, TAYLOR, 2003, p. 218). Para 

esses autores, os estudiosos dessa vertente atentaram, sobremaneira, para os mecanismos 

das instituições que reforçam a repartição assimétrica do poder, quando conferem a certos 

grupos ou indivíduos capacidade desproporcional no processo de tomada de decisões.  

 Machado, Lima e Gerassi (2015, p. 206), ao discutirem a aplicabilidade do 

neoinstitucionalismo nos estudos relativos às políticas de saúde, ressaltaram que a 

vertente histórica valoriza a dimensão temporal dessas políticas e que “a trajetória 

histórica, o momento e a sequência dos eventos” são traduzidos em conceitos que se 

mostram eficazes na definição dessas políticas. 

 O conceito de dependência da trajetória (path dependence) foi destacado, dentre 

os demais, considerando sua perspectiva histórica/temporal como elemento coadjuvante 

à ação estratégica de pessoas e de grupos. Marques (1997) considerou que os interesses e 

as preferências dos atores são estabelecidos a partir de um contexto social e institucional 

e são determinantes na direção e nos eventos subsequentes na conformação das políticas 

de Estado. 

 Marques (1997) ainda ressaltou a relevância dos atores estatais e de corporações 

profissionais para a constituição das políticas públicas e exemplificou sua argumentação 

citando a atuação de um grupo de sanitaristas oriundos de instituições estatais no 

movimento da Reforma Sanitária, embora relativizasse o papel desses atores ao 

reconhecer que, apesar da Reforma ter sido incorporada pelo Estado e transformada em 

política oficial, esta não chegou a ser plenamente implementada. 

 A relativização da atuação dos atores no processo de formulação e de implantação 

de políticas públicas foi discutida por esse autor, ao argumentar que a lógica das ações do 
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Estado é voltada para a reprodução do poder e para o controle das instituições estatais 

sobre a sociedade. Marques (1997) afirmou ainda que os atores tenderão a propor políticas 

que possam implementar, ressaltando que o Estado sofre interferência da sociedade, a 

partir da correlação de forças entre atores estatais e não estatais.  

 Immergut (1996) destacou essa correlação de forças na tomada de decisões 

políticas ao enfatizar que esse processo advém de decisões sequencialmente enunciadas 

por diferentes atores, em distintas posições, e influenciadas por diversos agentes com 

variados interesses. Além disso, ela ressaltou que os atores dessas instituições, não 

necessariamente, serão os mesmos que a defenderão em conflitos posteriores, rechaçando 

a concepção de que as instituições são estruturas sociais solidificadas. 

 Ao analisar a descentralização e a regionalização das políticas de saúde no Brasil 

e na Espanha, Pereira (2014) utilizou as concepções neoinstitucionalistas, de inspiração 

marxista e weberiana, no intuito de privilegiar o enfoque a partir do contexto político, 

social e histórico. Essa autora reconheceu que a ação do Estado e de suas instituições são 

dotadas de sentido, influenciadas 

[...] pela relação de forças que se estabelece entre as burocracias 

estatais, partidos políticos, grupos de interesses e outras estruturas 

presentes no interior das instituições, que podem tensionar uma política 

pública, acelerando-a ou a interrompendo; e de que a ação estatal é 

historicamente condicionada. (PEREIRA, 2014, p. 33) 

 

 Nessa perspectiva, a forma de organização e a estrutura do Estado podem afetar 

as políticas públicas, ou seja, a política de saúde é condicionada tanto por regras 

relacionadas as instituições quanto por normas e processos decorrentes das relações do 

Estado com a sociedade (LIMA, MACHADO, GERASSI, 2015). No modelo federativo, 

a organização política do Estado está baseada na repartição do poder e da autoridade entre 

os níveis federativos e implica convivência da autonomia em cada nível federativo, com 

o necessário compartilhamento desse poder na implementação das políticas nacionais 

(ALMEIDA, 2001). 

 Lima, Machado e Gerassi (2015) ressaltaram a pertinência da utilização da 

abordagem institucionalista nos estudos que consideram a distribuição do poder e as 

responsabilidades entre as esferas de governo no campo da política de saúde. Essa 

abordagem permite considerar tanto a relevância das instituições quanto dos seus atores 

na conformação dessa política, a partir da diretriz da descentralização. Bobbio (1998) 

considerou que existe conexão entre democracia e descentralização, uma vez que a luta 
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por ambas, em algumas situações, consistiu em luta por autonomia dos governos locais, 

característica inerente ao sistema federativo. Para ele não existe, a não ser em teoria, 

centralização e descentralização como polos opostos em sua totalidade. 

 Alcântara (2011) ressaltou que alguns estudos naturalizaram a possível relação 

causal entre municipalização e descentralização, considerando que esses fenômenos se 

reforçam mutuamente. Entretanto, para Bobbio (1998), um Estado federal é naturalmente 

marcado pela descentralização política, mas existem Estados politicamente 

descentralizados que não são federativos. Esse autor considerou que a descentralização 

política se configura pela autonomia de entidades territoriais em relação a uma entidade 

central.  

 Rodden (2005) ressaltou que o federalismo não se conforma, simplesmente, por 

uma distribuição do poder para os governos subnacionais, e sim por relações existentes, 

formalmente, entre instituições governamentais, que determinam o que se pode 

denominar de pacto federativo – ou seja, as regras entre governo central e subnacionais 

que legitimam essa distribuição, o que caracteriza uma relação de interdependência entre 

esses governos. 

 Nesse sentido, Abrucio (2005) ressaltou que a descentralização é um processo que 

favorece a distribuição de poder e exige o compartilhamento do processo decisório, uma 

vez que é marcado pela independência entre as unidades governamentais. Essas relações 

são marcadas ora por cooperação, ora por distensões que são inerentes ao Estado, como 

campo de poder que envolve agentes e instituições. No próximo tópico, serão 

apresentados os significados relacionados à descentralização e sua ênfase como diretriz 

para a política de saúde no país e para a vigilância sanitária.  

 

3.6 Descentralização: conceito, dimensões e tipologia 

 

 Nesse estudo, o conceito mais comum encontrado na literatura relaciona a 

descentralização ao processo político de transferência de poder, de responsabilidades e 

de atribuições de uma esfera central de governo para esferas subnacionais, nas dimensões 

política, administrativa e fiscal (FALLETI, 2006; PEREIRA, 2014; ABRUCIO, 2005). 

Nesse sentido, as instâncias subnacionais gozariam de autonomia plena no que diz 
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respeito à gestão das políticas públicas, caracterizando independência dos governos 

centrais. 

 Entretanto, Alcântara (2011, p. 203) discutiu que, apesar de a literatura clássica 

sobre o tema apontar nessa direção, a descentralização “não implica necessariamente 

autonomia, no sentido de independência para os governos subnacionais” na gestão das 

políticas públicas. Nesse caso, o que subsiste é o compartilhamento da autoridade e do 

poder entre o governo central e os locais. Santos (2012) referendou esse argumento ao 

destacar que, na descentralização de políticas públicas, a autoridade central deve buscar 

a negociação e o consenso com a autoridade local. 

 A descentralização pode ser entendida a partir dos planos político, administrativo 

e econômico. No plano político, a descentralização está relacionada à delegação de poder 

na formulação de políticas, na planificação, na alocação e na utilização de recursos para 

instâncias descentralizadas; no plano administrativo, implica a transferência de funções e 

de competências entre as esferas de governo; e, no plano econômico, envolve a 

transferência das decisões econômicas da esfera estatal para o mercado e para os 

consumidores (VIANA, 2014). 

 Guimarães (2001) considerou que, além das dimensões política e administrativa 

no plano político-institucional, a descentralização deve contemplar a dimensão social, 

que seria a transferência de funções e de competências para a sociedade civil, com o 

objetivo de emponderamento de grupos sociais no exercício do controle das políticas 

públicas. Essa autora ainda ressaltou que, a partir dessas dimensões, é possível considerar 

a descentralização como processo político que favorece a redistribuição do poder do 

Estado, da instância central para instâncias descentralizadas, caracterizando-a como 

estratégia de democratização do poder, o que permite a participação da sociedade no 

esforço de tornar mais eficiente a gestão das políticas públicas. 

 Viana (2014, p. 32) abordou, em seu trabalho, a concepção neomarxista da 

descentralização, explicitando que a identificação desse conceito com o processo de 

democratização está baseada na possibilidade de surgimento de uma “coletividade 

territorial, capaz de assumir a gestão de interesses coletivos [...]”. Adiante, será discutida 

a relação estreita entre o processo de descentralização da política de saúde no Brasil e a 

redemocratização do país. Viana (2014) também ressaltou que, para o neoliberalismo, a 

descentralização está vinculada à ação do Estado para privatizar funções e atribuições 

públicas, ou seja, transferir essas funções para instituições não-governamentais. 



50 
 

 Viana (2014) e Guimarães (2001) abordam, de modo similar as tipologias 

construídas sobre o conceito de descentralização, as quais expressam diferentes 

modalidades de transferência de responsabilidades, de atribuições e de funções de um 

governo central para unidades descentralizadas. Essa tipologia e suas principais 

características estão sintetizadas no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia da descentralização e características 

Tipos Características  

Descentralização Transferência de poderes e funções do nível central para uma 

entidade com distinta personalidade jurídica.  

Desconcentração Transferência de funções/atribuições da unidade central para 

unidades periféricas em uma mesma instância de governo. 

Delegação Transferência de responsabilidades gerenciais da unidade 

burocrática central para organizações externas. 

Devolução Transferência de responsabilidades fiscal e administrativa para 

unidades subnacionais de governo para autoridade regional/local 

em uma unidade administrativa. 

Privatização Transferência de responsabilidades públicas para órgãos 

privados. 

Funcional Transferência para instância descentralizada de competências 

específicas, ou seja, relativas a somente um setor de atividades. 

Territorial Transferência de poder a órgãos cujo lócus de atuação é 

constituído por um território. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de VIANA (2014) e GUIMARÃES (2001) 

 

 Na concepção de Viana (2014), existe limite tênue entre descentralização e 

desconcentração. Embora as duas impliquem transferência de poderes, a primeira 

transfere poderes para um ente diferente juridicamente, ou seja, para outra instituição, e 

a segunda, esses poderes são transferidos para instâncias intermediárias ou inferiores de 

uma mesma instituição (BRITO, 2007). 

 Abrucio (2005) discute a atração positiva suscitada pela expressão 

descentralização, quando esse termo se associa com democracia e eficiência 

administrativa. Entretanto, esse autor ressalta que o processo descentralizador somente 

torna-se virtuoso quando atrelado à existência de estruturas gerenciais de excelência nos 

entes descentralizados. Viana (2014, p. 44) concorda com esse argumento ao enfatizar 

que “não há descentralização efetiva sem capacidade normativa em cada nível”, o que foi 
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referendado em estudo realizado por Pereira (2014, p.24) acerca da descentralização e da 

regionalização no Brasil e na Espanha, quando afirmou que a primeira não deve 

representar “o deslocamento do ônus da gestão para governos subnacionais [...]. 

 Esse aspecto do processo descentralizador deve ser retomado adiante na análise 

do que ocorreu no campo da saúde no Brasil, especificamente na vigilância sanitária. Até 

que ponto a descentralização representou um ônus para os municípios? Para Abrucio 

(2005), as dificuldades dos entes descentralizados em assumirem suas responsabilidades 

advém de problemas financeiros e administrativos, decorrentes de precárias estruturas 

subnacionais, o que gera a necessidade de intervenção do ente central na mediação dos 

conflitos e na cooperação. No entanto, esse autor enfatizou que os mecanismos utilizados 

nessa coordenação são frágeis, o que contribui para prejuízos no processo de 

descentralização. 

 Ao diferenciar as modalidades de descentralização política e administrativa, 

Falleti (2006) argumentou que, para os governos centrais, a opção mais vantajosa seria a 

modalidade administrativa, uma vez que estaria transferindo responsabilidades, e não, 

necessariamente, cedendo poderes aos governos subnacionais para gestão das políticas 

descentralizadas. Para essa autora, apesar de a modalidade administrativa favorecer o 

desenvolvimento das instâncias subnacionais, a melhor alternativa para estas seria a 

descentralização política, com plena autonomia e recursos financeiros.  

 Para tanto, Falleti (2006) propôs uma sequência para o processo de 

descentralização, que seria iniciado pela modalidade política, seguida pela fiscal e 

culminaria com a administrativa. Somente assim, os efeitos da descentralização na 

provisão de políticas sociais seriam mais positivos e resultariam em efetividade dessas 

políticas junto à população e à sociedade. 

 Alcântara (2011) reiterou essa proposição de Falleti (2006) ao discutir que o 

processo de descentralização é tridimensional quando contempla reformas de cunho 

político, administrativo e fiscal e que a ordem na qual acontecem essas reformas 

"condiciona o resultado total e o de cada reforma separadamente, bem como afeta as 

relações intergovernamentais” (ALCÂNTARA, 2011, p. 203).  

 Rodden (2005, p. 20), a partir de estudos empíricos acerca das causas e das 

consequências do federalismo, verificou a existência de diferenças entre o que estava 

enunciado teoricamente acerca da descentralização e a forma de organização 
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governamental e argumentou ser “[...] pouco frequente que a descentralização fiscal e de 

políticas envolva um deslocamento de uma quantidade fixa de autoridade ou recursos do 

governo central para os governos regionais ou locais”. 

 Esse autor ainda destacou que, frequentemente, o que acontece é a 

descentralização gerar novas responsabilidades e atribuições para os governos 

subnacionais, “em um contexto de superposição de esferas de autoridade” (RODDEN, 

2005, p. 20). Nesse sentido, ele teceu críticas a economistas e cientistas políticos que, ao 

teorizarem sobre a descentralização, a concebem como uma “divisão nítida de tarefas, em 

que o centro só entra para a provisão de bens coletivos nacionais e para corrigir desvios”. 

 Nessa análise crítica, Rodden (2005) reiterou que as concepções teóricas 

existentes acerca do federalismo apresentam problema similar àquelas relacionadas à 

descentralização. Para ele, o federalismo não implica a existência de autoridade e de 

autonomia maiores na gestão das políticas públicas pelos governos subnacionais. 

Também afirmou que entre os entes federativos existem “contratos incompletos” de 

pactuação, o que favorece a interferência mútua e a necessidade de constante movimentos 

de renegociação desse contrato/pacto federativo.  

 Nesta pesquisa, a proposição crítica de Rodden (2005) foi destacada devido a sua 

argumentação quanto à necessidade de realização de estudos sobre a descentralização das 

políticas públicas, ao considerar que, em decorrência da diversidade e da complexidade 

desse processo, existem causas e efeitos diferentes que precisam ser desvelados e 

analisados. Nessa perspectiva, após breve discussão conceitual sobre descentralização, 

serão analisados alguns aspectos do processo de descentralização da política de saúde no 

Brasil, no período posterior à Constituição Federal de 1988. 

 

3.7 Descentralização como diretriz da política de saúde no Brasil 

 

 Como discutido na seção anterior, descentralização e federalismo são conceitos 

distintos, entretanto, ao descentralizar políticas públicas, o formato federativo pode 

contribuir para o alcance dessas políticas, uma vez que o modelo federativo de 

organização estatal já contempla a distribuição de autoridades consumada em um pacto 

federativo (RODDEN, 2005). 
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 No Brasil, a descentralização de responsabilidades e de atribuições entre os entes 

federativos aconteceu pari passu ao processo de redemocratização (FALLETI, 2006). 

Entretanto, essa autora argumentou que o país já possuía, antes da CF de 1988, uma 

estrutura governamental descentralizada e citou a influência dos governadores no período 

de 1899 a 1930.  

 Para Santos (2012, p. 23), o Estado federativo brasileiro “[...] nunca garantiu uma 

autonomia autêntica às unidades federativas [...]”, entretanto, a partir da CF de 1988, com 

a inserção dos municípios como entes federados, ocorreu um processo descentralizador 

mais intenso. Essa autora enfatizou, no entanto, que a descentralização efetivada na 

federação brasileira esbarra em entraves importantes, como o pressuposto de que existe 

igualdade de condições econômicas, sociais e demográficas entre os entes federativos e o 

de que as diferenças existentes não são consideradas na formulação de políticas públicas. 

 Embora Abrucio (2005) tenha argumentado que a descentralização contribua para 

impedir a concentração de poder, Santos (2012) afirmou, mais recentemente, que o 

sistema federativo brasileiro é fortemente centralizado, uma vez que a CF de 1988 

manteve dispositivos incompatíveis com uma federação, como a centralização tributária. 

 Nesse contexto, em que práticas centralizadoras ainda permeavam a federação 

brasileira, foi instituída a descentralização na saúde, alicerçada nos ditames da Reforma 

Sanitária. Para discutir essa diretriz no campo da saúde, faz-se necessário resgatar os 

acontecimentos prévios a esse momento histórico, ou seja, traçar uma linha do tempo 

acerca dos modelos organizativos das políticas de saúde, que se inicia com a Proclamação 

da República e termina no ano da publicação da CF de 1988 (Quadro 3). 

 Quadro 3 – Arcabouço organizativo das políticas de saúde no Brasil no modelo 

federativo no período de 1889 a 1990 

Período/base legal Características 

1889 – 1930 

Carta Constitucional de 

1891 

Inexistência de política de saúde de âmbito nacional. Ações são 

coordenadas pelo Ministério da Justiça e negócios interiores. 

Atividades voltadas para o controle sanitário e o das epidemias. 

1931 – 1936 

Carta Constitucional de 

1934 

Saúde é competência comum da União, de estados e de municípios. 

Ações voltadas para o controle da mortalidade e morbidade infantis, 

higiene social e mental. Previsão de órgão federal para combate às 

endemias. 

1937 – 1945 Exclusividade da União para legislar sobre normas de defesa e 

proteção da saúde – momento centralizador. Instituição do 

Ministério da Educação e Saúde, das Delegacias Federais de Saúde 
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Carta Constitucional de 

1937 (Estado Novo) 

nos estados (desconcentração), dos conselhos, das conferências e do 

Fundo Nacional de Saúde e Educação. Ênfase no modelo 

campanista. 

1946 – 1963 

Carta Constitucional de 

1946 

Permanece a competência da União sobre as normas de proteção da 

saúde. 

1964 – 1978 

Carta Constitucional de 

1967 (ditadura militar) 

Hegemonia do modelo centralizado. Restrita participação dos 

estados e municípios nas ações de saúde coletiva. Assistência 

médico-hospitalar ofertada pelo INAMPS. A Lei n. 6229, de 17 de 

julho de 1975, instituiu o Sistema Nacional de Saúde para articular 

as ações de saúde coletiva e as assistenciais, entretanto a Lei não foi 

implementada. 

1979 – 1982 

Carta Constitucional de 

1967 e Emendas 

Constitucionais 

Surgimento de políticas e de programas de cunho federativo e 

descentralizador (Programa de Interiorização das Ações de Saúde – 

PIASS e Prev-Saúde). Programas voltados para atenção primária em 

áreas periféricas. Incremento inicial da rede ambulatorial pública. 

Envolvimento das secretarias estaduais nas campanhas de 

imunização.  

1983 – 1986 

Carta Constitucional de 

1967 e Emendas 

Constitucionais 

Implantação das Ações Integradas de Saúde (AIS) para articular 

ações preventivas e curativas. Realização da VIII Conferência 

Nacional de Saúde. Estratégias formais para consolidar uma rede 

unificada, hierarquizada e regionalizada de atenção em saúde. 

Período de transição para o novo modelo. 

1987 – 1990 

Constituição Federal de 

1988 e Leis Orgânicas 

da Saúde 

Instituição de novo modelo de saúde para o país, a partir da 

concepção da saúde como direito de todos e dever do Estado. 

Definição do município como lócus privilegiado na prestação de 

serviços de saúde. Implantação do Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS) e do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Regulamentação do SUS com a publicação das Leis n. 

8080/90 e n. 8142/90. 

Fonte: VIANA (2014); DE SETA (2007). 

 

 No Brasil, a década de 1980 foi marcada, no campo da saúde, pela implantação 

da reforma no sistema de saúde. Viana (2014) considerou que essa reforma foi gerada a 

partir dos processos políticos que ensejavam a redemocratização do país, com foco no 

resgate da cidadania. 

 Anteriormente à CF de 1988, as políticas sociais foram caracterizadas por um 

cunho centralizador, relegando a estados e municípios papeis coadjuvantes. Somente com 

essa Carta Constitucional foi estabelecida a responsabilidade compartilhada pelas 

políticas sociais entre os entes federativos (ALCÂNTARA, 2001; VIANA, 2014; 

LOBATO, MARTICH, PEREIRA, 2016). A década de 1990 é o marco temporal da 

implantação do SUS, legalmente amparado por dispositivo constitucional e com 
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princípios, diretrizes e estrutura institucional definidos nas Leis Orgânicas da Saúde 

(BRASIL, 1988; BRASIL, 1991). 

 É importante considerar que, apesar dessa década ser caracterizada pelo 

movimento descentralizador no campo das políticas sociais, também foi um período 

turbulento para essas políticas, tendo em vista a postura neoliberal assumida pelos 

governos no país, direcionada para o Estado mínimo (LUCENA, 2015a). 

 O ideário do Estado mínimo do neoliberalismo se aproxima da descentralização, 

quando esta é entendida em sua modalidade privatizante, ou seja, quando existe a 

transferência de responsabilidades e/ou atribuições públicas para entidades privadas 

(VIANA, 2014; RODDEN, 2005). Entretanto, apesar de contemplar os serviços privados, 

como complementares ao SUS, o que se verificou, naquela década, foi a expansão da rede 

pública de atenção em saúde, amparada pela redistribuição de recursos e de algum poder 

decisório, para os entes federativos subnacionais (VIANA, 2014; LUCENA, 2015a). 

 No modelo estabelecido no país, houve a preocupação em fixar legalmente que a 

gestão desse sistema seria exercida, de forma única, em cada esfera federativa, com o 

objetivo de que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercessem com 

autonomia a gestão do SUS, incentivando a cooperação e a complementariedade quanto  

às atribuições e às responsabilidades (LUCENA, 2015a). 

 A década de 1990 e o início dos anos 2000 são marcados por intenso processo de 

regulamentação no esforço de implementar o SUS. No período de 1991 a 2002 foram 

editadas normas operacionais que regulamentaram o processo de descentralização, ao 

abordarem assuntos referentes à divisão de responsabilidades, de recursos, de atribuições 

e de estratégias organizativas para as três esferas federativas (PINAFO, CARVALHO, 

NUNES, 2016; COHEN, LIMA, PEREIRA, 2006). 

 A edição dessas normas, em diferentes momentos políticos, contribuiu para a 

descentralização do sistema e sua consolidação de perfil municipalista, apesar de todas as 

diferenças e dificuldades que as esferas municipais tiveram ao assumirem as ações e os 

serviços de saúde. No Quadro 4, a intenção foi sintetizar os principais dispositivos dessas 

normas para a descentralização desse sistema. 
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Quadro 4 – Síntese dos dispositivos normativos relacionados à descentralização 

estabelecidos nas Normas Operacionais do SUS (NOB-SUS) entre 1991 e 2002 

Normas Dispositivos organizativos/normativos 

NOB-SUS 

1991/1992 

Regras conveniais para transferência de recursos financeiros; pagamento 

por produção de procedimentos; introdução do conceito de habilitação 

para estados e municípios. 

NOB-SUS 

1993 

Criação das comissões intergestoras do sistema (CIB E CIT); 

estabelecimento das condições de gestão para habilitação de estados 

(parcial e semiplena) e municípios (incipiente, parcial e semiplena); 

introdução de formas de transferência de recursos fundo-a-fundo para 

municípios em gestão semiplena. 

NOB-SUS 

1996 

Redefinição das formas de habilitação (Gestão Plena da Atenção Básica 

e Gestão Plena do Sistema). Definição das atribuições e 

responsabilidades compartilhadas e específicas das três esferas de gestão 

do sistema. Descentralização das ações de vigilância sanitária para os 

municípios. 

NOAS 

2001-2002 

Ênfase na regionalização para estimular a cooperação entre os 

municípios. Instituição do Plano Diretor de Regionalização – PDR, sob 

coordenação estadual, com objetivo de reorganizar o sistema, com 

recursos planejados a partir do Plano Diretor de Investimento – PDI. 

Incorporação ao sistema dos conceitos de: região de saúde, módulo 

assistencial, município polo, município sede de módulo. Instituição de 

duas formas de habilitação para os municípios (Gestão Plena da Atenção 

Básica Ampliada – GPABA e Gestão Plena do Sistema Municipal – 

GPSM). Os estados podiam se habilitar em Gestão Avançada do Sistema 

Estadual e Gestão Plena do Sistema Estadual. 

Fonte: PINAFO, CARVALHO, NUNES, 2016; AGUIAR, 2011; COHEN, LIMA, PEREIRA, 

2006. 

 

 Em 2006, com a publicação da Portaria GM n. 399, de 22 de fevereiro de 2006, 

se encerrou o que foi denominado de descentralização tutelada do SUS, período marcado 

por excessivo controle do governo federal sobre os governos subnacionais (LUCENA, 

2015a; VIANA, 2014). Essa Portaria instituiu o Pacto pela Saúde, um conjunto de 

mecanismos e diretrizes que propugnaram a responsabilização sanitária em cada esfera 

de governo, para a consolidação do SUS (LOBO, LIMA, ACIOLI, 2011). Esse Pacto foi 

estruturado a partir de três dimensões: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto 

de Gestão. 

 Na primeira dimensão, os compromissos firmados estavam relacionados às 

prioridades consideradas estratégicas para a melhoria da saúde da população brasileira 

(saúde do idoso, controle do câncer do colo do útero e da mama, redução da mortalidade 
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infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e 

endemias – dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza – promoção da saúde e 

fortalecimento da atenção básica). A essas prioridades, foram acrescentadas outras por 

meio da Portaria n. 2.669/2009, relacionadas à saúde do trabalhador, à saúde mental, à 

atenção a pessoas com deficiência, a pessoas em situação de violência e à saúde do 

homem (LOBO, LIMA, ACIOLI, 2011). 

 A dimensão relativa à defesa do SUS trouxe, como prioridade para os entes 

federativos, o compromisso com a consolidação do SUS como política pública e as 

diretivas para ampliação do diálogo com a sociedade e com os movimentos sociais 

(BRASIL, 2006). A terceira dimensão, o Pacto pela Gestão do SUS, estabeleceu as 

responsabilidades entre as esferas de governo com o objetivo de definir as competências 

de cada ente federativo e promover a cooperação solidária e compartilhada na gestão do 

sistema. Essas responsabilidades deveriam ser estabelecidas a partir dos eixos: 

descentralização, regionalização, financiamento do SUS, planejamento do SUS, 

Programação Pactuada Integrada (PPI), regulação da atenção à saúde e assistencial, 

participação e controle social, gestão do trabalho e educação na saúde (BRASIL, 2006). 

 Além das três dimensões, o Pacto dispôs sobre a responsabilidade sanitária que os 

gestores assumiram a partir de compromissos firmados nas instâncias intergestores 

colegiadas. Esses foram firmados em instrumentos próprios (Termo de Compromisso de 

Gestão e Termo de Cooperação entre Entes Públicos), favorecendo a relação entre os 

municípios e destes com os estados e com a União (BRASIL, 2006). 

 Em 2011, cinco anos após a publicação da Portaria GM n. 399/2006 e das portarias 

complementares, foi publicado o Decreto n. 7508/2011, que regulamentou a Lei n. 

8080/1990 nos aspectos relacionados a organização, planejamento, assistência em saúde 

e articulação interfederativa do SUS e instituiu o Contrato Organizativo da Ação Pública 

da Saúde (COAP), instrumento jurídico que congregou os compromissos consensuados 

por cada ente federativo. Além do COAP, esse Decreto estabeleceu a organização do SUS 

em regiões de saúde, de forma mais incisiva, com o objetivo de favorecer o processo de 

descentralização e garantir o funcionamento da rede de saúde de forma resolutiva e com 

qualidade (BRASIL, 2011). 

 Outro eixo norteador desse Decreto foi o planejamento obrigatório das ações de 

saúde nos três entes governamentais, orientado pelas necessidades de saúde da população 

e compatível com a disponibilidade de recursos financeiros. Um dispositivo desse 
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Decreto foi a relevância dada para a articulação interfederativa, concretizada por meio do 

COAP, mas sobretudo embasada no consenso federativo, firmado nas instâncias 

intergestores regionais, estaduais e federal (BRASIL 2011). 

 A descentralização, inicialmente tutelada e recentemente baseada na 

responsabilidade sanitária, representou avanço para o sistema público de saúde, 

ampliando o acesso da população à rede de serviços. Entretanto, ainda persistem 

dificuldades e descompassos na consolidação desse sistema. A opção pela 

municipalização, como modelo da descentralização, ou seja, a ênfase no município como 

ator principal no desenvolvimento das ações de saúde é alvo de críticas. 

 Duarte et al. (2015, p. 476) discutiram que esse molde municipalista contribuiu 

para entraves na implementação do SUS, condicionados por “[...] desigualdades de 

condições políticas, administrativas, técnicas, financeiras e de necessidades de saúde 

identificadas nos municípios [...]”, e ainda acentuados por intensa competição, em lugar 

da almejada cooperação federativa. Esses autores consideraram que esses problemas e 

essas dificuldades não contribuíram para a efetiva autonomia municipal na gestão desse 

sistema. 

 Lobato, Martich e Pereira (2016, p. 46) referendaram os autores anteriores, 

quando afirmam que as relações intergovenamentais entre os entes federativos são mais 

competitivas do que cooperativas, especificamente no que denominaram de federalismo 

da saúde. Este aconteceu com ênfase sobre o ente municipal e teve, como efeito colateral, 

o “esvaziamento do papel dos estados”. Nesse estudo, os autores discutiram que, apesar 

do sucesso aparente do processo de descentralização municipalista, alguns entraves de 

ordem intrínseca ao pacto federativo acentuaram os conflitos entre as instâncias 

governamentais. 

 A formulação de políticas públicas pelo ente federal e sua imposição aos estados 

e aos municípios pode ser considerada um dos percalços para a descentralização, aliada à 

fragmentação do poder sem a necessária autonomia para a gestão local do sistema. Para 

Santos (2013), a União exerce forte papel de executor das políticas públicas, devido às 

carências técnico-administrativas e econômicas de grande parte dos municípios, o que 

caracteriza nosso modelo federativo como centralizador. 

 Lucena (2015a, p. 1112) concluiu, em estudo sobre a descentralização da 

vigilância sanitária, que não existe “[...] consenso sobre se o federalismo sanitário 
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brasileiro tem um componente predominantemente de cooperação ou de competição [...]. 

Para essa autora, a cooperação pode ser representada pelas instâncias intergestoras 

formalizadas, e a competição se verifica pela forma como as atribuições e as 

responsabilidades são transferidas para os municípios, sem a necessária cooperação 

solidária. Os municípios receberam um “pacote” de responsabilidades para implantar um 

sistema desconhecido e ainda sentiam que os governos estaduais e federal se alijavam 

desse processo (SANTOS, CAMPOS, 2015). 

 De fato, a descentralização na saúde foi reconhecida como “municipalização”, 

pois coube aos municípios assumirem as responsabilidades no cuidado em saúde, sem 

garantir a devida autonomia e os recursos necessários (SANTOS, 2013). Para Pinafo, 

Carvalho e Nunes (2016), a “municipalização radical” resultou em entraves para a 

hierarquização e a regionalização no SUS.  

 Nesse sentido, ainda é pertinente considerar o que Santos e Campos (2015, p. 440) 

argumentaram ao discutirem que 

[...] a ânsia de acabar com o centralismo nos fez considerar o município 

como núcleo básico organizacional do sistema, deixando-se de lado, por 

muitos anos, a região de saúde, prevista na Constituição, mas olvidada 

pelos gestores da saúde que de um lado mantiveram a centralização 

federal e de outro, o fracionamento executivo municipal. 

 

 Para esses autores, a opção municipalista de descentralização, favoreceu as 

experiências exitosas em municípios mais estruturados mas também concorreu para a 

fragmentação do SUS e a perda de seu caráter sistêmico. Santos e Campos (2015) 

argumentaram ainda que o resgate desse sistema está na regionalização, na constituição 

de regiões de saúde que incorporem os municípios e integrem seus serviços em rede. 

 A alternativa da regionalização, como estratégia para solucionar os problemas 

advindos da “municipalização radical”, não pode ir de encontro à autonomia dos 

municípios e à descentralização, como princípios constitucionais (SANTOS, CAMPOS, 

2015). Entretanto, regionalizar ainda impõe certos desafios, apesar de sua previsão legal 

incontestável no campo da saúde (CF, 1988; BRASIL, 1991; BRASIL, 2011). Temas 

como governança, autoridade sanitária e financiamento regional ainda não foram 

exaustivamente debatidos e testados. Até que ponto a União e os estados devem assumir 

responsabilidades maiores na gestão regional sem comprometer a organização federativa 

do governo brasileiro? (RODRIGUES, 2014).  Esse questionamento deve estar pautado 
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nas discussões no campo da vigilância sanitária, cujo processo de descentralização vem 

apresentando entraves similares aos das demais áreas de atenção em saúde.  

 

3.8 Descentralização da vigilância sanitária no contexto do Sistema Único de 

Saúde: percalços e desafios 

 

 As práticas atuais de vigilância sanitária têm sua origem no século XIX, com a 

chegada da Corte Portuguesa ao país e a instituição de uma polícia sanitária para controle 

das mercadorias que chegavam aos portos, para o combate ás epidemias, para o 

saneamento urbano e para a fiscalização do exercício profissional (BRASIL, 2005; 

SOUTO, 2004; COSTA, ROZENFELD, 2000). Na Figura 4, intentou-se resgatar alguns 

acontecimentos que marcaram a constituição das políticas sanitárias no país, com 

destaque para a criação de instituições e para a realização de eventos que tiveram impacto 

na conformação da vigilância sanitária no país. 

Figura 4 – Marco temporal da constituição da política de vigilância sanitária no Brasil – 

1808 a 1999 

   

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de SOUTO (2004) e BRASIL (2005).   

1808/1809

•Controle sanitário dos 
portos

•Provedoria de Saúde

•Controle de alimentos, 
exercício profissional, 
quarentena de 
embarcações

1851/1903

•Junta Central de 
Higiene

•Diretoria Geral de 
Saúde Pública

•Campanismo

•Controle de epidemias 
de febre amarela e 
varíola no meio 
urbano

1921/1930

•Reforma Carlos 
Chagas

•Inspetoria de 
educação sanitária

•Instituto de Higiene

•Educação sanitária 

•Campanismo

1940/1953

•Departamento 
Nacional de Endemias 
Rurais

•Ministério da Saúde

•Preocupação com o 
meio rural

•Saneamento e 
educação sanitária

1976/1985

•Secretaria Nacional de 
Vigilância Sanitária

•Caráter fiscalizador 
centralizado

•Carta de Goiânia

•Proposta de 
reformulação da 
política nacional de 
vigilância sanitária

1986/1999

•8ª Conferência 
Nacional de Saúde e 
Conferencia Nacional 
de Defesa do 
Consumidor

•Sistema Único de 
Saúde

•Criação do Sistema 
Nacional de Vigilância 
Sanitária e da ANVISA



61 
 

Apesar de sua origem no século XIX, as ações de vigilância sanitária foram 

consolidadas, como práticas eminentemente preventivas em saúde, somente no século 

seguinte, notadamente, após a Segunda Grande Guerra e o processo de industrialização 

no país, quando ela assumiu forte caráter fiscalizador, burocrático e foi organizada de 

forma centralizada (SOUTO, 2004; BRASIL, 2005).  

Nesse período, reconhecido como desenvolvimentista industrial, as ações de 

vigilância sanitária desenvolvidas pelo Departamento Nacional de Saúde (DNS) foram 

restritas ao controle do exercício profissional, dos portos, das fronteiras, dos alimentos, 

dos medicamentos e das drogas. No final dos anos de 1970, com o enfraquecimento da 

ditadura militar e o esgotamento do modelo desenvolvimentista, foi instituída a Secretaria 

Nacional de Vigilância Sanitária, por meio do Decreto n. 79056/1976. Souto (2004, p. 

43) considerou esse fato como “a conformação institucional” dessa área no país, uma vez 

que, em sua análise, foi somente a partir da criação e regulamentação desse órgão, com a 

definição de suas atribuições, que se instituiu uma política de vigilância sanitária no 

Brasil.  

O período compreendido entre 1980 e 1990 é marcado por efervescência 

centralizadora e burocrática das ações de vigilância sanitária no país. Essas ações 

demandaram um extenso arcabouço normativo, com a ênfase na regulação da fabricação 

de alimentos e de medicamentos de forma centralizada (COSTA, ROZENFELD, 2000; 

SOUTO, 2004). A partir da metade da década de 1980, com o advento da democratização 

no país, ocorreu um movimento importante conduzido por alguns entes estaduais que se 

reuniram na cidade de Goiânia, com o intuito de discutir “novos rumos para a vigilância 

sanitária nacional” (SOUTO, 2004. p.55). Desse encontro resultou na Carta de Goiânia, 

documento que expressou a necessidade de revisão do modelo institucional até então 

existente, e na proposição de uma nova política para a vigilância sanitária. Entretanto, 

ainda não foi nesse momento que as mudanças aconteceram. 

No final da década de 1980, ainda persistia o modelo centralizador, burocrático e 

fiscalizador do órgão federal da vigilância sanitária. Foi um momento crítico para a 

vigilância sanitária no país, quando foram denunciados casos de corrupção no ente federal 

e ocorreram eventos, como a contaminação de sucos pelo excesso de conservantes e o 

acidente radioativo com o césio 137, em Goiânia. Ao final da década, apesar da 

perspectiva de mudança no perfil da vigilância sanitária no país, com o governo Collor, 

o que aconteceu foi um retrocesso, devido à ingerência na liberação de registros de 
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produtos no ente federal, amparado por projeto neoliberal daquele governo (COSTA, 

ROZENFELD, 2000; SOUTO, 2004). 

Com a instituição das prerrogativas constitucionais no campo da saúde, definindo 

a saúde como direito de todos os brasileiros e a criação de um sistema de saúde universal, 

a vigilância sanitária se caracteriza como obrigação do Estado. Assim, com o advento do 

SUS, a vigilância sanitária é instituída como competência comum aos entes federativos e 

tem sua abrangência ampliada e ressignificada na intervenção sobre os riscos e os 

problemas inerentes à produção e ao consumo de bens e produtos, decorrentes da 

prestação de serviços de interesse à saúde e ao ambiente (COSTA, ROZENFELD, 2000; 

SOUTO, 2004; O’DWYER et al., 2010; DE SETA, DAIN, 2010). 

 Lucchese (2010) argumentou que, com a implantação do SUS, nessas décadas, foi 

premente a necessidade de descentralização das ações de vigilância sanitária, advinda do 

incremento do acesso da população aos serviços de saúde e do fato de a vigilância 

sanitária se configurar como prática de promoção e proteção da saúde. 

 Ao longo dos anos 1990, foram publicadas as Normas Operacionais 

Básicas (NOB-SUS) e, em especial, a NOB 01/96, que instituiu as bases para o processo 

de descentralização da vigilância sanitária, a partir do estabelecimento de critérios para 

habilitação e financiamento para essas atividades no âmbito dos municípios (FERRARO 

et al., 2009).  

Ao final dos anos de 1990, em consonância com a tendência neo-liberalizante na 

reorganização do aparato estatal brasileiro, foram criados a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), 

sendo este último instituído de direito (Lei 9.782/1999), mas não de fato.  

A intenção foi substituir a Secretaria de Vigilância Sanitária por um organismo 

mais autônomo e eficiente com condições de coordenar o SNVS, entretanto, sua criação 

gerou críticas que culminaram com a proposição de sua extinção e retorno à situação 

anterior na I Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, (SOUTO, 2007).  

Apesar de o modelo proposto enfatizar o município, como instância federativa, 

para ação da vigilância sanitária, a criação de uma agência no âmbito federal foi um fator 

crucial para o resgate da credibilidade dessa atividade no país. Nos momentos iniciais, a 

relação da Anvisa foi restrita aos serviços estaduais de vigilância sanitária, o que gerou 

ressentimento por parte dos entes municipais (SOUTO, 2007). 
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Nesse sentido, a criação da agência como coordenadora do sistema foi 

controversa, uma vez que a descentralização da vigilância sanitária deveria acontecer em 

consonância com as demais áreas de atuação do SUS, privilegiando a instância municipal, 

com o objetivo de consolidar a saúde como direito de todos, visto que é o ente federativo 

mais próximo dos cidadãos, de suas necessidades e também de seus problemas. 

No delineamento do SNVS, coube aos municípios a atribuição de implementar as 

ações de vigilância sanitária, dentre as demais responsabilidades previstas na Lei n. 

8080/1990.  Assim, o ente federal incentivou a descentralização, ao repassar para os 

municípios recursos para financiamento das ações. Entretanto, verificou-se o desinteresse 

dos gestores municipais quanto a assumir a execução dessas ações, uma vez que o 

montante de recursos repassados foi e é insuficiente para financiar uma atividade que 

exige profissionais habilitados, capacitados e estrutura operacional de elevado nível 

tecnológico. Em estudo realizado por Ferraro et al. (2009), os autores verificaram que, 

além da questão financeira, a falta de interesse da sociedade pela temática e a 

desarticulação entre os entes federativos contribuíram para as dificuldades no processo 

de descentralização. 

Nesse estudo, esses autores ainda elencaram problemas relacionados à gestão 

de pessoas e à organização dos serviços como entraves à descentralização. Dessa forma, 

ficou evidente a inexistência de uma política nacional de pessoal que, aliada às condições 

precárias de trabalho e à insuficiência de recursos financeiros, constituía o cenário da 

vigilância sanitária, explicitando os problemas e os entraves para a descentralização nessa 

área (FERRARO et al., 2009). 

A partir da Portaria n. 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que definiu o 

Pacto pela Saúde, os municípios deveriam assumir, dentre outras responsabilidades, a 

execução das ações de vigilância em saúde, o que incluiu a vigilância sanitária (BRASIL, 

2006).  O Ministério da Saúde publicou a Portaria n. 1.106, de 12 de maio de 2010, que 

definiu as Diretrizes Nacionais da Vigilância em Saúde e instituiu o elenco norteador das 

ações de vigilância sanitária como diretriz de descentralização, entretanto, não foram 

encontrados estudos para verificar se esse instrumento foi efetivo nesse processo.  

Muitas ações da vigilância sanitária ainda são executadas pelas instâncias 

estadual e federal, e a responsabilidade gradativa dessas atividades pelos municípios 

ainda enfrenta obstáculos de naturezas distintas que precisam ser superados: dificuldade 

de fixação dos profissionais em municípios de pequeno porte, o não reconhecimento, pelo 
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gestor municipal, da importância da área, e, em alguns casos, até a resistência dos 

profissionais do Estado em descentralizar ações sob diversas alegações, tais como 

ingerência política dos gestores e desvalorização dos profissionais  (MENDES et al., 

2016). 

De Seta e Dain (2010), em suas reflexões sobre a construção de um sistema 

nacional de vigilância sanitária, frisaram que, devido à natureza dessa área e de sua 

elevada externalidade, há a premente necessidade de uma coordenação federativa para a 

efetiva estruturação desse serviço nos níveis regional e local do SUS. 

Nessa perspectiva, Marangon et al. (2010) discutiram que, apesar da vigilância 

sanitária se apresentar como um importante campo de atuação do SUS, a maioria dos 

estudos sobre a descentralização, em geral, não discorre sobre esse processo no âmbito 

da vigilância sanitária, ou seja, existe uma lacuna quanto ao conhecimento de como  

ocorreu esse processo. No próximo capítulo, serão apresentados os resultados e as 

discussões deste estudo com o intuito de contribuir para a compreensão da 

descentralização da vigilância sanitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

4 METASSÍNTESE DA DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Para entender e refletir sobre o processo de descentralização da vigilância sanitária 

no país, a estratégia utilizada foi o estudo de revisão das produções científicas, as quais 

discutem essa temática em estados e municípios, por meio de metassíntese da literatura 

existente. Como resultado do processo de busca dos artigos para a realização da 

metassíntese, foram encontrados 29 estudos, publicados entre 2000 e 2014 (Quadro 5).  

Quadro 5 – Descrição dos artigos incluídos no estudo de metassíntese 

Título  Autores/ano/Revista Objetivo 

A descentralização da saúde no 

Estado de Mato Grosso, Brasil: 

financiamento e modelo de 

atenção 

Scatena JHG, Tanaka OY  

(2000) Revista Pan-americana 

de Saúde Pública  

 

Analisar a aplicação dos recursos 

financeiros da saúde nos municípios 

do Estado de Mato Grosso.  

Implantação da Vigilância 

Sanitária em Vitória da 

Conquista, Bahia. 

 

Cunha ICA, Solla JJSP (2001) 

Divulgação em saúde para 

debate 

Apresentar as dificuldades 

encontradas e as principais ações 

desenvolvidas em decorrência da 

descentralização da vigilância 

sanitária no município de Vitória da 

Conquista. 

Vigilância sanitária em 

transformação no Estado de 

Goiás. 

 

Brito MCM, Covem EM, 

Morais JF, Cardoso AMMM 

(2001) Divulgação em Saúde 

para debate 

Discutir a transformação da vigilância 

sanitária de Goiás. 

 

Descentralização das ações de 

Vigilância Sanitária nos 

municípios em gestão plena no 

estado do Rio de Janeiro. 

 

Cohen MM, Moura MLO, 

Tomazelli JG (2004) Revista 

Brasileira de Epidemiologia 

 

Discutir a descentralização das ações 

de Vigilância Sanitária no Estado do 

Rio de Janeiro, enfocando os 

municípios em Gestão Plena do 

Sistema Municipal (GPSM). 

A vigilância sanitária em Feira 

de Santana no processo de 

descentralização da saúde (1998-

2000). 

 

Juliano IA, Assis MMA (2004) 

Ciência e Saúde Coletiva 

 

Analisar a organização da Vigilância 

Sanitária (Visa) de Feira de Santana 

no processo de descentralização da 

saúde (1998- 2000). 

Vigilância sanitária: uma 

proposta de análise dos 

contextos locais. 

 

Piovesan MF, Padrão MVV, 

Dumont MU, Gondim GM, 

Flores O, Pedrosa JI, Lima 

LFM (2005) Revista Brasileira 

de Epidemiologia 

Analisar a relação entre os serviços de 

Vigilância Sanitária e os contextos 

sanitário, epidemiológico, político, 

social e econômico dos territórios de 

oito municípios do Estado da Paraíba. 

Proposta de análise crítica de um 

protocolo de inspeção e de 

condições sanitárias em 

supermercados do município de 

Ibiúna SP. 

 

Soto FRM, Risseto MR, 

Cazzola CPB, Alves LCR, 

Balian SC, Maldonado AG, 

Pinheiro SR, Telles EO (2006) 

Revista Brasileira de 

Epidemiologia 

 

Propor e aplicar um procedimento 

para a sistematização das inspeções 

higiênico-sanitárias de supermercados 

no Município de Ibiúna/SP, e analisar 

criticamente os resultados com vistas 

a atingir os objetivos da vigilância 

sanitária. 
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A contribuição dos trabalhadores 

na consolidação dos serviços 

municipais de vigilância 

sanitária. 

 

Garibotti V, Hennington EA, 

Selli L (2006) Caderno de 

Saúde Pública 

Conhecer o papel e as possibilidades 

de contribuição dos trabalhadores para 

a consolidação dos serviços de 

vigilância sanitária, na região 

metropolitana de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, Brasil. 

Evolução das transferências 

financeiras no processo de 

descentralização da vigilância 

sanitária no SUS. 

 

Solla JJSP, Costa EA (2007) 

Revista Bahiana de Saúde 

Pública 

 

Apresentar a evolução das 

transferências de recursos financeiros 

no processo de descentralização, no 

período entre 1998 e 2005 e discutir 

especificamente o financiamento da 

vigilância sanitária. 

Vigilância sanitária de uma 

cidade metropolitana do sul do 

Brasil: implantação da gestão 

plena e efetividade das ações. 

Souza JS, Stein AT (2008) 

Ciência e Saúde Coletiva 

 

Avaliar a efetividade das ações 

desenvolvidas no serviço de vigilância 

sanitária do município de Canoas, Rio 

Grande do Sul.  

Representações sociais sobre 

vigilância sanitária em 

trabalhadores. 

 

Souza DB, Dall Agnol CM 

(2008) Revista Latino 

Americana de Enfermagem 

 

Desvelar as representações sociais 

sobre vigilância sanitária em 

trabalhadores da vigilância de 

fronteiras no RS 

Imagem objetivo para 

descentralização da vigilância 

sanitária em nível municipal. 

Ferraro AHA, Costa EA, 

Vieira-da-Silva LM (2009) 

Caderno de Saúde Pública 

Formular e validar uma proposta de 

imagem-objetivo para a vigilância 

sanitária no âmbito municipal. 

Aplicação experimental de um 

modelo de conduta de inspeção 

sanitária no comércio varejista 

de alimentos. 

 

Soto FRM, Cazzola CPB, 

Oliveira E, Sakaguti EH, 

BERNARDI F, Lúcio D, 

Yamashita N, Camargo SR, 

Balian SC (2009) Ciência e 

Tecnologia de Alimentos 

Aplicar um procedimento para 

diagnóstico e modelo de inspeção 

higiênico-sanitária em 

estabelecimentos varejistas de 

alimentos, no Município de Ibiúna, 

Estado de São Paulo, Brasil. 

Análise de situação dos recursos 

humanos da vigilância sanitária 

em Salvador - BA, Brasil. 

Leal COBS, Teixeira CF 

(2009) Interface 

 

Realizar análise situacional dos 

recursos humanos da Vigilância 

Sanitária de Salvador. 

Dilemas do processo de gestão 

descentralizada da vigilância 

sanitária no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Cohen MM (2009) Physis 

Revista de Saúde Coletiva 

Analisar a descentralização da gestão 

da VISA empreendida pela Secretaria 

de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

no período 2002-2006. 

A descentralização da vigilância 

sanitária no município de Várzea 

Grande, MT (1998-2005). 

Marangon MS, Scatena JHG, 

Alves EC (2009) Revista de 

Administração Pública 

Descrever e analisar o processo de 

descentralização da Visa no município 

de Várzea Grande, MT. 

O desafio da descentralização do 

Sistema Único de Saúde em 

município de grande porte: o 

caso de São Paulo, Brasil. 

Spedo SM, Tanaka OY, Pinto 

NRS (2009) Caderno de Saúde 

Pública 

Analisar o processo de 

descentralização do SUS, em seu 

âmbito intramunicipal, no Município 

de São Paulo. 

Integralidade: uma diretriz do 

SUS para a vigilância sanitária. 

 

O’Dwyer G, Reis DCS, Silva 

LLG (2010) Ciência e Saúde 

Coletiva 

Reafirmar a prática de vigilância 

sanitária como prática de Saúde 

Pública. 

 

Integração entre vigilância 

sanitária e assistência à saúde da 

mulher: um estudo sobre a 

integralidade do SUS. 

Maia C, Guilhem D, Lucchese 

G (2010) Caderno de Saúde 

Pública 

Analisar a integração entre a 

Vigilância Sanitária e a assistência à 

Saúde da Mulher. 

 

A visão de distintos atores sobre 

o controle sanitário da 

importação de substâncias 

psicotrópicas no Brasil 

Sebastião PCA, Lucchese G 

(2010) Ciência e Saúde 

Coletiva 

Analisar a importação que integra o 

controle sanitário das substâncias 

psicotrópicas, realizado pela Anvisa. 

Vigilância sanitária: estratégias 

para sua descentralização em 

Mato Grosso, 1996-2005. 

Marangon MS, Scatena JHG, 

Costa, EA (2010) Ciência e 

Saúde Coletiva 

Descrever e analisar as estratégias 

adotadas pela vigilância sanitária 

estadual na descentralização para os 
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  municípios e dificuldades 

encontradas. 

Fatores facilitadores e 

dificuldades no exercício da 

vigilância sanitária de farmácias 

em Salvador - BA. 

Bastos AA, Costa EA, Castro 

LLC (2011a) Ciência e Saúde 

Coletiva 

Identificar, descrever e analisar os 

fatores facilitadores e as dificuldades 

no exercício da vigilância sanitária de 

farmácias, em Salvador-Bahia 

Trabalho em saúde: vigilância 

sanitária de farmácias no 

município de Salvador (Bahia, 

Brasil). 

Bastos AA, Costa EA, Castro 

LLC (2011b) Ciência e Saúde 

Coletiva 

Descrever e analisar a vigilância 

sanitária de farmácias de Salvador 

(Bahia, Brasil). 

Vigilância Sanitária, 

participação Social e Cidadania. 

Oliveira AMC, Dallari SG 

(2011) Saúde e Sociedade 

 

Descrever e analisar as representações 

sociais dos conselheiros de saúde 

sobre a temática da vigilância 

sanitária.  

Questões atuais sobre a 

vigilância sanitária das 

concentrações de flúor em 

alimentos. 

 

Bardal PAP, Olympio KPK, 

Buzalaf MAR, Dallari SG 

(2012) Caderno de Saúde 

Pública 

 

Conhecer e analisar os 

posicionamentos do poder público 

federal (Brasil), estadual (São Paulo), 

municipal (Bauru, São Paulo), de 

representantes da sociedade, do setor 

regulado e de associações brasileiras 

ligadas à pesquisa científica, sobre a 

vigilância da concentração de flúor 

em produtos alimentícios. 

Qualidade higiênico-sanitária 

dos restaurantes cadastrados na 

vigilância sanitária de Santa 

Maria, RS, Brasil, no período de 

2006 a 2010. 

Medeiros L, Dall’Agnol LP, 

Botton AS, Smaniotto H, 

PotterI R,  Campos MMA, 

Matto KM, Lopes LFD, 

SangioniI LA (2013) Ciência 

Rural 

Avaliar, através dos roteiros de 

inspeção, as condições higiênico-

sanitárias dos restaurantes cadastrados 

pela Vigilância Sanitária (VISA) do 

município de Santa Maria - RS. 

Os desafios da implantação do 

Plano Diretor de Vigilância 

Sanitária em um contexto 

municipal. 

Araújo DG, Melo MB, Brant L, 

Viana FC, Santos MA (2013) 

Saúde e Sociedade 

Identificar e analisar as implicações 

da implementação do PDVISA em um 

contexto municipal. 

Comprometimento 

organizacional de Trabalhadores 

da Vigilância Sanitária em 

Municípios do Estado de Goiás. 

 

Melo MAS, Bezerra JCB, Dela 

Coleta MF, Puente-Palacios 

KE, Dela Coleta JA, Bezerra 

ALQ (2014) Trabalho 

Educação e Saúde 

Verificar o nível de comprometimento 

organizacional de fiscais 

trabalhadores e analisar as possíveis 

relações desses níveis com as 

características pessoais e profissionais 

desses trabalhadores. 

Estratégias de integração das 

práticas assistenciais de saúde e 

de vigilância sanitária no 

contexto de implementação da 

Rede Cegonha. 

Fernandes RZS, Vilela MFG 

(2014) Ciência e Saúde 

Coletiva 

 

 

Analisar as estratégias de integração e 

práticas de Visa e de assistência na 

Rede Cegonha.   

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

No processo de análise realizado com o apoio do software de análise textual 

IRAMUTEQ, cada artigo correspondeu a uma unidade de contexto inicial (UCI), e, na 

análise preliminar desse corpus textual, o programa identificou 500 unidades de contexto 

elementar (UCE), que geraram 3199 palavras diferentes. Em seguida, foram geradas 2180 

lematizações, que resultaram em 1508 palavras/formas ativas e 481 formas 

suplementares, com aproveitamento de 424 UCE (84,80%) do corpus para análise.  

Para este estudo, foram relevantes as palavras com frequência igual ou superior a 

3 e Qui Quadrado igual ou superior a 15,0. Na análise de Classificação Hierárquica 
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Descendente (CHD), o programa gerou um dendograma (Figura 5) com cinco classes 

diferentes, nas quais se visualizam as palavras mais representativas dos segmentos 

textuais gerados, ou seja, com vínculo estatisticamente significante (p<0,0001) com a 

classe. 

Figura 5 – Dendograma das classes léxicas e percentual das formas analisáveis 

dos artigos contemplados no estudo   

 
Fonte: Gerado pelo IRAMUTEQ, a partir do corpus textual. 

 

 Na análise desse dendograma, é importante destacar que as classes 5, 1, 3 

e 4 foram formadas a partir da primeira partição, que gerou a classe 2 e agrega palavras 

relacionadas ao Trabalho em Vigilância Sanitária. As classes 1, 3 e 4 são sub-corpus da 

partição da classe 5, a qual contempla palavras que expressam o contexto das ações de 

vigilância sanitária (Promoção e Proteção), destacando que a 4 (Descentralização) é 

partição direta da 5, enquanto que as classes 1(Capacitação) e 3 (Recursos) são sub-

corpus da 4.  

A partir da leitura dos artigos, apreende-se essas partições ou sub-corpus, 

evidenciadas no dendograma, sendo encontrada, nesses estudos, a discussão da 

Descentralização (classe 4) a partir de temas relacionados aos Recursos necessários 

(classe 3), conforme os segmentos de texto “[...] a transferência que ocorre é através do 

repasse de recursos materiais aos serviços de vigilância sanitária municipais, como 

equipamentos de informática, veículos, etc..[...]” (COHEN, MOURA, TOMAZELLI, 

2004) e os relativos à formação e à capacitação dos profissionais de vigilância (classe 1), 

“[...] com a descentralização dos serviços do setor de fiscalização da vigilância sanitária 
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municipal houve a possibilidade de realizar novas aquisições de funcionários e a 

promoção de cursos de capacitação dos servidores[...]” (MEDEIROS et al., 2013). 

 Verificou-se ainda que esses artigos abordam, de forma transversal, questões 

inerentes ao contexto político-institucional da vigilância sanitária “[...] os entrevistados 

destacaram a importância do apoio político administrativo por parte da gestão da 

secretaria municipal de saúde para o trabalho de vigilância sanitária [...]” (BASTOS, 

COSTA, CASTRO, 2011a) e temas relativos a essa área de atuação, como destacado no 

trecho extraído do artigo de Cohen, Moura e Tomazelli, (2004) “[...] a baixa implantação 

de rotinas nas atividades essenciais a baixa existência de roteiros de inspeção e a não 

elaboração de relatórios de inspeção colocam em questionamento a qualificação das ações 

e demonstram a falta de padronização das atividades [...]”. 

Após a apresentação das relações entre as classes geradas pelo método CHD, estas 

foram descritas a partir de seu vocabulário característico (léxico) e ilustradas com parte 

dos segmentos de textos evidenciados em cada classe, o que proporciona melhor 

compreensão e suporte para a discussão. 

 

4.1 Capacitação 

 

A primeira classe, denominada Capacitação, foi gerada com 18,87% do corpus e 

contemplou os aspectos relacionados à qualificação dos profissionais da vigilância 

sanitária, uma vez que formação, capacitação e educação permanente são temas 

relevantes para efetivar o processo de descentralização dessas ações nos municípios. Nos 

estudos analisados, destacaram-se as dificuldades e os entraves enfrentados por 

municípios ao compor equipes capacitadas para atuar em vigilância sanitária. Trechos dos 

artigos, contemplados nessa classe, corroboram esse problema: “[...] se pode considerar 

que o plano de cargos e vencimentos é um avanço, no entanto o serviço se ressente da 

inexistência de uma política de qualificação e capacitação dos trabalhadores de vigilância 

sanitária [...]” (BASTOS, COSTA, CASTRO, 2011b); “[...] segundo a direção do 

departamento as principais dificuldades encontradas [...] para solicitação da 

descentralização para a gestão plena foi a contratação de pessoal especializado frente ao 

pouco número de profissionais com formação técnica em vigilância sanitária [...]” 

(SOUZA, STEIN, 2008). 
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Ainda nessa classe, sobressairam as palavras planejamento e plano. Nas UCE 

geradas, mesclou-se a necessidade de planejar a incorporação de profissionais da 

vigilância sanitária e o planejamento ampliado das ações, relacionando a planificação ou 

a efetivação da descentralização à existência de equipe capacitada para desenvolver 

atividades nos municípios, como no trecho discutido por Marangon, Scatena e Costa 

(2009), quando afirmaram que “[...] não se verificou a existência, na prática, de uma 

política municipal de formação e qualificação de pessoal de vigilância sanitária” e que 

“nos planos havia pouca referência ao processo de descentralização das ações de 

vigilância sanitária [...]”. 

Em segmento de texto do estudo realizado por Garibotti, Hennington e Selli em 

2006, foi verificado que, além de a gestão não considerar a qualificação e a capacitação 

profissional como prioridade, tampouco valorizava o planejamento e a programação nos 

serviços de vigilância sanitária, evidenciando que “[...] as gestões municipais não 

conseguiram integrar ações ou remodelar as práticas levando em conta as prioridades 

locais de saúde [...]”. 

Nesse sentido, considerando os segmentos agrupados nessa classe, a partir da 

CHD, ficou evidente a necessidade de contemplar, no planejamento das ações, a política 

de formação e de qualificação de pessoal como estratégia para consolidar o processo de 

descentralização. No entanto, a ausência dessa política, no âmbito municipal, consiste em 

entrave ao processo, como evidenciado no trecho referente ao estudo de Marangon, 

Scatena e Costa (2010), ao afirmarem que “[...] a capacitação foi a estratégia prioritária 

para desencadear o processo de descentralização [...]”. Entretanto, esses autores relataram 

que, após o entusiasmo inicial, com inúmeros treinamentos, não foram detectadas 

iniciativas posteriores, planejadas a partir das necessidades locais. 

Nessa classe, também ficou evidente que a qualificação dos profissionais lotados 

nos municípios é condição para a descentralização das ações de vigilância sanitária, uma 

vez que, por suas características, o trabalho nessa área é complexo e marcado por 

múltiplas tecnologias de intervenção que são inerentes à prática da vigilância sanitária 

(COSTA, 2009). 
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4.2 Trabalho em vigilância sanitária 

 

A segunda classe, denominada Trabalho em Vigilância Sanitária, agregou 23,58% 

das UCE e se originou da primeira partição do corpus. Esse resultado pode ser devido ao 

fato de os artigos selecionados descreverem experiências de vigilância sanitária, com foco 

em processos e procedimentos inerentes às práticas nessa área, e somente, de forma 

secundária, abordarem questões relativas à descentralização. 

Nessa classe, a presença de palavras como inspeção, estabelecimento, situação, 

trabalho e técnico expressaram a direção dos estudos na discussão de questões que são 

próprias das práticas da vigilância sanitária, presentes no dia-a-dia dos seus profissionais 

nos três níveis federativos.  

A inspeção é considerada instrumento de intervenção caracterizado pela 

observação sistemática, baseada no conhecimento técnico-científico e utilizada pelos 

profissionais no exame das condições sanitárias de produtos, de serviços e de 

estabelecimentos (COSTA, 2009). Alguns segmentos de texto destacados na CHD, nessa 

classe, expressaram o quanto a inspeção é o instrumento de intervenção mais disseminado 

e, ainda assim, problemático devido à falta de padronização de rotinas e roteiros de 

inspeção nos serviços. 

No estudo de Bastos, Costa e Castro (2011b), um trecho contemplado nessa classe 

discute que “[...] as tecnologias de intervenção se reduzem à inspeção sanitária com base 

na utilização de instrumentos de natureza normativa e administrativa [...]”. Outro trecho, 

em destaque adveio de estudo de Marangon, Scatena e Costa (2010) e reforça essa 

concepção, ao considerar que existe “[...] uma concepção das ações de vigilância sanitária 

muito restritiva, ao estabelecer uma única atividade, a inspeção sanitária, sem referir 

outros instrumentos fundamentais a serem utilizados no controle de riscos e proteção da 

saúde [...]”.  

Nesse sentido, a inspeção ainda representa a face mais conhecida da vigilância 

sanitária e está fortemente vinculada ao seu processo de trabalho. Ainda nessa classe, 

foram evidenciadas palavras como estabelecimento, trabalho e técnico, que podem 

expressar formas de organização dos serviços baseadas em aspectos normativos e 

fiscalizatórios, os quais determinam as rotinas reconhecidas como tradicionais (COSTA, 

2008).  
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A preocupação com parâmetros técnicos está relacionada à tradição normativa 

dessa área e à sua atividade regulatória, uma vez que a supremacia do técnico-normativo 

é característica de sua intervenção nos moldes que privilegiam a inspeção e a fiscalização 

de produtos e de serviços. A centralidade do estabelecimento, como objeto de intervenção 

da vigilância sanitária, também advém da concepção tradicional, a qual prioriza a 

verificação das condições (fiscalização/inspeção) em detrimento da análise de riscos 

inerentes à produção-consumo.  

O trabalho é caracterizado pelo controle dos riscos decorrentes da produção de 

bens e serviços e, assim, assume, nesse sentido, papel mediador entre interesses sanitários 

e econômicos, os quais, muitas vezes, são dissonantes e conflituosos (COSTA, 2008). 

Neste estudo, foi possível inferir o quanto esse trabalho ainda é marcado por práticas 

tradicionais e o quanto é complexa a realização dessas atividades nos municípios carentes 

de infraestrutura e de outros recursos necessários para efetivar a descentralização. 

 

4.3 Recursos 

 

A terceira classe, denominada Recursos, foi composta por 83 UCE, o que 

representou 19,58% do total das UCE analisadas. Nessa classe, foram encontradas as 

seguintes palavras: recurso, material, função, incentivo, coordenador e parâmetro. A 

relevância dessa classe pôde ser evidenciada em alguns artigos ao enfocarem a 

organização dos serviços no âmbito dos municípios e nas dificuldades apontadas para 

essa estruturação.  

Evidenciou-se a necessidade de recursos organizativos, materiais e financeiros 

para a consolidação do processo de descentralização. A ausência de código sanitário, de 

roteiros de inspeção, de cadastro dos estabelecimentos, de manuais, de cartilhas, de 

normas e de outros recursos organizativos caracterizam as dificuldades dos municípios 

nesse processo (COHEN, MOURA, TOMAZELLI, 2004; GARIBOTTI, 

HENNINGTON, SELLI, 2006; SOUZA, STEIN, 2008; BASTOS, COSTA, CASTRO, 

2011a; MARANGON, SCATENA, COSTA, 2010). Um segmento de texto dessa classe 

destacou que “[...] os serviços de vigilância sanitária municipais [...] não possuem o 

conjunto de roteiros necessários ao desenvolvimento de suas ações e parcela importante 
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dos municípios não possui código sanitário [...]” (COHEN, MOURA, 

TOMAZELLI,2004).  

Outro recurso, evidenciado nessa classe, foi o financiamento das ações da 

vigilância sanitária. Nessa temática, foram encontrados trechos que destacaram a 

insuficiência de recursos financeiros, o uso inadequado desses e a incapacidade dos 

gestores em utilizá-los nessa área. Essas dificuldades foram relacionadas aos recursos de 

repasses federal e estadual e também aos recursos de arrecadação própria (JULIANO, 

ASSIS, 2004; GARIBOTTI, HENNINGTON, SELLI, 2006; MARANGON, SCATENA, 

COSTA, 2009; COHEN, 2009; MARANGON, SCATENA, COSTA, 2010). 

Os termos lexicais coordenador e parâmetro, associados, de forma significativa, 

a essa classe, sugerem a viabilidade do processo de descentralização da vigilância 

sanitária, quando este estiver vinculado a formas de gestão que priorizem a organização 

dos serviços e a utilização dos recursos (SOUZA, STEIN, 2008) além da necessidade de 

ampliar os canais de comunicação entre os níveis federal, estadual e municipal 

(GARIBOTTI, HENNINGTON, SELLI, 2006) no intuito de garantir efetivas estratégias 

de coordenação do sistema, privilegiando o apoio aos municípios (GARIBOTTI, 

HENNINGTON, SELLI, 2006; MARANGON, SCATENA, COSTA, 2010). 

Quanto aos recursos materiais, evidenciou-se que existem problemas em relação 

à estrutura física e aos equipamentos para o pleno funcionamento dos serviços 

municipais, o que sugere a fragilidade do processo de descentralização, as dificuldades e 

os problemas enfrentados pelos municípios para execução dessas ações (COHEN, 

MOURA, TOMAZELLI, 2004; PIOVESAN et al., 2005; GARIBOTTI, HENNINGTON, 

SELLI, 2006; COHEN, 2009; MARANGON, SCATENA, COSTA, 2009; LEAL, 

TEIXEIRA, 2009). 

O suprimento de recursos materiais e organizativos e a incorporação de 

profissionais capacitados são essenciais para execução das ações, entretanto, verificou-

se, neste estudo, que ainda é um desafio garantir esses recursos para os municípios no 

país. Nessa perspectiva, é possível afirmar que a descentralização na vigilância sanitária 

aconteceu por força de atos normativos, embora não tenham sido viabilizados os recursos 

necessários para sua efetivação. 
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4.4 Descentralização  

 

 Na quarta classe, denominada Descentralização, foram identificadas 67 UCE, o 

que representou 15,80% do corpus, destacando-se as palavras descentralização, processo, 

avanço, responsabilidade e financiamento e as siglas NOB (Norma Operacional Básica) 

e SUS (Sistema Único de Saúde). A associação dessas palavras em uma mesma classe 

sugere o quanto a descentralização ainda se encontra em processo e o quanto este esteve 

e está vinculado aos atos normativos do SUS e à disponibilidade de recursos financeiros 

e a de profissionais qualificados.  

 Em trechos identificados nessa classe, evidenciou-se essa vinculação quando os 

autores discutem que “[...] em relação ao financiamento da saúde, os dados apresentados 

permitem evidenciar que a descentralização, principalmente implementada após a edição 

da NOB 01/1993, tem tido grande impacto sobre os municípios mato-grossenses [...]” 

(SCATENA, TANAKA, 2000) e “[...] em cada estado, o alcance da descentralização é 

diretamente proporcional ao poder de ação do gestor, ou seja, quanto mais sintonizados 

estiverem os poderes executivos, maior será a extensão da municipalização daquele 

estado [...]” (COHEN, MOURA, TOMAZELLI, 2004), “[...] evidentemente que a gestão 

dessas ações, tendo a descentralização como eixo orientador, depende essencialmente, 

dentre outros aspectos, da clareza e definição de papéis e atribuições dos principais atores 

sociais envolvidos neste processo: os gestores [...]”(SOUZA, STEIN, 2008). 

 Nesse sentido, outro aspecto a destacar, quanto à descentralização nessa área, é o 

papel do gestor estadual no apoio aos municípios. As palavras encontradas, 

responsabilidade, repasse, contribuir e adesão, associadas igualmente a essa classe, 

sugerem a relevância da ação da instância estadual nesse processo, o que pode ser 

exemplificado por estes segmentos de texto evidenciados na classe: “[...] ao gestor 

estadual cabe adotar medidas que favoreçam a adesão ao processo de descentralização, 

incluindo um conjunto de estratégias de apoio ao município na execução de suas 

atividades, onde se insere o repasse de recursos [...]” (COHEN, MOURA, TOMAZELLI, 

2004) e ainda, “[...] a vigilância sanitária estadual, ao incorporar a responsabilidade de 

promover a descentralização e no intuito de criar mecanismos ou formas de melhor 

desenvolver o processo no estado, promoveu um conjunto de eventos, com os quais 

buscou a participação dos níveis de gestão estadual [...]” (MARANGON, SCATENA, 

COSTA, 2010) e “[...] a vigilância sanitária estadual teve um papel importante ao emitir 
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várias resoluções de apoio aos municípios na adesão ao processo, no entanto, em 2002 

não se alcançou a meta de implantar e monitorar a realização das ações de baixa 

complexidade em todos os municípios-sede de módulo [...]” (MARANGON, SCATENA, 

COSTA, 2010). 

A gestão do processo de descentralização decorre de pactuação entre os três níveis 

de governo e acontece a partir da articulação, formal e informal, entre gestores e técnicos 

dessas instâncias. Essas relações institucionais, por vezes, ocorrem de forma espontânea 

e/ou programática em encontros, eventos, reuniões e, quase sempre, são permeadas por 

disputas de nichos de atuação e recursos. Esse contexto pode ser, em parte, decorrente da 

descentralização de uma área de atuação voltada para a proteção e promoção da saúde, 

que envolve a corresponsabilização entre poder público e população (DALLARI, 2008) 

ainda marcada por conflitos advindos da relação com setores produtivos da sociedade. 

 

4.5 Promoção e proteção  

  

 A quinta e última classe, denominada Promoção e Proteção, gerada a partir da 

segunda partição da CHD, correspondeu a 22,17% do corpus e se caracteriza pelas 

seguintes palavras: sentido, integração, reconhecer, contexto, governabilidade, gestor, 

promoção e proteção. A compreensão de que a vigilância é um campo de atuação voltado 

para a proteção da saúde da população está expressa nessa classe. Em trechos do corpus 

analisado, foi possível verificar que, em estudo acerca das representações sociais dos 

conselheiros de saúde,  estes “[...] demonstraram conhecer a vigilância sanitária e 

reconhecerem sua importância para as práticas de saúde pública inclusive a 

responsabilizando pela proteção da saúde da população [...]” e ainda, outro trecho da 

mesma classe expressou que “[...] a vigilância sanitária é uma das almas desse processo 

de inversão do modelo menos curativo para mais promoção e prevenção [...]” 

(OLIVEIRA, DALLARI, 2011). 

 Entretanto, na análise do corpus, também se destacou o fato de que as relações 

entre a vigilância e a população são difíceis em decorrência do distanciamento entre essa 

prática e as demais no campo da saúde coletiva e do desconhecimento do seu papel na 

promoção e na proteção da saúde. Nos segmentos de texto, destacados nessa classe, 

verificou-se esse conflito, evidenciado nos seguintes trechos: “[...] historicamente as 
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relações entre a vigilância sanitária e demais práticas de saúde e também entre a vigilância 

sanitária e a população são conturbadas e difíceis, devido ao histórico isolamento das 

práticas de vigilância sanitária frente às demais práticas de saúde [...]” (FERNANDES, 

VILELA, 2014) e ainda que “[...] parte deste isolamento se dá pelo desconhecimento do 

papel da vigilância sanitária na promoção da saúde e prevenção de riscos e danos 

advindos do processo produtivo e de intervenções em saúde [...] (FERNANDES, 

VILELA, 2014). 

 Detectou-se ainda nessa classe, relacionada às palavras contexto, governabilidade 

e gestor, a relevância da governabilidade do gestor, a qual foi discutida a partir do suporte 

político e institucional e expressa no seguinte segmento de texto: “[...] a importância do 

apoio político-administrativo por parte da gestão da secretaria municipal de saúde para o 

trabalho de vigilância sanitária [...] para fortalecer a autonomia do corpo técnico e criar 

um ambiente de segurança e respeito às decisões tomadas, que muitas vezes são objeto 

de pressões políticas[...]” (BASTOS, COSTA, CASTRO, 2011a). 

 A preocupação com a governabilidade de gestores e técnicos da vigilância é 

destaque em outro trecho dessa classe, o que reitera a relação dessa questão com o 

processo de descentralização e com a autonomia dos serviços. Nesse segmento textual, 

ressaltou-se que a estratégia de corresponsabilização na gestão, a partir da concepção dos 

técnicos, contribuiu para a governabilidade e autonomia dessa área. Nesse sentido, essa 

estratégia “[...] não apenas favoreceu a descentralização das ações, a desconcentração dos 

poderes, mas ampliou a governabilidade e a autonomia da equipe para a tomada de 

decisão sobre a pluralidade das ações em vigilância sanitária [...]” (ARAÚJO et al., 2013). 

 A autonomia na execução das ações de vigilância sanitária é almejada por todos 

que atuam nessa área e foi destacada, nessa classe, nos segmentos de texto que discutem 

os efeitos nefastos da influência político-partidária e administrativa nas atividades: “[...] 

a influência político-partidária prevalecia sobre a missão da vigilância e na totalidade dos 

municípios pesquisados a vigilância sanitária não tinha influência no contexto político-

social [...]” (PIOVESAN et al., 2005). Em outro segmento de texto dessa classe, oriundo 

do estudo de Garibotti, Hennington e Selli (2006), foi discutido que “[...] muitas vezes os 

profissionais sofrem pressão político administrativa por parte do poder executivo e do 

legislativo municipal [...]”. 
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4.6 Análises complementares da produção científica 

 

Outra forma de analisar o corpus foi a utilização da Análise Fatorial por 

Correspondência (AFC), que identifica convergências e divergências nos artigos sob 

análise, permitindo a visualização das relações de proximidade e de afastamento entre as 

classes geradas na CHD (FERNANDES et al., 2014).  

Assim, na AFC, verificou-se que o enfoque das discussões, quanto à 

descentralização da vigilância sanitária, está centrado em questões relacionadas aos 

recursos e à capacitação dos profissionais (classes 1 e 3). Observou-se que essas classes 

estão claramente mescladas e assumem posição central (Figura 6). Nos segmentos de 

texto, advindos dos artigos em estudo, essa configuração sugere a convergência de 

recursos materiais e organizativos com a qualificação profissional e a relação destes temas 

com a descentralização. 

Interessante destacar a relação oposta encontrada entre a descentralização (classe 

4) e o trabalho em Vigilância Sanitária (classe 1). Essa configuração evidencia que, nos 

segmentos de texto gerados, a temática da descentralização é apresentada em posição 

divergente quanto às práticas de vigilância sanitária mais tradicionais, uma vez que a 

palavra inspeção se destaca no gráfico, assumindo o centro da classe 1. 

O tema relativo à Promoção e Proteção (classe 5) se encontra afastado dos demais 

e em posição divergente aos temas relativos à Capacitação e aos Recursos (classes 1 e 3), 

sugerindo que a discussão dessa temática, nos artigos, aconteceu de forma desvinculada 

a esses temas. 
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Figura 6 – Análise Fatorial por Correspondência dos artigos submetidos a metassíntese 

 

Fonte: Gerado pelo IRAMUTEQ, a partir do corpus textual. 

 

O IRAMUTEQ também gerou uma forma mais simples de análise do corpus, 

conhecida como nuvem de palavras. Na figura 7, sobressaem-se as palavras município, 

descentralização, ação, saúde, recurso, processo, técnico, estado e gestão, que expressam 

a temática discutida nos artigos. 

Figura 7 – Nuvem de palavras gerada a partir do corpus 

 

Fonte: Gerado pelo IRAMUTEQ, a partir do corpus textual. 
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 Essa nuvem sugere a ênfase da discussão da descentralização da Vigilância 

Sanitária, como processo ainda inconcluso, com muitos desafios, avanços e retrocessos 

em municípios e em estados, envolvendo aspectos relacionados à gestão, aos recursos 

técnicos e administrativos e ao contexto político em que ocorreu e estando ainda em curso 

para a descentralização.  

A intenção de realizar a metassíntese dos estudos foi motivada pelo interesse em 

conhecer como o processo de descentralização foi discutido em artigos publicados entre 

1990 e 2014. Entretanto, foi verificado que os artigos selecionados foram publicados entre 

2000 e 2014. Os raros artigos publicados na década de 1990, identificados nas bases, não 

foram selecionados, pelo fato de alguns não tratarem do tema e de outros não atenderem 

aos critérios de inclusão.  

Isso sugere que, no país, esse processo somente foi estudado quase uma década 

após a publicação da Lei n. 8080/90. Constatou-se ainda que alguns dos estudos 

selecionados não tratavam, de forma exclusiva, da descentralização da vigilância 

sanitária, mas discutiam essa temática de forma secundária.  

Os resultados encontrados, na metassíntese da produção científica do processo de 

descentralização da Visa, indicaram que esse é um tema complexo ocorrido por força de 

atos normativos e por boa vontade de gestores e técnicos, acontecendo de forma mais 

organizada e talvez efetiva em unidades da federação que se dispuseram a colaborar com 

os municípios.  

Nos estudos analisados, foi possível identificar o papel da instância estadual como 

relevante para facilitar a descentralização, quando assumia suas atribuições em dar 

suporte aos municípios. Destacou-se também a oposição entre esse processo e as práticas 

tradicionais de vigilância sanitária, sugerindo que os municípios avançaram na 

descentralização e o fizeram a partir de uma concepção de vigilância integrada às práticas 

de comunicação e de informação, no âmbito da promoção da saúde.  

Por se tratar de área de atuação normativa e regulatória sobre produtos, bens, 

serviços e ambientes de trabalho, a vigilância é espaço de conflito. Essa condição não 

contribui para o interesse de gestores na implementação do processo de descentralização, 

e, assim, ainda é frágil o suporte político e institucional para consolidação de sua 

descentralização no país. 
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Em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, no início dos anos 1990, 

ocorreu a decisão política de assumir as ações de vigilância sanitária, o que foi possível 

devido ao momento de estruturação da rede municipal de atenção em saúde, a partir de 

um modelo consonante com os princípios da Reforma Sanitária e com a implantação do 

SUS. Entretanto, os entraves e as dificuldades evidenciados na metassíntese dos estudos 

sobre a descentralização também aconteceram de forma análoga em Natal. O próximo 

capítulo foi desenvolvido a partir do estudo de caso acerca da implantação da vigilância 

sanitária em Natal, com o intuito de identificar seus avanços e retrocessos e os fatores 

condicionantes dessa descentralização. 
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5 ANÁLISE DA DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

 

 O processo de descentralização das ações de vigilância sanitária, conforme 

discutido no capítulo anterior, também foi marcado por dificuldades relacionadas ao 

financiamento insuficiente, aos recursos precários, aos profissionais com pouca ou sem 

qualificação e ao desconhecimento de gestores e da população acerca de sua relevância 

na promoção da saúde. Este capítulo contempla a descentralização da vigilância sanitária 

no município de Natal. 

 Esse município foi pioneiro, no estado do Rio Grande do Norte, na implantação 

dessas atividades e optou por um modelo diferenciado do que tradicionalmente vinha 

sendo desenvolvido no âmbito estadual. Nesse capítulo, será examinada a trajetória dessa 

descentralização, destacando seus avanços e suas inflexões. Essa trajetória foi dividida 

em cinco fases, considerando marcos temporais relacionados à implantação, à 

consolidação e às reestruturações desse serviço ao longo desses 27 anos de existência. 

   

5.1 Fase I – A implantação da vigilância sanitária na rede básica de saúde (1989-

1992) 

  

 As ações de saúde no município do Natal foram desenvolvidas, até o ano de 1985, 

pelos governos federal e estadual. A partir de 1986, foi criada a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS/Natal) e, no ano seguinte, em 1987, foi desencadeado o processo de 

distritalização a partir de um convênio de cooperação técnica com a Organização Pan-

americana de Saúde (OPAS), cujo objetivo foi direcionar a política de saúde para a 

organização de um sistema municipal territorializado com ênfase na atenção básica e a 

implantação de unidades de saúde dotadas de equipes multiprofissionais (NATAL, 2007). 

 Para Abrucio (2005), Falletti (2006) e Pereira (2014), a descentralização de ações, 

em qualquer área de intervenção estatal, implica transferência de poderes e 

responsabilidades de um ente central para esferas de governo periféricas. Esse processo, 

na saúde, em Natal, foi, inicialmente, conduzido de forma autônoma, a partir de decisão 

política e administrativa de assumir essa responsabilidade. Entretanto, no decorrer desse 

processo, foi evidenciado que, apesar da intenção inicial de resguardar tal autonomia, 
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ocorreu o necessário compartilhamento de poderes e responsabilidades entre os níveis 

federativos (ALCÂNTARA, 2011; SANTOS, 2012). 

 Na intenção de organizar o território do município, em 1989, foi promulgada a Lei 

n. 3878, de 7 de dezembro de 1989, que criou as regiões administrativas, com o objetivo 

de gerir a cidade a partir de unidades territoriais definidas geopoliticamente, sendo 

implantadas quatro regiões (norte, sul, leste e oeste). Na saúde, após consultorias e 

oficinas que ocorreram entre 1987 e 1990, realizadas em parceria com o ente estadual, 

ficou estabelecido que os limites dos distritos sanitários seriam definidos “[...] respeitando 

a mesma conformação das regiões administrativas, que atuavam sob regime de 

organização em subprefeituras [...]” (NATAL, 2007, p. 13). 

 Monken et al. (2008) discute que o interesse pelo território, no campo da saúde, 

foi fenômeno recente e esteve relacionado ao movimento da Reforma Sanitária Brasileira, 

o qual motivou gestores e profissionais a se voltarem para o espaço de funcionamento dos 

serviços e de exercício das práticas, caracterizando-se, inicialmente, como território 

político-administrativo de relevância para a gestão dos serviços. Nessa concepção, os 

distritos sanitários foram implantados em Natal, entretanto, o território foi também 

concebido como espaço de vida da população e de produção de riscos, agravos e doenças 

(HEIMANN et al., 2000).  

 Em Natal, “[...] a regionalização intramunicipal levou em consideração critérios 

geográficos, populacionais, epidemiológicos, administrativos e políticos [...]” e, naquele 

momento inicial, a descentralização correspondente às regiões políticas administrativas 

da cidade foi estratégica para a organização do sistema de saúde com resolutividade aos 

problemas da população adscrita a essas regiões (HEIMANN et al., 2000, p. 48). Essa 

divisão territorial foi modificada no ano de 2005, quando, devido ao incremento 

populacional e territorial da região norte da cidade, o distrito sanitário Norte foi dividido 

em dois distritos, Norte I e Norte II (NATAL, 2007). 

 É relevante destacar que, na implantação da SMS/Natal, o modelo de atenção 

escolhido privilegiou o desenho de ações a partir da rede básica de serviços, considerando 

“[...] o quadro nosológico local, compreendendo a atenção às pessoas e ao meio ambiente, 

necessária à promoção, proteção e recuperação da saúde [...]” (NATAL, 1992b, p. 8). A 

opção por ampliar as ações de saúde para o ambiente de vida da população foi um dos 

pilares para a construção do projeto de implantação da vigilância sanitária a partir da rede 

de unidades municipais de saúde (UMS). 
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 Na implantação da SMS/Natal, foi criado o Núcleo de Controle da Qualidade 

Ambiental (NCQA) para contemplar questões relacionadas ao ambiente que impactavam 

sobre o quadro sanitário do município. As atribuições desse núcleo foram voltadas para a 

coordenação e o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos profissionais 

técnicos em saneamento que atuavam a partir das UMS. Gondim (2008) considerou que 

a preocupação com os fatores relativos ao espaço, na geração de agravos e doenças, tem 

relevância na morbimortalidade individual e coletiva, e, nesse sentido, a implantação do 

NCQA contemplou essa preocupação e trouxe a possibilidade de intervenção sobre esse 

ambiente.  

 Os técnicos em saneamento, concursados em 1987, foram incorporados às equipes 

multiprofissionais das unidades para realização do mapeamento da condições sanitárias  

e ambientais das áreas adscritas e tinham como atribuição buscar, na articulação intra e 

interinstitucional, a resolução de problemas ambientais que possuíam interface estreita 

com as condições de saúde no território: pontos e locais de acumulação de lixo e entulhos, 

irregularidade ou inexistência da coleta de lixo doméstico e limpeza de logradouros, 

irregularidade no abastecimento de água, dentre outros (NATAL, 1990a). 

 A implantação dessas ações, no âmbito da UMS, trouxe novas responsabilidades 

para a SMS/Natal, que extrapolaram o que vinha sendo desenvolvido nas unidades 

gerenciadas pelo ente estadual, as quais não dispunham desse profissional e não 

realizavam essas atividades.  

 No ano de 1990, em abril, foi promulgada a Lei Orgânica do Município de Natal, 

que, em seu Título VI, dispôs acerca da ordem econômica e social e preconizou, no seu 

Capítulo V, sobre a saúde quanto à responsabilidade do município em relação ao 

planejamento e à execução das ações de vigilância sanitária (NATAL, 1990, art. 143, 

inciso X). Esse dispositivo da Lei se antecipou ao estabelecido na Lei Orgânica da Saúde 

(LOS) n. 8080/1990, que somente foi publicada em setembro do mesmo ano e 

estabeleceu, no seu artigo 18, inciso IV, alínea b, como competência municipal, a 

execução de serviços de vigilância sanitária (BRASIL, 1991). 

 Em agosto de 1990, foi elaborado o documento “Proposta de Municipalização das 

Atividades de Vigilância Sanitária para o Município de Natal: linhas gerais”, que 

determinou as orientações preliminares para a organização do serviço de vigilância 

sanitária na SMS/Natal. Na sua introdução, a vigilância sanitária foi caracterizada como 

“uma prática autoritária e centralizadora”, voltada para interesses econômicos e sem 
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impacto na reversão dos problemas sanitários (NATAL, 1990a, p. 8). Essa compreensão 

foi motivada pela face mais conhecida da vigilância sanitária, como campo de práticas 

que utiliza tecnologias de intervenção tradicionais: fiscalização, inspeção, legislação 

sanitária e suporte laboratorial (COSTA, 2009). 

 Ainda na introdução desse documento, foi ressaltado que a descentralização da 

saúde para a instância municipal suscitou novas perspectivas para a vigilância sanitária. 

Os argumentos nele utilizados foram relacionados à proximidade desse serviço com a 

população do município, o que favoreceria a detecção das necessidades desta e poderia 

envolver a sociedade, incrementando sua participação na definição da política e das 

práticas em vigilância sanitária (NATAL, 1990a). Essa proposição surgiu dos anseios dos 

profissionais que procuravam uma nova forma de fazer vigilância sanitária, que 

contemplasse novas tecnologias de intervenção sobre os riscos aos quais a população 

estava exposta. 

 Nesse sentido, a proposta de municipalização dessas ações teve como base a 

diretriz da descentralização e deveria ser reconhecida como “ação básica de saúde” 

(NATAL, 1990a, p. 3). Até aquele momento, a equipe do NCQA e os técnicos em 

saneamento limitavam sua atuação sobre o ambiente. As ações de vigilância sanitária, em 

Natal, eram então realizadas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria 

Estadual de Saúde Pública do RN. Os profissionais que atuavam no NCQA ainda não 

dominavam esse campo de saberes e práticas e acreditavam que poderiam inovar frente 

ao modelo tradicional implantado nas instâncias federal e estadual. 

 Para justificar a implantação dessa “nova” forma de atuar em vigilância sanitária, 

na redação da justificativa desse documento inicial, foi destacada a dificuldade do órgão 

estadual em cumprir suas atribuições: insuficiência de recursos materiais, ausência de 

planejamento, defasagem da legislação estadual, dentre outras que indicavam a 

fragilidade da sua atuação nos municípios (NATAL, 1990a).  

 Esse documento, ao delinear as linhas gerais da municipalização, em seu capítulo 

3, dispôs sobre a organização do serviço e estabeleceu que essa atividade no município 

seria estruturada a partir de uma coordenadoria de vigilância sanitária e ambiental, 

dividida em quatro subcoordenadorias relacionadas às seguintes áreas: saúde ambiental, 

alimentos, medicamentos e exercício profissional. Foi estabelecido ainda que o Centro de 

Controle de Zoonoses, atuante no controle da raiva e de roedores, ficasse subordinado a 

essa coordenadoria (NATAL, 1990a). É relevante ressaltar que esse modelo organizativo, 
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estruturado no nível central, foi conservador, uma vez que contemplou o modelo 

tradicional de organização concentrada e de gestão por áreas de atuação.  

 Nessa proposta inicial, foi essencial a ênfase na organização do serviço de 

vigilância sanitária na UMS, com atuação nas áreas adscritas dessas unidades. Para as 

áreas desprovidas de unidades de saúde, foi proposto que a atuação seria organizada a 

partir de Equipes Avançadas de Execução (EQAE). Essas equipes ficaram alocadas nas 

sedes dos distritos sanitários e, naquele momento, partilhavam o espaço físico com as 

Regiões Administrativas (RA). Além de atuar nas áreas descobertas, essas equipes 

apoiariam os profissionais de vigilância sanitária lotados nas unidades de saúde (NATAL, 

1990a). 

 A organização do serviço de vigilância sanitária, na UMS e no distrito sanitário, 

foi realizada por decisão da equipe que conduziu esse processo e discutida na SMS/Natal, 

não sendo acompanhada pela instância federal. Em nenhum momento, foi repassada 

alguma diretriz da vigilância sanitária federal para essa descentralização. Ressalta-se que, 

nessa época, a vigilância sanitária ainda não fazia parte da pauta formal dos instrumentos 

normativos da descentralização do SUS, o que ocorreu somente a partir da NOB-SUS n. 

1/1996 (COHEN, LIMA, PEREIRA, 2006; AGUIAR, 2011; PINAFO, CARVALHO, 

NUNES, 2016). 

 É relevante destacar que o profissional técnico em saneamento, sob a coordenação 

local do nutricionista, realizava as ações de controle do ambiente e de alimentos. O 

profissional nutricionista dedicava 1/5 de sua carga horária na unidade para as ações de 

vigilância sanitária e, no restante de sua jornada de trabalho, ele tinha atribuições voltadas 

para a nutrição clínica, na atenção primária. Nesse momento inicial, ficou estabelecido 

que as equipes avançadas deveriam dar apoio às equipes das unidades quando a atuação 

exigisse “[...] maior conhecimento técnico-operacional, seja devido a sua complexidade 

e/ou risco epidemiológico [...]” (NATAL, 1990a, p. 7). Entretanto, não ficou definido, 

nesse documento, como seriam formadas essas equipes, o que somente aconteceu 

posteriormente, a partir do processo de incorporação de novas atividades, em decorrência 

da descentralização. 

 Nesse documento, de implantação e operacionalização do serviço, foi elencado 

um rol de estratégias que são reproduzidas nesse estudo, de forma literal, no Quadro 6. 

Nessas estratégias, a preocupação com a articulação com a esfera estadual é relevante, 

uma vez que o município não dispunha de pessoal qualificado, nem de laboratório para 
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dar suporte às atividades que foram implantadas. A importância do apoio da esfera 

estadual na descentralização das ações da vigilância sanitária foi referendada nos estudos 

de Cohen, Moura e Tomazelli (2004) e de Maragon, Scatena e Costa (2010).  

Quadro 6 – Estratégias para implantação da vigilância sanitária em Natal/RN 

relacionadas no documento “Proposta de Municipalização das Atividades de Vigilância 

Sanitária para o Município de Natal: linhas gerais”  

Item Estratégias 

I Elaboração final do Código Municipal de Saúde, com sua respectiva regulamentação 

II Definição do organograma e regulamento da SMS/Natal 

III Convênio com o laboratório da Secretaria de Saúde Pública do RN (SSAP/RN), 

considerando a ampliação de sua capacidade instalada 

IV Repasse de pessoal da Coordenadoria de Vigilância Sanitária - SSAP/RN para a SMS 

V Contratação de pessoal qualificado 

VI Treinamento de pessoal 

VII Designação de local para funcionamento da sede da Coordenadoria de Vigilância 

Sanitária de Natal/RN 

VIII Definição de local para as Equipes Avançadas de Execução, conforme sua área 

programática, quer seja considerando-se proposta de implantação dos Distritos 

Sanitários ou Regiões Administrativas 

IX Aquisição de veículos e equipamentos necessários a rotina de trabalho da vigilância 

sanitária 

X Estruturação do sistema de informação da vigilância sanitária, dentro da implantação 

do Centro de Informações em Saúde – CIS Municipal 

XI Planejamento local (UMS e EQAE), com definição de prioridades, estratégias e metas 

de programação 

Fonte: NATAL, 1990a, p. 7. 

 

 No decorrer dessa análise, será possível verificar que algumas estratégias 

propostas nesse documento inicial foram viabilizadas, em Natal, somente no decorrer de 

vários anos seguintes. Nos estudos consultados, verificou-se que, em alguns serviços 

municipalizados, a não implementação dessas estratégias gerou entraves impostos à 

descentralização da vigilância sanitária, tais como: a falta de uma política de qualificação 

para os profissionais municipalizados, a inexistência de planejamento estratégico, a 

redução no quadro de profissionais, a ausência de código sanitário e de outros recursos 

necessários à implantação e ao funcionamento da vigilância sanitária nos municípios 

(BASTOS, COSTA, CASTRO, 2011a; 2011b; COHEN, MOURA, TOMAZELLI, 2004; 

GARIBOTTI, HENNINGTON, SELLI, 2006; SOUZA, STEIN, 2008; MARAGON, 

SCATENA, COSTA, 2010). 

 Na conclusão desse documento, foi registrado que, em Natal, a municipalização 

da vigilância sanitária dependeria da decisão política, a qual condicionaria a alocação de 
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recursos financeiros, e da organização do serviço nos distritos sanitários, oportunizando 

a sua implantação. Ao final do ano de 1990, foi elaborado um novo documento norteador 

para a municipalização dessa ação em Natal, o qual teve como justificativa a 

reorganização pela qual passava o sistema municipal de saúde naquele momento, fruto de 

reuniões e de oficinas realizadas a partir do Plano de Cooperação Técnica firmado entre 

a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), a SSAP/RN e a SMS/Natal (NATAL, 

1990a; HEIMANN et al., 2000). 

 Nesse segundo documento norteador, ficou reafirmado que a reorganização dos 

serviços de saúde teria como base um modelo de atenção em saúde territorializado, 

implementado a partir de oficinas de divisão territorial e de modelo assistencial. Nele, 

também foram registradas as discussões relevantes quanto ao modelo gerencial a ser 

implantado e à vigilância à saúde. Essa última foi discutida como integração entre os 

serviços de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica já existentes (NATAL, 

1990b). 

 É relevante destacar a preocupação da equipe da vigilância sanitária, naquele 

momento, em buscar a implementação da vigilância em saúde. Paim (2008, p.563) 

argumentou que a distritalização implantada em alguns municípios brasileiros, na década 

de 1990, “[...] procurava organizar serviços e estabelecimentos numa rede estruturada 

com mecanismos de comunicação e integração, desenvolvendo, ao mesmo tempo, um 

modelo de atenção de base epidemiológica [...]”. Naquele momento, a implantação desse 

modelo foi um desafio e não teria acontecido sem o apoio de instituições externas. 

 A escolha por um modelo que aproximasse essas duas vigilâncias, como ações 

básicas de saúde, foi influenciada pelo processo de reorganização dos serviços de saúde 

em uma base territorial distrital. Nessa época, em uma oficina realizada com o apoio da 

OPAS, da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e da Cooperação Técnica Brasil-Itália, 

foi discutida a possibilidade de ampliar o mapeamento de risco, elaborado pelos técnicos 

em saneamento nas áreas adscritas das unidades de saúde, para outras ações 

desenvolvidas e, assim, esse mapeamento poderia se constituir como base para a 

implantação da vigilância em saúde no território. Gondim et al. (2008) consideraram a 

territorialização como uma estratégia operacional da vigilância em saúde, articulada com 

as práticas e os problemas sanitários. 

 Gondim et al. (2008, p. 240) ainda ressaltaram que à municipalização foi agregada 

a necessidade de estabelecer uma base territorial capaz de proporcionar a implantação de 
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novas práticas de saúde, que pudessem “[...] responder com resolubilidade – equidade e 

integralidade de ações – às necessidades e aos problemas de saúde de cada área delimitada 

[...]”. A opção de organização da rede municipal de Natal, a partir dos distritos sanitários, 

como estratégia para implantação do SUS, foi igualmente ressaltada por esses autores 

como experiência exitosa, que favoreceu a planificação da rede de atenção e das ações a 

serem desenvolvidas no território. 

 Outra discussão importante que aconteceu naquele momento estava relacionada à 

composição e ao papel da EQAE que seria implantada nos distritos. Foi uma questão 

polêmica por existir uma parte da equipe da SMS/Natal que defendia a sede do distrito 

como uma instância gerencial intermediária, com o mínimo de profissionais, em funções 

administrativas. Entretanto, a equipe da vigilância sanitária propunha a inclusão de uma 

equipe técnica, na sede distrital, que desenvolvesse ações no território “descoberto”. Essa 

discussão foi resolvida com a compreensão de que, na reorganização do sistema 

municipal de saúde de Natal, o distrito sanitário foi concebido como unidade funcional e 

não somente administrativa (NATAL, 1990b). 

 Ao final de 1990, com a incorporação de 23 unidades estaduais na rede municipal, 

ampliando esta rede para 37 unidades, foi avaliado que somente seria viável manter ações 

de vigilância sanitária em 32 unidades, uma vez que cinco unidades repassadas não 

comportavam essas equipes (Passo da Pátria, Clínica Popular do Km 6, Circo da Saúde, 

Casa do estudante e Terminal rodoviário). Até aquele momento, a vigilância sanitária 

tinha sido implantada somente em unidades de saúde da rede municipal, que dispunham 

de equipes multiprofissionais (nutricionistas, psicólogos, enfermeiras, clínicos gerais, 

ginecologistas, farmacêuticos, técnicos em enfermagem e técnicos em saneamento) 

(NATAL, 1990b). 

 No início dos anos de 1990, foi discutido que a proposta de atuar em vigilância 

sanitária a partir das unidades de saúde se adequava melhor ao Distrito Sanitário Norte, 

visto que esse apresentava a maior cobertura de rede básica, enquanto que os distritos 

Leste, Sul e Oeste possuíam serviços mais especializados. Esse perfil representou um 

desafio na implantação do modelo proposto, uma vez que, em três distritos, as equipes 

distritais tinham como responsabilidade a cobertura de áreas consideráveis 

territorialmente, que não dispunham de serviços básicos de saúde. Além disso, havia o 

agravante de que as áreas dos distritos Leste e Sul concentravam grande número de 

estabelecimentos sujeitos à ação da vigilância sanitária (NATAL, 1990b). 
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 Quando da elaboração da proposta inicial de municipalização da vigilância 

sanitária em Natal, foi elaborado um diagnóstico que retratou a discussão realizada no 

parágrafo anterior e forneceu estratégias para a organização do serviço nos quatro 

distritos. No Distrito Sanitário Norte, as ações foram, majoritariamente, desenvolvidas a 

partir das unidades básicas de saúde, enquanto que, nos demais distritos, a cobertura foi 

efetuada pelas equipes distritais (EQAE). 

 O mapeamento das áreas adscritas às unidades, contemplando aspectos sócio 

sanitários e ambientais, aconteceu de forma concomitante ao trabalho de cadastramento 

dos estabelecimentos sujeitos à ação da vigilância sanitária. A dificuldade em realizar o 

cadastramento foi maior nas áreas descobertas dos distritos, e, até o momento atual, 

existem entraves operacionais para o cadastro. Esse problema da precariedade em manter 

um cadastro de estabelecimentos atualizados foi caracterizado como uma das dificuldades 

para a descentralização (COHEN, MOURA, TOMAZELLI, 2004; GARIBOTTI, 

HENNINGTON, SELLI, 2006; SOUZA, STEIN, 2008; MARANGON, SCATENA, 

COSTA, 2010; BASTOS, COSTA, CASTRO, 2011a).  

 As práticas relacionadas à inspeção sanitária, à coleta de amostras, ao atendimento 

as denúncias e às atividades educativas foram propostas, igualmente, para serem 

desenvolvidas a partir das unidades e das sedes distritais, nas áreas de atuação: ambiente, 

alimentos, medicamentos e serviços de saúde. Ressalta-se que o mapeamento das áreas 

descobertas não foi realizado, uma vez que não existia, naquele momento, ferramentas 

informatizadas. O mapeamento das áreas adscritas às unidades foi realizado com ajuda 

de um pantógrafo e também desenhado a mão livre pelos técnicos, o que era inviável para 

as áreas descobertas. 

 A delimitação das áreas de atuação de vigilância sanitária nas unidades e nos 

distritos considerou critérios de complexidade que exigiam equipes mais qualificadas, em 

especial nas áreas de medicamentos e de serviços de saúde. Naquele momento, nessas 

unidades, somente a nutricionista disponibilizava 1/5 de sua carga horária, e os 

profissionais enfermeiros e farmacêuticos lotados nas unidades não atuavam nessa 

atividade. Assim, como as unidades de saúde somente dispunham de um técnico em 

saneamento e uma nutricionista, as ações relacionadas às inspeções sanitárias e à coleta 

de amostras nas áreas de controle de medicamentos e serviços de saúde não constavam 

das atribuições desses profissionais. 
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 Essa forma de organização do serviço nas unidades foi exclusiva do município de 

Natal, não existindo nenhuma outra vigilância sanitária implantada nesse modelo 

organizativo. Dessa forma, essa prática foi construída no fazer cotidiano e exigiu, naquele 

momento, o envolvimento dos profissionais nesse processo. Diferente do que Crozier 

(1981) considerou, quando ressaltou a apatia e a passividade das pessoas inseridas em 

uma organização burocrática, dotada de regras e de normas rígidas de comportamento, o 

envolvimento dos profissionais foi amplo e pôde ser creditado na sua participação ao 

serem responsáveis pela criação de normas e regras ou de um modelo de vigilância 

sanitária que não existia anteriormente. 

 Além do detalhamento das áreas de atuação das equipes locais e distritais, o 

documento, produzido em dezembro de 1990, resgatou informações acerca do rol de 

estratégias elencadas no documento inicial (NATAL, 1990a) para operacionalização das 

atividades no município. O Quadro 7 apresenta uma síntese dos encaminhamentos 

relacionados a cada estratégia, que constavam no documento produzido no final de 1990. 

Ressalta-se aqui a preocupação em resgatar o processo em curso, atualizando informações 

acerca dos objetivos e das estratégias delineadas para a municipalização da vigilância 

sanitária em Natal. 

Quadro 7 – Situação do rol de estratégias traçadas para municipalização da vigilância 

sanitária em Natal, em dezembro de 1990 

Estratégias Situação em dezembro 1990 

I Elaboração final do Código 

Municipal de Saúde, com sua 

respectiva regulamentação 

Foi contemplada no Plano de Cooperação Técnica, no item 

“Desenvolvimento dos trabalhos no espaço jurídico”. 

II Definição do organograma e 

regulamento da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Foi contemplada no Plano de Cooperação Técnica. 

III Convênio com o laboratório da 

Secretaria de Saúde Pública do 

RN (SSAP/RN), considerando a 

ampliação de sua capacidade 

instalada 

Foi realizada por meio da articulação com a gerência do 

Laboratório central do RN (LACEN/RN), que elaborou a listagem 

de materiais necessários (permanente e consumo). Essa listagem 

foi entregue, em mãos, pelo Secretário Municipal de Saúde e pela 

Coordenadora de Vigilância em Saúde de Natal ao Secretário 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

IV Repasse de pessoal da 

Coordenadoria de Vigilância 

Sanitária - SSAP/RN para a SMS 

Foi efetivado o repasse de quatro biólogas para atuação na área de 

saúde ambiental. 

V Contratação de pessoal 

qualificado 

Foi prevista a realização de concurso público para técnico em 

saneamento e foi realizada articulação entre o secretário municipal 

de saúde junto à SSAP/RN para convocar profissionais já 

concursados pelo Estado. 

VI Treinamento de pessoal Foi realizado o curso de capacitação em vigilância sanitária em 

parceria (SMS/Natal e OPAS), com profissionais de nível superior 

da COVISA/SSAP/RN que seriam repassados. Entretanto somente 
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4 biólogos, em mais de vinte profissionais treinados, foram 

municipalizados. 

VII Designação de local para 

funcionamento da sede da 

Coordenadoria de Vigilância 

Sanitária de Natal/RN 

Foi improvisada uma nova sala, em uma das garagens da sede da 

SMS, o que não atendeu às necessidades. 

VIII Definição de local para as 

Equipes Avançadas de Execução, 

conforme sua área programática, 

quer seja considerando-se 

proposta de implantação dos 

Distritos Sanitários ou Regiões 

Administrativas 

Foi condicionada à organização das sedes dos distritos sanitários. 

IX Aquisição de veículos e 

equipamentos necessários a rotina 

de trabalho da vigilância sanitária 

Foi elaborada a listagem e encaminhada ao Secretário Municipal 

de Saúde com os recursos necessários (material permanente e 

material de consumo). 

X Estruturação do sistema de 

informação da vigilância 

sanitária, dentro da implantação 

do Centro de Informações em 

Saúde – CIS Municipal 

A equipe de vigilância sanitária conseguiu o espaço de uma manhã 

na programação da “Consultoria de Sistemas e Informações 

Ambulatoriais/SUS”, no qual foi discutida a integração das 

informações produzidas pela vigilância e foram elaborados 

formulários para registro dessas informações. 

XI Planejamento local (UMS e 

EQAE), com definição de 

prioridades, estratégias e metas de 

programação 

Contemplada no Plano de Cooperação Técnica e subsidiou a 

composição das equipes, sua qualificação e atribuições. 

Fonte: NATAL, 1990b. 

 

 É relevante destacar que, no rol dessas estratégias, a articulação entre o município 

e a esfera federal aconteceu de forma condicionada à negociação junto à esfera estadual 

para a consecução de convênio com o LACEN/RN. Abrucio (2005) e Roden (2005) 

consideraram que a descentralização implica, no federalismo, interdependência entre os 

governos, o que deve ocorrer a partir da cooperação e do consenso entre as instâncias 

governamentais. Porém, isso nem sempre acontece, uma vez que existem momentos de 

tensão e disputas.  

 Naquele momento, a cessão de somente quatro biólogas ao município pôde 

exemplificar essa tensão e a dificuldade inerente à consolidação da descentralização. 

Pereira (2014) e Viana (2014) discutem que a descentralização se consolida a partir da 

possibilidade da instância subnacional (descentralizada) construir capacidade de gerir 

seus meios e recursos, oque, no caso da vigilância sanitária, ocorreu de forma efetiva, 

quando teve o suporte da instância estadual (MARANGON, SCATENA, COSTA, 2010). 

 Apesar do apoio insuficiente dos governos estadual e federal, naquela época, o 

gestor municipal assumiu papel protagonista nesse processo.  O documento que serviu de 

adendo à proposição inicial de descentralização da vigilância sanitária em Natal/RN 

relacionou, em suas referências bibliográficas, documentos mimeografados, produzidos 
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a partir de eventos implementados por interesse do município. Esses documentos não 

foram localizados pela autora, mas expressam a efervescência do processo de 

descentralização das ações de saúde nesse município, no final da década de 1980 e no 

início da década seguinte.  

 Duarte et al. (2015, p. 476) consideram que essa descentralização, ocorrida sob os 

áuspices da Reforma Sanitária, foi “[...] fortemente atrelada ao movimento municipalista 

que tomou força a partir do processo de redemocratização do país [...]”. Somente com a 

decisão política dos gestores municipais, foi viável a realização dos eventos que geraram 

os documentos citados no parágrafo anterior, citados no Quadro 8. 

Quadro 8 – Eventos relacionados à descentralização das ações de saúde em Natal, entre 

1989 e 1990 

Eventos Observações 

Plano de Cooperação Técnica 

para implantação dos distritos 

sanitários no município de 

Natal 

Firmado entre OPAS, SSAP/RN e SMS/Natal, documento 

mimeografado de agosto de 1990. 

Consultoria sobre modelo 

assistencial 

Relatório Final produzido por Carmem F. Teixeira e Eliane 

C. de Araújo. Documento mimeografado de outubro de 

1990. 

Consultoria de Divisão 

territorial 

Relatório final redigido por Carmem V. Ungley. Documento 

mimeografado, de outubro de 1990.  

Oficina de Vigilância à Saúde – 

Sistema Municipal de Saúde de 

Natal 

Documento final da oficina, mimeografado, de outubro de 

1990. 

Fonte: NATAL, 1990b. 

 

 Foi inusitado o que ocorreu naquele momento na organização do sistema de saúde, 

no município de Natal. A autora vivenciou esse processo em função técnica e depois 

gerencial e acredita que a forma como foi abordada a vigilância sanitária na agenda dos 

gestores municipais e a sua inserção nos processos na estruturação do SUS em Natal foi 

diferenciada da maioria das capitais no país. Lucena (2015b) argumentou que, no SUS, a 

baixa inserção da vigilância sanitária foi construída, historicamente, em decorrência de 

sua conformação como prática burocrática, voltada para o controle e a fiscalização de 

bens e de produtos, o que, de certa forma, contribuiu para seu afastamento dos demais 

componentes desse sistema. 

 Em Natal, no início da década de 1990, a vigilância sanitária foi articulada com 

as demais ações da atenção primária em saúde e foi implantada a partir de uma concepção 

ampliada de saúde, pautada nos mesmos princípios assumidos na organização da rede 



93 
 

assistencial e promotora de saúde. É possível considerar que, naquele momento, essa 

proposição foi exitosa, pois contribuiu para a disseminação da vigilância sanitária junto 

aos demais profissionais de saúde e junto à população.  

 Outro aspecto inerente à descentralização da vigilância sanitária foi a atenção 

especial para a composição do quadro de profissionais. A implantação do serviço, a partir 

das unidades de saúde e das sedes distritais, exigiu a especificação do quantitativo e da 

formação desses profissionais, com o intuito de formar uma equipe qualificada. Em 

dezembro de 1990, foi encaminhada, aos secretários de saúde do Município e do Estado, 

a necessidade de profissionais para fazer frente à  descentralização. Nessa relação, foram 

requisitados e contabilizados os seguintes profissionais: bioquímicos (6), enfermeiros (6), 

farmacêuticos (15), fisioterapeutas (2), médicos clínicos (2), nutricionistas (7), 

odontólogos (6), técnicos em saneamento (20) e médicos veterinários (7). (NATAL, 

1990b). 

 A preocupação principal, na incorporação de profissionais para o processo de 

descentralização, foi voltada para a formação de um quadro de pessoal qualificado. 

Naquele momento, não houve quaisquer preocupações com questões relacionadas às 

carreiras e aos cargos. O processo de municipalização dos servidores estaduais não trouxe 

preocupações explícitas quanto a remuneração, carreiras e aspectos relativos à gestão de 

pessoas com regimes diferenciados quanto à vinculação e à contratação. Essas questões 

emergiram posteriormente e não constam dos documentos produzidos na época nem dos  

que foram analisados neste estudo. 

 Na revisão da literatura sobre a descentralização da vigilância sanitária no país, 

foi verificado que a disponibilidade dos recursos materiais e organizativos, além de 

profissionais qualificados e de recursos financeiros, é essencial para a consolidação das 

ações de vigilância sanitária nos municípios, uma vez que a qualidade dessas ações está 

relacionada a essa disponibilidade (MEDEIROS et al., 2013; GUIMARÃES, 2001). No 

documento produzido em dezembro de 1990, havia um rol de materiais e de equipamentos 

necessários à municipalização. 

 Dentre esses equipamentos e materiais, foram contemplados veículos, 

mobiliários, equipamentos de precisão e materiais de escritório. Dos veículos elencados 

na listagem (4 kombis, 1 caminhão coletor de lixo hospitalar e 31 mobiletes), as mobiletes 

não foram adquiridas, o que causou comoção entre os técnicos em saneamento que 

ansiavam por um meio de locomoção nas áreas adscritas às unidades. As kombis foram 
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adquiridas pela SMS e disponibilizadas para as equipes das sedes distritais (NATAL, 

1990b). 

 É importante explicar, neste estudo, qual a justificativa para inclusão de um 

caminhão coletor de lixo na relação dos veículos necessários para a vigilância sanitária. 

Essa demanda foi necessária em decorrência da normalização elaborada pela equipe de 

vigilância sanitária, em conjunto com a Companhia de Limpeza Pública de Natal 

(URBANA), iniciada ainda na época do NCQA, para implantação de coleta diferenciada 

de resíduos sólidos, relativos a serviços de saúde no município. 

 Naquela época, eram constantes as reclamações quanto aos resíduos de hospitais, 

de clínicas e de unidades de saúde que eram coletados e dispostos para tratamento final 

junto com o lixo doméstico. O caminhão foi adquirido pela SSAP/RN e repassado em 

comodato para o município, sendo operado, por muitos anos, pela URBANA. A 

vigilância sanitária de Natal foi responsável pela normalização e pela fiscalização dos 

procedimentos internos de separação dos resíduos em clínicas e em hospitais públicos e 

privados, o que evidencia o quanto esse serviço foi diferenciado do que tradicionalmente 

se fazia nessa área. Essa ação pôde ser caracterizada como de cooperação ou de 

compartilhamento entre os entes federativos, como preconizam os autores Alcântara 

(2011) e Santos (2012).  

 Somente em 1992, outra etapa importante do processo de descentralização da 

vigilância sanitária aconteceu com a organização e a implantação do controle sanitário na 

área de medicamentos e produtos correlatos. Essas atividades foram implementadas a 

partir das equipes distritais e das da Divisão de Controle de Medicamentos (DIMED) no 

nível central da SMS/Natal (NATAL, 1992c). Para a viabilização dessa etapa, houve a 

pactuação com o órgão estadual acerca das ações que seriam descentralizadas para o 

município (Quadro 9). 

Quadro 9 – Atribuições pactuadas entre Estado e Município de Natal para 

descentralização das atividades de controle de medicamentos e correlatos no ano de 1992 

Atribuições pactuadas 

Covisa SMS/Natal Covisa SSAP/RN 

Controle do comércio de medicamentos, 

drogas e correlatos em drogarias e 

dispensários das unidades de saúde. 

Controle das farmácias hospitalares e de 

manipulação. 

Controle do sistema de plantões de drogarias 

e farmácias comerciais. 

Controle das indústrias farmacêuticas 
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Controle de medicamentos sob regime 

especial em drogarias e farmácias comerciais 

Controle de distribuidoras de medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos. 

Controle de produtos fitoterápicos. 

Fonte: NATAL, 1992c. 

 

 Para a execução dessas ações pactuadas, foi definido que cada equipe distrital 

disporia, no mínimo, de dois profissionais farmacêuticos. A definição das atribuições da 

equipe de nível central (DIMED) e das equipes distritais (Quadro 10) foi elaborada a 

partir das diretrizes já estabelecidas para as áreas de alimentos e ambiente, quanto à 

complexidade e à abrangência. É relevante destacar que, em 1992, foi realizado um 

concurso público no munícipio com a incorporação de profissionais para a vigilância 

sanitária (NATAL, 1992c). 

 É necessário retomar a ideia de que o município deve construir capacidade 

institucional para assumir suas novas responsabilidades na descentralização (VIANA, 

2014; PEREIRA, 2014). A realização desse concurso foi uma decisão importante para 

garantir parte dessa capacidade institucional na gestão e na operacionalização da 

vigilância sanitária. Os profissionais que ingressaram por concurso foram distribuídos nas 

unidades e nos distritos. 

Quadro 10 – Atribuições estabelecidas para a equipe de nível central e equipes distritais 

no controle de medicamentos e correlatos em Natal, no ano de 1992 

Divisão de Controle de Medicamentos – 

DIMED (nível central) 

Equipe Avançada de Execução – EQAE 

(Distritos sanitários) 

Supervisionar o licenciamento e cadastramento 

dos estabelecimentos farmacêuticos. 

Inspecionar o comércio de medicamentos em 

drogarias e farmácias e os dispensários nas 

unidades de saúde. 

Normalizar e controlar os plantões das farmácias e 

das drogarias. 

Manter cadastro atualizado dos estabelecimentos 

em suas áreas adscritas. 

Controlar os receituários de medicamentos regidos 

pelas portarias n. 27 e n. 28/1986 – MS 

Realizar atendimentos de denúncias e fiscalizar o 

comércio dos produtos constantes nas portarias n.  

27 e n. 28/1986 – MS. 

Supervisionar e avaliar as atividades realizadas 

pelas equipes distritais. 

Licenciar o comércio de medicamentos e os 

dispensários pactuados com o Estado 

Fonte: NATAL, 1992c. 

 

 Na proposição efetivada para o controle de medicamentos nas drogarias e 

farmácias comerciais, foi estabelecido um parâmetro quanto ao número mínimo de 

inspeção/ano, considerando o quantitativo de estabelecimentos existentes em cada 

distrito. Esse parâmetro foi diferenciado nos quatro distritos, o que evidenciou a 

orientação da atuação nessa área, a partir da realidade distrital (NATAL, 1992c). 
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 Essa primeira fase da descentralização da vigilância sanitária aconteceu com o 

apoio do gestor municipal e do suporte da gestão estadual de forma cooperativa. Um 

produto dessa cooperação foi a publicação, no ano de 1991, das Leis n. 4041 e n. 4042, 

que compunham o Código Sanitário do Município do Natal. A comissão que elaborou 

essas legislações foi formada por servidores municipais e profissionais cedidos pelo 

Estado. Foi um momento importante a publicação de legislação sanitária própria, 

compatível com as questões sanitárias que envolviam o município na ocasião. A 

inexistência de um código sanitário ou de uma legislação sanitária municipal repercute, 

negativamente, na descentralização da vigilância sanitária tanto quanto os demais 

recursos organizativos (COHEN, MOURA, TOMAZELLI, 2004; GARIBOTTI, 

HENNINGTON, SELLI, 2006; SOUZA, STEIN, 2008; BASTOS, COSTA, CASTRO, 

2011a; MARANGON, SCATENA, COSTA, 2010). 

 Outra forma de consolidar a descentralização foi a abertura de um canal direto de 

comunicação entre o serviço municipalizado e a população. Em 1992, foi implantado um 

serviço de atendimento telefônico (Disque 1520) para receber as reclamações e fornecer 

orientações sobre questões relacionadas à saúde pública no município. A relação da 

vigilância sanitária com a população nem sempre é harmoniosa, devido, em parte, ao 

desconhecimento de suas atribuições e ao seu isolamento em relação às demais práticas 

de saúde (FERNANDES, VILELA, 2014). Então, a criação desse serviço foi estratégica 

para divulgar a descentralização dessas ações e constituiu-se como tentativa de aproximar 

essa população do serviço municipal. 

 Essa fase inicial foi um período no qual a implantação das atividades 

descentralizadas exigiu o envolvimento dos dois entes federativos (Estado e Município), 

de forma mais efetiva, para viabilizar esse processo. A intervenção da esfera federal de 

vigilância sanitária foi restrita ao suporte de insumos laboratoriais ao Estado. O que se 

percebeu, naquele momento, foi o protagonismo do Município de Natal ao assumir a 

responsabilidade pelas ações pactuadas como também a iniciativa de avaliar, redirecionar 

ou redimensionar o processo, a todo momento, a partir das dificuldades e dos novos 

desafios que surgiam. 
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 5.2 Fase II – A reestruturação do modelo inicial (1993-1994) 

 

 O ano de 1993 foi marcado por avanços e retrocessos na descentralização da 

vigilância sanitária de Natal. A necessidade de cobertura dos estabelecimentos nos finais 

de semana determinou a organização de um serviço especial aos sábados e domingos. 

Esse serviço foi planejado com a utilização de profissionais que atuavam nos distritos e 

nas unidades durante a semana e participavam de uma escala mensal. Esse serviço 

extraordinário era remunerado com o pagamento de horas extras e utilizava a estrutura da 

sede da SMS como ponto de apoio. A programação das atividades de inspeções e de 

atendimento às denúncias era realizada pelas equipes de nível central, pelos núcleos 

técnicos de saúde ambiental e de controle de alimentos (NATAL, 1993). 

 A implantação desse serviço foi um avanço naquele ano e teve um impacto 

positivo ao favorecer a troca de experiências entre os profissionais dos distritos e das 

unidades, que, aos finais de semana, se encontravam para atuarem em territórios, muitas 

vezes, diferentes daqueles da rotina semanal. Essa atividade foi bem avaliada mas 

também foi criticada e questionada por aqueles que não consideravam relevante a 

existência de atividade nos finais de semana. Essa polêmica se estende até os dias atuais, 

momento em que esse serviço adquiriu outra forma de organização. 

 O processo de descentralização de políticas públicas, para o ente descentralizado, 

é marcado por momentos de enfrentamento das dificuldades decorrentes das 

desigualdades de condições sociais, econômicas e ambientais as quais nem sempre são 

previstas nessas políticas quando formuladas pelo governo central (SANTOS, 2012). Esse 

enfrentamento gera a necessidade de intervenção para resolução dessas dificuldades, o 

que ocorreu com a implantação do serviço nos finais de semana, implementado sem o 

suporte das instâncias estadual e federal.  

 Até esse momento, nos anos de 1993 e 1994, não existia orientação dessas 

instâncias do como poderia ser organizado um serviço municipal de vigilância sanitária. 

Cohen, Lima e Pereira (2006) argumentaram que, apesar da NOB-SUS 01/93 “[...] fazer 

referência a vigilância sanitária [...]”, não foram instituídos mecanismos para 

operacionalização dessas ações nos municípios, o que não contribuiu com o processo de 

descentralização dessas ações, naquela época, no país. 
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 Assim, no município de Natal, o modelo foi construído a partir das demandas de 

saúde da população e da decisão política dos gestores e profissionais. Outra iniciativa, 

que diferenciou o modo de fazer da vigilância sanitária das práticas vigentes, aconteceu 

no final de 1992, com a assinatura de convênio com o Ministério da Saúde para 

implantação de melhorias sanitárias em áreas de risco, identificadas a partir do 

mapeamento das áreas adscritas das unidades e das localidades onde tinha sido 

implantada a rede do sistema condominial de esgotamento sanitário pela Companhia de 

Águas e Esgotos do RN (CAERN). O envolvimento da vigilância sanitária do município 

com a coordenação e a operacionalização desse convênio demonstrava o quanto esse 

serviço se diferenciava, em sua implantação, dos modelos mais tradicionais, de cunho 

burocrático e fiscalizador. 

 Essas atividades de implantação de melhorias sanitárias foram desenvolvidas a 

partir do final do ano de 1992, com recursos da Portaria MS n. 096/1992 e foi continuado 

com a assinatura do convênio n. 277/1994 – FNS/MS (NATAL, 1996). Essa atividade 

proporcionou aos profissionais da vigilância sanitária a oportunidade de atuação de modo 

articulado, intersetorialmente, pois a implantação dessas melhorias exigiu a realização de 

ações conjuntas com a CAERN, com a Superintendência Municipal de Obras e Viação 

(SUMOV) e com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que supervisionou o uso 

dos recursos e cedeu profissionais para o município para o acompanhamento das obras. 

Outro aspecto relevante foi o envolvimento da vigilância sanitária com a população, uma 

vez que, em pelo menos uma localidade, a execução das melhorias sanitárias foi realizada 

em regime de mutirão (NATAL, 1996). 

 A articulação da vigilância sanitária de Natal com a CAERN e com a população, 

nas áreas de implantação dessas melhorias, foi realizada a partir da concepção da 

vigilância sanitária como ação de promoção da saúde, utilizando a informação, a 

educação e a comunicação como instrumentos de intervenção e não se restringindo a 

tecnologias tradicionais de intervenção, consideradas restritivas no controle de riscos e 

na proteção da saúde (BASTOS, COSTA, CASTRO, 2011; MARANGON, SCATENA, 

COSTA, 2010). Outra habilidade necessária foi a capacidade de interlocução com 

instâncias da sociedade de forma articulada e cooperativa, a qual é considerada por Leal 

e Fontes (2009) como essencial para a intervenção desses profissionais e do serviço junto 

a instituições que tenham interface com a saúde.  
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 No ano de 1993, foi realizado um estudo para avaliação das atividades de 

vigilância sanitária descentralizadas, e verificou-se que os profissionais lotados nas 

unidades (técnicos em saneamento e nutricionistas) estavam com desempenho 

comprometido e com problemas para executar as ações programadas. Ao final de 1993, 

um dos entraves detectados foi o fato de diretores e administradores das unidades não 

concordarem com o trabalho externo realizado por esses profissionais. 

 Ressalta-se, nesse período, que o contexto na SMS estava diferente, pois um novo 

governo municipal havia assumido, e foram realizadas mudanças no modelo assistencial, 

principalmente nas funções gerenciais das unidades, com a inserção de pessoas que não 

vivenciaram a construção do modelo implantado a partir de consultorias e de oficinas 

realizadas no ano de 1990 (NATAL, 1994). 

 A incapacidade de compreensão das gerências locais criou situações que 

obrigavam os técnicos em saneamento a cumprirem expedientes internos, em funções 

diversas nas unidades. É importante destacar que isso também ocorreu devido à 

insuficiência de profissionais nas unidades, naquele momento, em decorrência do 

contexto político marcado por greves e paralisações no município (NATAL, 1994). 

 Essa situação foi crítica para o modelo proposto e não existiu governabilidade para 

garantir a realização das atividades de vigilância sanitária nas UMS. É possível analisar 

essa situação a partir da compreensão de que as unidades de saúde, como organizações 

burocráticas, não estavam preparadas para incluir, no rol de suas regras e normas, a 

flexibilidade do ir e vir do profissional de vigilância sanitária. O gerente da unidade não 

flexibilizou suas regras devido ao risco de ruir sua estabilidade no comando e ainda 

favorecer o surgimento de zonas de conflito e resistência dos demais profissionais. Weber 

(1982) enfatizou o quanto as regras e normas, que permeiam as organizações burocráticas, 

têm caráter impessoal e contribuem para a dominação nessas instituições.  

 Após inúmeros esforços sem êxito para modificar essa situação e em virtude da 

necessidade de realização das ações, foi discutido, com a gestão da SMS/Natal, a 

possibilidade de reorganização do serviço municipal de vigilância sanitária, iniciada pela 

transferência dos profissionais técnicos em saneamento para as equipes distritais. Essa 

reorganização do serviço foi discutida, de forma exaustiva, em todas as instâncias 

gerenciais da secretaria e foi implementada no ano de 1994. 
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 Nessa reorganização, o distrito sanitário passou a ser o lugar de organização e de 

gestão local da vigilância sanitária no município, o que exigiu a reestruturação da EQAE 

e a criação da função de Assessor de Vigilância à Saúde (AVS) para a coordenação local 

das atividades, com atribuições técnicas e administrativas (Quadro 11). Nessa 

reorganização do serviço, foi definido que o profissional nutricionista continuaria nas 

unidades e, somente em um dia da semana, executaria suas atividades junto com a equipe 

distrital, uma vez que, naquele momento, não foi possível substituir esses profissionais 

nas unidades (NATAL, 1994). 

 Dentre as atribuições do AVS, aquela que mais exigiu atenção e gerou a maior 

parte dos conflitos foi a articulação com a gerência distrital. Nesse momento inicial, a 

subordinação hierárquica do AVS ao gerente distrital foi instituída de forma plena, uma 

vez que o planejamento e a gestão das atividades tinham como base o território distrital. 

Entretanto, no decorrer do processo de descentralização, com a implementação de 

diretrizes nacionais e estaduais, decorrentes da pactuação de atividades e ações, inerente 

ao compartilhamento entre os entes federativos e, assim, a consequente restrição da 

autonomia (ALCÂNTARA, 2011), surgiu a dubiedade quanto a essa subordinação, e a 

EQAE e o AVS ficaram subordinadas, administrativamente, aos distritos e, tecnicamente, 

ao nível central da vigilância sanitária.  

Quadro 11 – Atribuições do Assessor de Vigilância à Saúde nos distritos sanitários, 

Natal/RN 

Atribuições 

 Realizar a programação local, de acordo com o perfil epidemiológico do distrito e diretrizes 

para o serviço de vigilância sanitária; 

 Confeccionar roteiros de atividades e as rotinas correspondentes de forma a possibilitar a 

execução das ações; 

 Registrar dados de produção; 

 Avaliar as atividades realizadas; 

 Orientar tecnicamente as equipes; 

 Participar de reuniões interinstitucionais e intrainstitucionais; 

 Responsabilizar-se pela organização administrativa do serviço: encaminhar denúncias, 

processos administrativos de licenciamento e de autuações; 

 Manter articulação com as gerências dos distritos, das unidades e do nível central da SMS. 

Fonte: Adaptado pela autora, (NATAL, 1994). 

 

 É importante destacar que, naquele momento, a SMS Natal iniciava a implantação 

do Programa de Agentes Comunitários (PACS), e, na proposta de reorganização do 

serviço de vigilância sanitária, foi prevista a proposição de trabalho articulado entre os 

técnicos em saneamento e esses agentes a partir das “demandas sanitárias locais” (p. 45) 
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e de ações que pudessem ser realizadas pelas equipes distritais de vigilância sanitária 

(NATAL, 1994). Naquela época, essa articulação, realizada com a interveniência da 

gerência distrital, foi uma estratégia que favoreceu a inserção e a consolidação da 

vigilância sanitária no distrito.  

 Ainda em 1994, nesse processo de reorganização, foi implantado o apoio 

administrativo/protocolo específico para a vigilância sanitária, com atribuições ampliadas 

para a gestão de documentos e de processos. É possível argumentar que a estruturação 

formal de um protocolo, que se caracteriza como aparato necessário às práticas 

tradicionais da vigilância sanitária, foi uma ação que contribuiu para situar os 

profissionais e os gestores da vigilância sanitária de Natal frente ao que deveria ser 

realizado com a descentralização, para além das atividades até então desenvolvidas, que 

prescindiam, em grande parte, desse formalismo legal. 

 Até esse momento, a maior parte das ações realizadas não implicavam 

procedimentos legais e burocráticos, apesar da publicação do Código Sanitário em 1991, 

a principal estratégia de ação da vigilância sanitária relacionava-se ao mapeamento e à 

intervenção sobre os problemas do território, aos projetos (melhorias sanitárias, 

monitoramento da balneabilidade das praias, implantação da coleta de resíduos sólidos 

de serviços de saúde) e às ações de educação e de comunicação. A fiscalização e a 

inspeção de estabelecimentos e de serviços eram atividades incipientes naquela época. 

 Entretanto, em decorrência do início do processo de pactuação preconizado na 

NOB-SUS 01/93, que estabeleceu a manutenção de registro mensal da produção das 

atividades de vigilância sanitária realizadas como critério para habilitação em quaisquer 

das três condições de gestão estabelecidas (COHEN, LIMA, PEREIRA, 2006), foi 

realizada a normalização do preenchimento de formulários do Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) para registro das atividades. Ressalta-se que, naquele 

momento, o registro da produção nesse sistema foi utilizado como base para o cálculo da 

gratificação de produtividade, e as adequações foram necessárias para conter excessos 

decorrentes de fragilidades na definição dos procedimentos. 

 A normalização dos procedimentos inibiu o registro indevido de reuniões com a 

comunidade, que estava baseado no número de participantes nas reuniões. Dessa forma, 

esse registro passou a ser feito com base no número de reuniões realizadas. Outra 

inconsistência acontecia no registro de procedimentos de inspeção, ao compartimentalizar 

um estabelecimento de grande porte em setores e registrar como inspeções separadas. O 
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esforço para atender a esse registro implicou especificar e normalizar as atividades 

desenvolvidas, denominadas, na NOB-SUS 01/93, de ações básicas de vigilância 

sanitária. É possível sugerir que, a partir desse momento, as práticas dessa atividade, em 

Natal, começaram a trilhar um caminho direcionado para o modelo tradicional. 

 Outro condicionante para a conformação desse processo foi a ocorrência, nesse 

período, de reorganização administrativa na SMS/Natal e nas coordenações de vigilância 

sanitária e de vigilância epidemiológica, as quais foram integradas na Coordenadoria de 

Vigilância à Saúde (CVS), consolidando um modelo organizativo, no nível central, 

semelhante ao existente nas esferas estadual e federal. Nessa reestruturação, o Setor de 

Atenção à Saúde do Trabalhador foi incorporado à Subcoordenadoria de Vigilância 

Sanitária, que ficou com a seguinte composição organizativa: 

 Divisão de Saúde Ambiental – DISAM 

 Divisão de Controle de Alimentos – DICAL 

 Divisão de Saúde do Trabalhador – DISAT 

 Divisão de Controle de Medicamentos – DIMED 

 Divisão de Controle de Zoonoses – DCZ 

 Serviço de Natureza Especial de Vigilância Sanitária – Senevisa 

 Setor de Recebimento de Denúncias 

 Protocolo 

 Equipes Avançadas de Execução Norte, Sul, Leste e Oeste – EQAE (Distritos) 

 Nessa segunda fase da descentralização da vigilância sanitária em Natal, foi 

definido o modelo organizativo que subsistiu até metade do ano de 2016. Esse modelo, 

tendo como base territorial a área distrital, pode ser caracterizado como um modelo 

desconcentrado de implementação dessa política pública no campo da saúde, uma vez 

que ocorreu a transferência de responsabilidades gerenciais e operacionais em uma 

instância governamental única, entre níveis diferenciados de hierarquia (ALCÂNTARA, 

2011; VIANA, 2014). Assim, é relevante ponderar que o processo de descentralização 

aconteceu quando o município de Natal assumiu a responsabilidade por realizar ações de 

vigilância sanitária em seu território e que a organização desse serviço, inicialmente nas 

UMS e distritos, foi caracterizada como desconcentração, uma vez que ocorreu a 

transferência de poderes para setores periféricos de uma mesma instituição (BRITO, 

2007).   
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5.3 Fase III – A descentralização das ações de vigilância sanitária de média e alta 

complexidade em Natal (1995-1999). 

 

 Após o município assumir as ações de controle de alimentos e medicamentos 

pactuadas, não aconteceu a contrapartida esperada, da instância estadual, quanto ao 

repasse de pessoal e das ações de maior complexidade nas áreas de serviços de saúde e 

medicamentos. Em 1994, foi retomada a discussão junto à instância estadual para 

continuidade da descentralização da vigilância sanitária, em Natal. Entretanto, esse 

processo somente foi continuado em 1995, quatro anos após as primeiras ações 

municipalizadas, quando foram retomadas as reuniões com a esfera estadual para 

prosseguimento da descentralização. 

 Para renegociação do processo de descentralização, essas reuniões entre Estado e 

Município aconteceram não somente nesse momento, mas em todos esses anos. Rodden 

(2005) considera que a relação entre os entes federativos é caracterizada por incompletude 

nas pactuações, decorrente das inconsistências quanto à autonomia dos governos 

subnacionais no federalismo, exigindo de seus entes constantes renegociações, para que 

não aconteça a superposição de esferas de autoridade, quando os entes desenvolvem ação 

em duplicidade.  

 Em Natal, os entraves para a continuidade dessa descentralização também podem 

ser justificados nessa relação entre pessoas e instituições, pela dificuldade da esfera 

estadual em ceder e/ou compartilhar poder, uma vez que a descentralização de uma 

política pública exige a transferência de poder (VIANA, 2014). O Estado é um espaço no 

qual se concentram relações de força (FOUCAULT, 2006; BOURDIEU, 2014), e a 

transferência de responsabilidades entre as esferas estatais implica perda de poder para 

quem cede e ganho de poder para quem assume. As pessoas que fazem parte dessas 

instituições estatais estão imbricadas nessas relações e, apesar de dominadas por normas 

racionalmente validadas e impessoais, são agentes sociais que acumularam recursos de 

poder e exercem esse poder a partir de seus anseios e conhecimentos (BOURDIEU, 

2014). 

 Naquele momento, devido à intenção mútua dos gestores estadual e municipal, 

motivada pela presença de profissionais que participaram da criação da SMS Natal a 

frente da gestão estadual, foi dado continuidade a esse processo. Dessa forma, em janeiro 
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de 1995, por meio do ofício n. 0117/95 – GS, o secretário municipal encaminhou para a 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RN) o cronograma de repasse das atividades de 

vigilância sanitária, que foram previamente discutidas junto à Subcoordenadoria de 

Vigilância Sanitária do RN (SUVISA, SSP/RN). Em reunião da CIB/RN, realizada em 

16 de janeiro de 1995, foi pactuado o repasse de profissionais, de área física, de 

equipamentos para a SMS Natal e estabelecidas as responsabilidades especificadas no 

Quadro 12. 

Quadro 12 – Ações de vigilância sanitária pactuadas no ano de 1995, Natal, RN 

Área Atividades 

Meio ambiente Cadastramento e inspeção de locais de uso coletivo (clubes, piscinas, etc.); 

Inspeção do sistema de abastecimento de água; 

Aprovação de projetos de instalação predial de água e esgotos; 

Inspeção de estabelecimentos potencial ou efetivamente poluidores de 

grande porte. 

Alimentos  Inspeção de cozinhas industriais; 

Inspeção de depósitos de merenda escolar; 

Cadastramento, licenciamento de indústrias de produtos artesanais. 

Medicamentos Cadastramento, licenciamento e inspeção de distribuidoras de 

medicamentos; 

Coleta de amostras de produtos farmacêuticos para fins de controle 

sanitário; 

Cadastramento e inspeção de imunizadoras e desinsetizadoras; 

Aprovação de projetos, licenciamento e inspeção de indústrias de 

medicamentos, correlatos e afins; 

Cadastramento, inspeção e licenciamento de empresas transportadoras de 

medicamentos, correlatos e afins; 

Cadastramento, inspeção e licenciamento de farmácias hospitalares da rede 

pública e privada. 

Serviços de 

saúde 

Cadastramento, inspeção e licenciamento de academias de atividades 

físicas, creches e clubes; 

Cadastramento, inspeção e licenciamento de barbearias, salões de beleza, 

saunas, massagens terapêuticas e congêneres; 

Cadastramento, inspeção e licenciamento de institutos e clínicas de beleza 

sob responsabilidade médica; 

Aprovação de projetos, cadastramento, inspeção e licenciamento de 

clínicas, consultórios, laboratórios de prótese dentária, óticas, clínicas e 

institutos de fisioterapia, casas de repouso, clínicas geriátricas, unidades de 

saúde, laboratórios de análises clínicas e anatomias patológica, serviços de 

hemoterapia e bancos de tecidos e órgãos, hospitais privados, unidades 

mistas e clínicas especializadas; 

Cadastramento, inspeção e licenciamento de serviços de radiação ionizante, 

hemodiálise, hemodinâmica, diagnóstico por imagem e serviços de análises 

clínicas de alta tecnologia. 

Fonte: Rol de responsabilidades anexado ao ofício 0117/95 – GS/SMS. 

 

 Nesse acordo estabelecido com a SUVISA/RN, foi definido o repasse de 

equipamentos (estantes, armários, mesas, cadeiras, ar condicionado, máquinas de 



105 
 

datilografia). Esses equipamentos estavam em uso na esfera estadual e foram recebidos 

juntamente com o andar térreo do prédio sede dessa subcoordenadoria, que, à época, foi 

ocupado para abrigar a sede do distrito sanitário Leste. 

 Essa etapa da descentralização foi um momento diferenciado, nesse processo, uma 

vez que a pactuação entre Município e Estado foi realizada de forma cooperativa, com o 

envolvimento de profissionais e gestores dos entes federativos, o que não aconteceu com 

frequência, uma vez que as relações entre esses entes foram mais competitivas do que 

cooperativas. Isso é referendado na literatura por Lobato, Martich e Pereira (2014, p. 46) 

ao considerar o predomínio da competição entre esses entes, no que eles designaram de 

“federalismo da saúde”. Essa condição singular já foi justificada nos parágrafos 

anteriores, mas pode ser compreendida com mais clareza em um trecho advindo de 

entrevista realizada, nesse estudo, com a gestora de vigilância sanitária estadual, da época: 

O secretário estadual era municipalista, então assim, era uma questão 

de ordem, ele dizia: é para passar tudo que é para o município, que é 

competência dele. Então, só que a gente precisa estruturar, não passar 

de forma irresponsável, e naquele momento a gente tinha lá na 

secretaria municipal de saúde, tinha uma gestora, e era muito boa essa 

conversa que a gente podia ter, tinha, assim, muita ansiedade do 

município em receber, queria receber, mas se percebeu que a gestão era 

responsável também para receber com cuidado, com responsabilidade 

e não receber ação por receber, não era isso, não era questão da vaidade, 

ou o município se sentir com poder porque estava recebendo aquela 

ação, mas o município sempre se preparou, se estruturou, para poder 

receber aquela atividade de forma responsável. IC n. 001. 

 

 As relações de cooperação que implicaram negociação e busca de consenso 

permearam esse momento da descentralização. O consenso entre os entes envolvidos foi 

pautado na sensibilidade e no desprendimento quanto ao poder e deve ser considerado 

uma exceção em instituições estatais burocráticas, nas quais prevalecem os espaços de 

lutas na disputa pelo poder (CROZIER, 1981). Entretanto, nem tudo foi consenso e 

tranquilidade nesse processo, principalmente quando se tratou da cessão de servidores 

estaduais para o município. 

 Nesse processo de cessão, foram relacionados 25 profissionais da SUVISA/RN, 

todos com regime de trabalho de 40 horas. Desse contingente, foram repassados 10 

farmacêuticos, 03 técnicos em saneamento, 03 odontólogos, 02 biólogos, 02 enfermeiras, 

01 sociólogo, 01 fisioterapeuta, 01 auxiliar de farmácia, 01 agente de portaria e 01 técnico 

administrativo (Oficio n. 0117/95). Quando esses profissionais se apresentaram na 
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SMS/Natal, informaram que o processo interno de escolha para cessão ao município foi 

traumático. Na época, alguns relataram que se sentiram menosprezados e desvalorizados, 

quando os gerentes dos grupos técnicos da SUVISA/RN utilizaram o argumento de que 

esses profissionais estavam sendo cedidos, pois não teriam perfil para as novas 

atribuições desse órgão com a descentralização. 

 As relações de força, expressas por disputas internas, ocorreram no momento em 

que essa cessão foi imposta aos servidores estaduais, a partir de norma ou deliberação 

advinda dos indivíduos investidos de poder, que, estrategicamente situados, impuseram 

sua dominação (CROZIER, 1981), com a intenção de alcançar os objetivos estabelecidos 

na pactuação com o Município. Naquela situação, o saber técnico foi utilizado como 

argumento para a permanência ou cessão desses servidores, o que remete à relação entre 

saber e poder, quando aquele que detém saber acumula poder e vice-versa (Foucault, 

2006). Os servidores que ficaram em seus postos, no Estado, tinham acumulado mais 

poder e o exerceram junto aos gerentes para sua permanência. 

 Foi uma barreira difícil de transpor, vencer a desconfiança e a insegurança desses 

profissionais, que chegaram ao município, porque foram preteridos por “aqueles mais 

capazes” que tinham ficado no ente estadual. No entanto, em pouco tempo, esses 

profissionais cedidos já estavam envolvidos na construção de práticas diferentes do 

tradicional e se incorporaram, sem grandes problemas, às equipes existentes nos distritos 

e na sede da SMS/Natal (NATAL, 1996). Alguns destes permaneceram por mais de 

quinze anos no município e retornaram à esfera estadual devido à proximidade com a 

aposentadoria. 

 A satisfação no trabalho é um aspecto relativo aos sentimentos que a pessoa tem 

em relação à sua atividade e está relacionada, em parte, à interação entre os colegas de 

trabalho e sua aceitação de forma amistosa (ROBBINS, 2009). O acolhimento dado a 

esses profissionais, na sua chegada ao município, foi fator relevante para sua adesão aos 

objetivos e às metas a serem alcançados. Nesse contexto, é pertinente afirmar que a cessão 

e o envolvimento desses profissionais contribuíram para o êxito alcançado na 

descentralização. 

 Em 1996, o elenco de profissionais da vigilância sanitária municipal, incluindo o 

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), era composto por 108 servidores (Tabela 2) e 

ainda foi explicitada, em relatório, a necessidade de 81 profissionais para compor essa 

equipe (NATAL, 1996). 
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Tabela 2 – Número de profissionais atuantes na vigilância sanitária de Natal/RN, por 

categoria profissional, no ano de 1996  

Categoria profissional Nível local Nível central Total 

Nutrição 16 02 18 

Odontologia  05 01 06 

Enfermagem 06 01 07 

Psicologia 01 01 02 

Farmácia 10 02 12 

Engenharia - 01 01 

Medicina - 01 01 

Medicina - veterinária 05 - 05 

Biologia  11 01 12 

Técnico em saneamento 27 03 30 

Sociologia  - 01 01 

Fisioterapia 01 - 01 

Arquitetura 01 01 01 

Direito - 02 02 

Serviço social 01 - 01 

Auxiliar de controle de zoonoses 08 - 08 

Total 91 17 108 

Fonte: NATAL, 1996. 

 

 Naquela época, a maioria dos profissionais (84.2%) atuava a partir dos distritos 

sanitários. É importante também destacar que, em 1996, ainda não havia sido 

descentralizada a área de epidemiologia e controle de doenças, e, assim, o CCZ tinha uma 

equipe reduzida, que atuava no controle da raiva, da leishmaniose visceral, da 

esquistossomose e no combate aos vetores, escorpiões e roedores (NATAL, 1996). Nesse 

caso, a grande parte dos profissionais existentes tinha envolvimento com as ações de 

vigilância sanitária. 

 É relevante destacar que, no momento atual, a vigilância sanitária de Natal possui 

menos de 90 profissionais em atividade, o que parece um contrassenso, visto que esse 

serviço já assume a responsabilidade por essas ações de forma plena. A insuficiência de 

profissionais capacitados, para o desenvolvimento das atividades em vigilância sanitária, 

é considerada grande problema para efetivar a descentralização nos municípios e está 

relacionada à ausência de política efetiva de qualificação desses trabalhadores no país. 

Por isso, a gestão municipal não considera prioridade a implementação dessa política 

(GARIBOTTI, HENNINGTON, SELLI, 2006; BASTOS, COSTA, CASTRO, 2011b; 

SOUZA, STEIN, 2008). 

 Outro aspecto essencial, para a descentralização dessas ações, é a existência de 

instrumentos legais que possibilitem o exercício de atividades regulatórias, inerentes a 
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essa área. Ao final do ano de 1995, foi publicada a legislação municipal para cobrança de 

taxas pelo serviço de vigilância sanitária (Lei n. 4.724, de 22 de dezembro de 1995), 

elaborada com o apoio da assessoria jurídica e da Procuradoria Geral do Município. Para 

que esses recursos arrecadados fossem utilizados na vigilância sanitária, ocorreu 

extenuante negociação entre os secretários de saúde e de finanças, sendo deliberado a 

abertura de conta junto ao Fundo Municipal de Saúde para essa receita. Inicialmente, 

esses recursos foram arrecadados com o uso de guias de depósitos bancários efetuados 

pelos proprietários dos estabelecimentos. Essa arrecadação de taxas permitiu que a 

vigilância sanitária, a partir de 1996, programasse suas despesas com a utilização desses 

recursos (NATAL, 1996). 

 A gestão dos recursos financeiros deve ser considerada ação estratégica na 

consolidação da vigilância sanitária no município. Os problemas encontrados na literatura 

quanto ao uso inadequado e à falta de capacidade em gerir esses recursos, além de sua 

insuficiência, representam entraves importantes que influenciam negativamente na 

descentralização (JULIANO, ASSIS, 2004; COHEN, 2009; MARANGON, SCATENA, 

COSTA, 2010).  

 A normalização de atividades e estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária é 

ação compartilhada com os entes federativos, realizada de forma suplementar à legislação 

federal, estados e municípios, os quais devem exercer suas capacidades normativas 

(VIANA, 2014).  Ainda no ano de 1996, devido à descentralização da vigilância sanitária, 

na área dos serviços de saúde, foi iniciada a elaboração de normas técnicas 

regulamentadoras do código sanitário, em vigor desde 1991, para consultórios e clínicas 

médicas, laboratórios de análises clínicas e congêneres. Essas normas foram publicadas 

na forma de decretos (NATAL, 1996). Ainda nesse ano, foi iniciada a revisão desse 

código sanitário, uma vez que, com o processo de descentralização efetivado nessa 

terceira fase, houve a necessidade de contemplar novos dispositivos normativos ao código 

em vigência. 

 Na literatura, a descentralização, no modelo federativo de organização de Estado, 

é um processo que ocorre com alternância de momentos de cooperação e de disputas, uma 

vez que a descentralização pode expressar a competitividade entre os entes federativos 

(LOBATO, MARTICH, PEREIRA, 2016). É possível argumentar que, até 1996, 

existiram, entre estado e município, momentos de cooperação decorrentes de negociação 

entre gestores e equipes de vigilância sanitária dessas esferas governamentais. A 
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compreensão de que o município estava à frente da execução das ações em seu território, 

naquele momento, ainda não era compartilhada pela esfera federal, que somente se dirigia 

ao órgão estadual no repasse de informações, demandas e ofertas de capacitação. 

 Em 1996, as determinações para interdição cautelar ou apreensão de produtos em 

caráter nacional somente eram repassadas para o órgão estadual da vigilância sanitária, 

que, por sua vez, repassava por fax para o município, o que contribuía, muitas vezes, para 

atraso na pronta reação desse serviço. Além disso, era praticamente nula a participação 

do município em reuniões e eventos de capacitação promovidos pelo órgão federal 

(NATAL, 1996). Essa dificuldade existe até o momento atual, 2016, quando o município 

ainda não tem participação nesses eventos por ausência de comunicação eficaz entre os 

órgãos e por competitividade velada. 

 Uma exceção foi a indicação de três profissionais do município para participarem 

dos programas nacionais de inspeção em unidades hemoterápicas e em indústrias 

farmacêuticas (PNIUH e PNIIF). Essa participação proporcionou a capacitação desses 

profissionais e a possibilidade de intercâmbio com outros profissionais e serviços no país. 

Apesar de os programas surgirem para atender demandas reprimidas da Secretaria 

Nacional de Vigilância Sanitária, é possível definir esse momento como cooperativo entre 

as três esferas federativas. 

 A capacitação dos profissionais foi uma categoria de análise, relacionada à 

descentralização da vigilância sanitária que se destacou, na metassíntese de literatura 

realizada nesse estudo, e é considerada necessária e mesmo condição para a atuação nessa 

área, uma vez que os técnicos e os graduados, em sua grande maioria, não chegavam aos 

serviços, na década de 1990, com formação nessa área. As iniciativas de qualificação 

desses profissionais aconteciam de forma esporádica, estando vinculadas aos serviços, 

que promoviam treinamentos e a cursos incipientes de pós-graduação. Leal e Teixeira 

(2009, p. 168) consideraram que a formação de pessoas em vigilância sanitária é uma 

questão complexa e justificaram tal afirmação, por 

[...] não haver cursos de graduação e pelo fato de que as disciplinas que 

dão suporte à área, nos cursos de nível superior de saúde, não 

oferecerem qualificação específica, ficando a formação profissional 

sujeita a capacitações em cursos de pós-graduação, nem sempre 

disponíveis na maioria dos municípios brasileiros.  
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 Nesse momento inicial da descentralização, em Natal, as iniciativas de 

capacitação contribuíram para a consolidação desse processo. A gestão da vigilância 

sanitária assumiu a responsabilidade de implementar política de qualificação dos seus 

profissionais a partir da realização de treinamentos e eventos científicos (Semanas de 

Vigilância Sanitária de Natal). Um fato interessante a ser analisado foi a mudança que 

ocorreu na grade curricular do curso de formação técnica em saneamento, oferecido na 

Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (atual Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do RN - IFRN), com a inclusão de disciplinas relacionadas à 

vigilância sanitária de alimentos. 

 Infelizmente, não foram encontrados registros desse processo em documentos 

institucionais e nem nas bases de dados. Além disso, nenhum estudo foi encontrado 

discutindo essa inovação que, na época, ocorreu a partir da inserção dos técnicos em 

saneamento na vigilância sanitária. Em consulta ao Projeto Pedagógico do curso Técnico 

de Nível Médio em Controle Ambiental, que substituiu o curso de Técnico em 

Saneamento, no IFRN, verificou-se que, na formação desse profissional, ele deverá ter 

capacidades de “planejar ações preventivas e corretivas em vigilância sanitária e 

ambiental”. Na relação dos componentes curriculares do núcleo tecnológico do curso, 

consta uma disciplina denominada vigilância sanitária e ambiental com 60 horas (IFRN, 

2011). 

 A formação técnica implementada nessa instituição favoreceu a incorporação de 

profissionais com algum conhecimento na área, nos concursos públicos realizados 

posteriormente. A relevância da inserção dos técnicos em saneamento, no processo de 

descentralização da vigilância sanitária, em Natal, foi atestada por ações na área de saúde 

ambiental que não faziam parte do rol de ações tradicionais desse campo de atuação, como 

destacado anteriormente. 

 Nessa terceira fase da descentralização em Natal, as ações de vigilância sanitária, 

na área de saúde ambiental, estiveram voltadas para o controle da balneabilidade das 

praias, o monitoramento da rede de abastecimento de água, a continuidade da implantação 

das melhorias sanitárias e a revisão da legislação na área de resíduos sólidos de serviços 

de saúde. Nesse momento, é relevante destacar que, antes da descentralização, as ações 

relacionadas às condições ambientais que interferem na saúde já vinham sendo 

desenvolvidas pela SMS/Natal.  
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 O controle da balneabilidade das praias foi uma ação foi iniciada em 1990 e tinha, 

operacionalmente, a coleta de amostras em 20 pontos das praias urbanas de Natal. Essa 

ação foi realizada pela saúde municipal até seu repasse para o órgão municipal de controle 

ambiental no final da década de 1990 (NATAL, 1996; NATAL, 1999).  

 A implantação de melhorias sanitárias foi continuada em 1996, quando foi 

assinado o 4º Termo Aditivo ao Convênio n. 277/19 para implantação dessas melhorias 

em áreas com transmissão da esquistossomose. Ressalta-se que o CCZ havia implantado 

o controle dessa endemia a partir do desenvolvimento do Programa de Controle de 

Endemias do Nordeste – PCDEN. A ação integrada, no âmbito do município, a partir de 

recursos repassados pelo governo federal, em projetos diferentes, oportunizou maior 

impacto no controle dessa endemia. Além de gerenciar os recursos do convênio n. 

277/1994, coube à vigilância sanitária realizar o mapeamento das localidades de risco 

para implantação de 146 banheiros nas comunidades mais vulneráveis nos distritos Oeste 

e Norte (NATAL, 1996). 

 No tocante à descentralização das ações de controle de empresas imunizadoras e 

desinsetizadoras, pactuada na CIB/RN, no final de 1995, foi definido que o controle das 

imunizadoras, quanto ao licenciamento e à fiscalização, ficou com a Fundação Eco Natal, 

órgão ambiental municipal, e a vigilância sanitária assumiu a responsabilidade do 

licenciamento e da inspeção das desinsetizadoras. Ao final de 1996, foi avaliado que 

muitas ações de vigilância sanitária, na área da saúde ambiental, estavam sendo realizadas 

em duplicidade com os órgãos ambientais municipal e estadual. Ou seja, além das 

atribuições já existentes, algumas ações descentralizadas foram discutidas em reuniões 

junto à vigilância sanitária estadual e a esses órgãos ambientais para ajustes que 

oportunizaram economia de recursos. 

 Rodden (2005) considerou que, frequentemente, a descentralização gera novas 

responsabilidades aos entes subnacionais que findam em superposição de autoridade sob 

determinado objeto de ação. Foi o que aconteceu no município de Natal, na área de 

ambiente, pois, na medida em que os órgãos ambientais foram criados e assumiram suas 

funções, não foi discutido, a priori, a distribuição de responsabilidades e tarefas, o que 

aconteceu somente quando foi constatada essa superposição. A iniciativa do MS ao 

publicar as normas operacionais do SUS contribuiu para a definição das atribuições da 

vigilância sanitária no âmbito do município. 
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 Em 1996, foi publicada a NOB-SUS 01/1996, na qual ficou explicitado que as 

ações de vigilância sanitária deveriam ser responsabilidade do gestor municipal ao 

assumirem as ações básicas de saúde (AGUIAR, 2011). Essa norma foi importante, uma 

vez que estabeleceu o repasse de recursos federais, fundo a fundo, de forma regular. Até 

1996, a manutenção do serviço de vigilância sanitária era realizada com recursos da 

arrecadação de taxas e repasse de recursos no modo convenial. Inicialmente, foi bem-

vinda a notícia de que havia sido instituído um Piso Básico, per capita, para financiar as 

ações da vigilância sanitária. Esse impacto inicial foi desfeito quando o valor per capita 

foi definido em R$ 0,25 habitante/ano. De Seta e Silva (2006, p. 205) consideraram que 

a regulamentação desse piso básico para a vigilância sanitária foi avanço no 

financiamento dessas ações nos municípios, entretanto, evidenciou a fragilidade política 

dessa área, expressa na “insuficiência nominal dos valores alocados”. 

 Em 1997, a vigilância sanitária de Natal passou a planejar suas ações com a 

previsão de receitas advindas do repasse do Fundo Nacional de Saúde (fonte 183), de 

recursos de arrecadação própria (fonte 111) e de alguns convênios ainda vigentes (fonte 

181). O cuidado em garantir o uso desses recursos nas ações de vigilância foi concretizado 

com a inserção no plano plurianual de uma atividade de vigilância sanitária, que a partir 

de 1998, foi contemplada nas programações orçamentárias anuais da saúde municipal 

(NATAL, 1997).  

 Para adquirir equipamentos e materiais, realizar cursos e eventos, produzir 

material informativo e educativo e manter estrutura física e operacional, a garantia do uso 

de recursos financeiros na vigilância é fundamental para a consolidação da 

descentralização. Em estudos analisados na metassíntese, foi evidenciado que muitos 

problemas e dificuldades na incorporação dessa ação nos municípios estavam 

relacionados à precariedade da estrutura organizacional e operacional (COHEN, 

MOURA, TOMAZELLI, 2004; PIOVESAN et al., 2005; GARIBOTTI, HENNINGTON, 

SELLI, 2006; COHEN, 2009; MARANGON, SCATENA, COSTA, 2009; LEAL, 

TEIXEIRA, 2009) 

 Em 1999, no primeiro trimestre, foi realizada uma reforma administrativa na 

prefeitura que transformou as coordenadorias e subcoordenadorias, até então existentes, 

em departamentos e setores. Foi criado o Departamento de Vigilância à Saúde (DVS), e 

nessa reorganização, as atividades de controle de zoonoses, gerenciadas até aquele 

momento pela vigilância sanitária, foram transferidas para a vigilância epidemiológica. 
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Essa transferência foi, em parte, decorrente do enfrentamento da epidemia de dengue no 

município, que havia eclodido em 1997 e aconteceu no contexto que desencadeou a fase 

inicial para a descentralização das ações de epidemiologia e controle de doenças, iniciada, 

em Natal, com a assinatura do convênio n. 30/1997, com o Ministério da Saúde (NATAL, 

1999). 

 Em 1999, foi concluída a revisão do código sanitário municipal, realizada devido 

à necessidade de inclusão de dispositivos legais em decorrência das responsabilidades 

assumidas pela vigilância sanitária municipal, na segunda fase da descentralização, no 

ano de 1995, como também devido à incorporação das ações de epidemiologia e controle 

de doenças e ainda em virtude da ampliação das responsabilidades da SMS/Natal em 

virtude de sua habilitação na Gestão Plena do Sistema Municipal, com a NOB –SUS 

01/1996 (NATAL, 1999). 

 Nesse mesmo ano, foi publicada a Lei n. 5.118, de 22 de julho de 1999, que alterou 

a Lei n. 4042/1991 na definição das infrações à legislação sanitária municipal. Em 29 de 

setembro de 1999, foi publicada a Lei n. 4,132, que alterou a Lei n. 4041/1991 na 

aprovação das normas de promoção, proteção e recuperação da saúde no município do 

Natal. Essas duas leis, publicadas em 1999, constituíram o Código Sanitário de Natal, que 

foi atualizado e está em vigência (NATAL, 2000). 

 A legislação sanitária deve ser atualizada periodicamente e precisa acompanhar a 

evolução tecnológica inerente a objetos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. Ao 

município, de acordo com previsão constitucional relativa às competências concorrentes 

para legislar de forma suplementar as esferas estadual e federal, foi atribuída a importante 

ação de detalhar as normas gerais fixadas nacionalmente, de acordo com cada realidade 

(DALLARI, 2000). Essa atribuição foi assumida em diversos momentos tanto em relação 

à revisão do código sanitário, quanto na emissão de normas técnicas, na forma de 

decretos, para regulamentação de disposições nele previstas. 

 No início do ano 2000, foi realizada uma oficina de planejamento para o biênio 

2000/2001, que estabeleceu as diretrizes de consolidação da descentralização das ações 

de vigilância em saúde, no município. Entretanto, esse período de consolidação foi 

ampliado para as ações de vigilância sanitária, até o final de 2005, quando outras 

atividades pendentes de descentralização foram municipalizadas, após aprovação na 143º 

reunião da CIB/RN, realizada em 28 de dezembro de 2005. Restou pendente, naquele 
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momento, o repasse das ações voltadas para indústrias de cosméticos, saneantes e 

medicamentos. 

 

5.4 Fase IV – Desafios para consolidar a descentralização da vigilância sanitária em 

Natal (2000-2010). 

 

 As diretrizes de programação das ações de vigilância sanitária para o biênio 2000-

2001foram voltadas para a implantação de novas atividades: vigilância epidemiológica 

das doenças transmitidas por alimentos – DTA, elaboração do projeto de um laboratório 

municipal de bromatologia, implantação do programa de destinação final de pneus 

inservíveis e implantação do projeto de monitoramento de hortaliças e para a continuidade 

das ações já descentralizadas para o município (NATAL, 1999). 

 Em 2001, com a publicação da Portaria MS n. 145, de 31 de janeiro de 2001, 

foram instituídas novas regras para o financiamento das atividades de média e alta 

complexidade em vigilância sanitária e novos critérios para repasse de recursos 

financeiros a partir da assinatura do Termo de Ajustes e Metas – TAM (DE SETA, 

SILVA, 2006). No ano de 2003, o município de Natal atendeu a todos os critérios 

estabelecidos nessa portaria e, após aprovação junto a CIB/RN, em reunião no dia 25 de 

agosto de 2003, passou a receber o valor de R$ 0,20 por habitante/ano para o 

desenvolvimento das ações de média e alta complexidade, que já eram desenvolvidas pelo 

município desde 1995. 

 A partir de 2004, o repasse do governo federal para o município, foi o somatório 

de R$ 0,25 habitante/ano, referente ao PAB variável, e R$ 0,20 habitante/ano 

correspondente ao TAM. O per capita dos recursos federais para a descentralização da 

vigilância sanitária foi de R$ 0,45, enquanto que o per capita repassado para as ações de 

epidemiologia e controle de doenças foi de R$ 3,36 habitante/ano. 

 Em 2003, foi publicada a Portaria MS n. 2473/2003 que instituiu as normas para 

Programação Pactuada Integrada das ações de vigilância sanitária (PPI-Visa) de média e 

alta complexidade (MAC), em substituição ao TAM, e ainda estabeleceu que as ações 

básicas de vigilância sanitária fossem pactuadas em conjunto com as ações básicas de 

vigilância em saúde (DE SETA, SILVA, 2006).  
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 Nessa portaria, o Teto Financeiro de Vigilância Sanitária para média e alta 

complexidade (TFVS) aos estados e os critérios de repasse dos recursos para os 

municípios foram instituídos. Em 2006, no Estado do Rio Grande do Norte, somente 

Natal havia pactuado a execução das ações de MAC, com repasse do valor anual de R$ 

148.958,80. A baixa adesão dos municípios ao MAC foi analisada por De Seta e Silva 

(2006, p. 211) ao sugerirem que esse “baixo poder de indução representado pelo 

subfinanciamento da vigilância sanitária, que não motiva os gestores a assumirem essas 

responsabilidades”.  

 Essa análise foi pertinente no caso de Natal, uma vez que os valores repassados, 

em 2005, para o Teto da Epidemiologia e Controle de Doenças foi de R$ 2.327.210,84, 

enquanto que os valores repassados para as ações de vigilância sanitária importaram em 

R$ 307.227,58. A simples comparação entre os valores destinados, anualmente, para 

essas atividades já evidenciavam esse subfinanciamento. Os valores repassados para 

vigilância sanitária de Natal, no ano de 2005, não chegaram a 13% do montante de 

recursos destinados à epidemiologia e ao controle de doenças (NATAL, 2005). 

 Apesar do repasse subdimensionado dos recursos, em 2005, a vigilância sanitária 

de Natal, em cumprimento as metas pactuadas no TAM/MAC, assumiu a 

responsabilidade pelo cadastramento, pela inspeção, pela fiscalização e pelo 

licenciamento dos seguintes estabelecimentos: laboratórios de histocompatibilidade, 

banco de sangue de cordão umbilical e placentário para uso autólogo e hospital-dia para 

transplante de medula óssea. Na área de controle de alimentos, assumiu a 

responsabilidade pelas empresas fabricantes de gelados comestíveis, fabricantes de gelo, 

de temperos e alimentos em geral (NATAL, 2005). 

 Nessa discussão, é importante inserir, quanto ao subfinanciamento e à 

incorporação de novas responsabilidades, a concepção de Falleti (2006) de que a opção 

de repasse de responsabilidades para os municípios não ocorreu pari passu ao repasse de 

recursos financeiros, devido à modalidade de descentralização implementada, que 

restringiu os poderes de gestão e a autonomia dos entes subnacionais, quanto às políticas 

descentralizadas. Isso é uma característica do modelo de descentralização tutelada, 

implementado na saúde (LUCENA, 2015a; VIANA, 2014).  

 Além das ações de média e alta complexidade, no ano de 2005, foram 

desenvolvidas ações em parceira com o Ministério Público Estadual (MPE) e com 

Programa Alimento Seguro (PAS) no acompanhamento sistemático dos quiosques 
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situados nas praias urbanas. Essa atividade foi diferenciada por exigir novas estratégias 

de abordagem na área de controle de alimentos, com a implantação de unidades de 

produção nas residências dos proprietários dos quiosques (NATAL, 2005). 

 Outra parceria importante com o MPE culminou com a publicação da Lei 

Municipal n. 5.700/2005, que regulamentou o uso de produtos fumígenos em espaços 

fechados na cidade. Essa lei foi mais detalhada do que a legislação federal vigente ao 

responsabilizar o fumante pela infração e não somente o estabelecimento (NATAL, 

2005). A parceria com o MPE é compromisso permanente da vigilância sanitária de Natal 

e, ao longo do tempo, tem contribuído para o enfrentamento dos problemas sanitários no 

Município. 

 No ano de 2006, o controle do uso de fumígenos em ambientes fechados foi 

inserido na rotina das equipes distritais e do serviço de plantão. Esse serviço substituiu as 

atividades ocorridas em finais de semana e interrompidas em 1999, devido à 

reestruturação administrativa na prefeitura que suprimiu o mecanismo de remuneração 

dessas atividades. Na tentativa de suprir essa demanda, foi implantado um serviço de 

plantão, considerando o dispositivo legal existente que amparava essas atividades na área 

assistencial e na de vigilância em saúde. Esse serviço foi iniciado em 2003 com a 

participação de nove profissionais e funcionava todos os dias da semana (domingo a 

sábado) com escalas de 12 horas (NATAL, 2003). 

 Em 2006, com a publicação da Portaria MS n. 399/2006, foi definida uma nova 

forma de pactuação na saúde, entre os entes federativos, o Pacto pela Saúde, que 

preconizou a responsabilização de cada ente na consolidação do SUS. A vigilância 

sanitária não foi contemplada como prioridade no Pacto pela Vida, nem tampouco como 

ação no Pacto em defesa do SUS. A vigilância somente foi contemplada no Pacto de 

Gestão do SUS, na ação de financiamento da vigilância em saúde, quando ficou 

estabelecido que, no Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (TFVS), os recursos 

repassados para a vigilância sanitária comporiam um sub-bloco específico (LOBO, 

LIMA, ACIOLI, 2011). 

 Na época, houve grande preocupação entre os gestores da vigilância sanitária de 

Natal quanto à unificação dos recursos, devido à possibilidade de o gestor municipal 

utilizar os recursos do bloco em ações para o controle de doenças, como a dengue. 

Entretanto, naquele momento, isso não chegou a acontecer, pois foi possível continuar o 
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monitoramento dos repasses nas contas específicas do Fundo Municipal de Saúde e a 

execução da programação orçamentária prevista (NATAL 2007). 

 A inserção da vigilância sanitária como estrutura subordinada ao modelo de 

organização da vigilância em saúde, desencadeada no início da década de 1990, em 

estados e municípios, é uma questão que deve ser analisada a partir de novos estudos. Na 

esfera federal, essa aglutinação não aconteceu, uma vez que o órgão federal de vigilância 

sanitária não estava subordinado à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS). No 

entendimento de alguns profissionais da vigilância sanitária, houve perda de poderes, 

visto que essa inserção foi em nível hierárquico inferior ao que existia anteriormente. Esse 

fato contribuiu para o temor de que a urgência quanto ao combate e controle de epidemias 

e de endemias levaria o gestor de vigilância em saúde a transferir recursos financeiros da 

vigilância sanitária para essas ações. 

 Lucchese (2006, p. 43) considerou que esse movimento de inserção na vigilância 

em saúde, ocorrido nos municípios, trouxe a possibilidade de um modelo diferente do 

tradicional, que poderia proporcionar “[...] avanços conceituais, metodológicos e 

instrumentais que poderiam contribuir para uma redefinição dos processos de trabalho 

[...]”. Entretanto, a simples aproximação e gestão única das áreas reconhecidas como do 

campo da vigilância em saúde, necessariamente, não concretizaram esses avanços. No 

município de Natal, algumas experiências integradas foram implementadas, mas 

aconteceram mais por iniciativa dos profissionais do que pela frágil articulação entre as 

áreas.  

 Ressalta-se que tal fato pode ser explicado pela resistência à mudança do modelo 

que contemplava espaços de gestão separados e bem delimitados para a vigilância 

sanitária e epidemiológica. É possível tentar explicar tal resistência a partir das incertezas 

geradas pela falta de expertise com o novo modelo proposto. Para Crozier (1981), ao 

enfrentar situações de incerteza nas organizações, surgem dois tipos de poderes, o do 

perito e o do hierárquico. Nesse sentido, para lidar com essa mudança radical do modelo, 

não existiam gestores e profissionais com conhecimentos suficientes sobre ele, o que 

favoreceu o foco no poder hierárquico, que impôs esse novo modelo. 

 Em 2008, uma iniciativa importante para suplementar o aporte de recursos para a 

vigilância sanitária em Natal foi o encaminhamento de um projeto de lei que alterava 

dispositivos vigentes na cobrança de taxas de licenciamento sanitário. Nesse projeto, que 

alterava a Lei n. 4.724, de 22 de dezembro de 1995, foram incluídos dispositivos para 
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isenção dessa taxa para estabelecimentos filantrópicos e os de interesse social e novos 

parâmetros para a cobrança das taxas, considerando a dimensão física e a densidade 

tecnológica dos estabelecimentos e dos serviços. Apesar dos esforços da gestão da 

vigilância sanitária junto ao gestor da SMS/Natal, o Projeto de Lei teve parecer 

desfavorável na Câmara dos Vereadores de Natal e foi arquivado (NATAL, 2008). 

 Esse fato foi um dos prenúncios para o momento de retrocesso que aconteceu entre 

2008 e 2010, quando a vigilância sanitária de Natal enfrentou dificuldades devido à 

desestruturação operacional, causada pela gestão municipal, por algumas decisões 

tomadas: transferência do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) para um prédio 

externo à sede da SMS, com redução de 17 salas; devolução ao ente estadual dos 

profissionais municipalizados, que solicitaram retorno ao órgão de origem sem previsão 

de incorporação de outros servidores; suspensão dos repasses dos recursos financeiros 

das taxas arrecadadas pela vigilância sanitária, da conta única da prefeitura para a conta 

específica do Fundo Municipal de Saúde (NATAL, 2008; NATAL, 2010). 

 Além dessas decisões, outro fato que trouxe prejuízos para a gestão da vigilância 

sanitária foi a rotatividade dos cargos de chefia, no DVS e no Setor de Vigilância Sanitária 

(SVS), depois de longo período de estabilidade, uma vez que, ao longo de quase quinze 

anos, essa coordenação foi estável, o que favoreceu o planejamento estratégico e a 

continuidade das ações com o objetivo de consolidar o serviço. Já foi discutida, nesse 

estudo, a relevância da governabilidade do gestor para o processo de descentralização da 

vigilância (BASTOS, COSTA, CASTRO, 2011a). Por se tratar de área vulnerável à 

interferência política, a rotatividade de gestores é indesejada, uma vez que deve existir 

ambiente organizacional que assegure autonomia e apoio institucional às ações 

desenvolvidas. 

 Essa crise, acentuada no ano de 2010, suscitou a possibilidade de “devolução” de 

atividades para o ente estadual, e essa discussão foi registrada no relatório do SVS, no 

segundo trimestre de 2010 (NATAL, 2010). Entretanto, essa possibilidade não foi 

concretizada, mas desencadeou, a partir de 2011, um processo interno de discussão acerca 

da viabilidade do modelo desconcentrado, intrarregionalizado da vigilância sanitária de 

Natal em condições adversas de gestão.  

 

 



119 
 

5.5 Fase V – Revisão do modelo de intervenção de base distrital (2011-2016) 

 

 Os anos de 2012 e 2013 foram caracterizados como momentos de transição da 

gestão municipal, o que é sempre um período delicado, em especial, quando a gestão 

anterior foi considerada desastrosa, uma vez que os problemas foram cumulativamente 

acentuados entre 2009 e 2012, devido à inércia e às decisões inadequadas daquela gestão. 

Em 2013, somente 27% dos recursos do bloco de vigilância em saúde foram executados, 

e apenas 14% das despesas foram liquidadas. Essa baixa execução orçamentária e 

financeira foi fator que contribuiu para que metas estabelecidas não fossem cumpridas na 

vigilância sanitária, acentuando a grave crise na gestão dessas atividades (NATAL, 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2013; NATAL, RAG, 2013). 

 Nesse ano, foi constatado que os serviços distritais de vigilância sanitária 

funcionavam de forma precária, devido ao número reduzido de profissionais, à falta de 

recursos materiais (veículos e equipamentos em quantidade insuficiente e sem 

manutenção), aos ambientes insalubres e subdimensionados fisicamente. Na revisão de 

literatura, ficou evidente que a precariedade de recursos organizativos, materiais e 

financeiros é entrave importante na consolidação da descentralização da vigilância 

(JULIANO, ASSIS, 2004; COHEN, MOURA, TOMAZELLI, 2004; GARIBOTTI, 

HENNINGTON, SELLI, 2006; SOUZA, STEIN, 2008; BASTOS, COSTA, CASTRO, 

2011a; MARANGON, SCATENA, COSTA, 2010). 

 Devido a essa situação, foi cogitada a paralisação iminente das atividades 

distritais. Ao final desse ano, na previsão de diretrizes para o ano seguinte, foi 

estabelecido o fortalecimento das ações de vigilância sanitária nos distritos sanitários, 

entretanto não houve o detalhamento das medidas necessárias para esse detalhamento 

(NATAL, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2013).  

 Apesar dessas dificuldades, vivenciadas nesses anos, a vigilância sanitária de 

Natal prosseguiu com algumas iniciativas diferenciadas. Em 2015, foi implantado um 

projeto de concessão de alvarás sanitários para drogarias, a partir da corresponsabilização 

entre a vigilância, o proprietário e o responsável técnico, com a utilização de um 

instrumento de autoinspeção elaborado pela equipe da área de controle de medicamentos. 

Essa iniciativa foi uma estratégia para superar a redução de profissionais no serviço, 
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baseada na gestão do risco, uma vez que drogarias representam menor risco do que 

farmácias de manipulação e distribuidoras (NATAL, 2015b). 

 Em 2015, na área de controle de alimentos, após negociações com os entes 

estadual e federal, foi pactuado a responsabilização do município pela realização das 

coletas do Programa Nacional de Análise de Resíduos Tóxicos de Alimentos (PARA). 

Ainda em 2015, a vigilância sanitária do município iniciou negociação junto à Rede SIM 

(Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios), 

com o objetivo de reduzir o tempo e a burocracia para a concessão do alvará sanitário. 

Essa iniciativa contribuiu para melhoria da informação e para a informatização do serviço 

de protocolo. 

 Ao final de 2015, apesar desses avanços, a gestão da vigilância sanitária acumulou 

uma série de dificuldades que prejudicaram o bom andamento das atividades. Essas 

dificuldades e algumas proposições para superação desses entraves estão explicitadas no 

Quadro 13. 

Quadro 13 – Dificuldades evidenciadas no serviço de vigilância sanitária no ano de 2015 

e proposições elencadas pela gestão 

Dificuldades Proposições  

Profissionais em número insuficiente no Setor 

de Protocolo, nos setores técnicos do nível 

central e dos distritos. 

Realização de concurso público 

Precariedade na utilização de tecnologias de 

informação e inexistência de informatização 

do processo de trabalho técnico. 

Informatização do Protocolo  

Ausência de política de qualificação dos 

profissionais. 

Capacitação do corpo técnico e administrativo 

Dificuldades na aquisição de insumos 

(materiais e equipamentos) e na contratação 

de serviços. 

Substituição dos veículos do serviço de 

plantão 

Inexistência de política de comunicação junto 

à sociedade.  

Sem proposições 

Suporte laboratorial insuficiente para ações 

programadas. 

Sem proposições 

Fonte: Natal, Setor de Vigilância Sanitária, 2015b. 

 

 Em 2016, somente a proposição relacionada à substituição dos veículos do plantão 

foi efetivada. As demais dificuldades foram perpetuadas e, assim, para resolução dos 

problemas relacionados a insuficiência de profissionais e recursos materiais, foi decidido 

rever o modelo organizativo desconcentrado, intrarregionalizado e implantado em 2004. 

A partir do segundo semestre, as equipes distritais foram desativadas com a transferência 
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(relotação) dos profissionais ainda existentes para o SVS. Os profissionais foram 

distribuídos nos núcleos técnicos, e os recursos (equipamentos, mobiliário e materiais 

diversos) foram igualmente distribuídos nesses núcleos. Somente parte do mobiliário 

ficou nos distritos para apoio a outras ações (NATAL, DEPARTAMENTO DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2016).  

 Na análise desses avanços e retrocessos evidenciados em 25 anos de história, é 

possível supor o quanto a vigilância sanitária de Natal, apesar de ter sido descentralizada, 

inicialmente, com o apoio do gestor municipal, teve uma trajetória tortuosa, decorrente 

da ação de gestores descomprometidos com as ações de proteção e promoção da saúde, o 

que foi acentuado pelo desconhecimento destes e da população quanto à importância 

dessa prática para a saúde individual e coletiva (OLIVEIRA, DALLARI, 2011; 

FERNANDES, VILELA, 2014). 

 Além dessa reflexão, é viável incluir Natal no grupo de municípios que 

enfrentaram dificuldades na consolidação das ações descentralizadas de vigilância 

sanitária, devido à ausência de políticas voltadas para inserção de profissionais 

qualificados, para a educação permanente dos profissionais existentes, para a utilização 

adequada de recursos financeiros e organizativos e ainda para a inserção das ações no 

campo da proteção e promoção da saúde (BASTOS, COSTA, CASTRO, 2011b; SOUZA, 

STEIN, 2008; GARIBOTTI, HENNINGTON, SELLI, 2006; MARANGON, SCATENA, 

COSTA, 2010; COHEN, 2009; PIOVESAN et al., 2005; LEAL, TEIXEIRA, 2009; 

OLIVEIRA, DALLARI, 2011; FERNANDES, VILELA, 2014). 

 Nessa trajetória, foi possível analisar que os avanços aconteceram, em grande 

parte, devido a iniciativas que privilegiaram a corresponsabilização na gestão da 

vigilância sanitária em Natal. Foi um modelo de gestão que envolveu os profissionais, a 

partir da desconcentração dos poderes decisórios e da autonomia do técnico na atuação 

nos diversos campos de intervenção da vigilância sanitária. Araújo et al. (2013) 

consideram que a corresponsabilização amplia a autonomia das equipes.  

 Em Natal, desde a elaboração da proposta inicial, a supremacia do saber técnico 

foi fundamental para a organização e a execução desse serviço. Os embates advindos de 

ingerências político-partidárias, que poderiam trazer consequências nefastas para a saúde 

da população, foram enfrentados e superados por essa supremacia do técnico-normativo 

voltado para minimização ou eliminação do risco, tendo como cenário a proteção e a 

promoção da saúde. Bastos, Costa e Castro (2011a) consideraram que somente com o 
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apoio político e administrativo da gestão municipal pôde ser garantida a autonomia de 

ação do corpo técnico no cumprimento de suas atribuições. 

 Ao analisar a descentralização da vigilância sanitária em Natal, a partir dos 

documentos consultados, foi possível perceber que a instância estadual teve um papel 

secundário, uma vez que o município, desde o início, tomou as rédeas desse processo ao 

implantar um modelo organizativo diferente do que exista nos estados e municípios. O 

suporte mais incisivo da instância estadual ocorreu em momentos específicos, e, até hoje, 

o acompanhamento das ações não acontece de forma sistemática. Na metassíntese da 

literatura, realizada nesse estudo, o papel da esfera estadual para a descentralização foi 

considerado um facilitador desse processo (COHEN, MOURA, TOMAZELLI, 2004; 

MARANGON, SCATENA, COSTA, 2010). 

 A instância federal também teve um papel secundário, que se restringiu aos 

repasses financeiros sistemáticos e, nos últimos anos, ao apoio e suporte técnico, a partir 

de eventos de âmbito nacional (Categorização dos estabelecimentos para a Copa do 

Mundo de Futebol em 2014) e de solicitações informais entre profissionais de ambas as 

esferas. O próximo capítulo deste estudo abordará como aconteceram essas relações entre 

os entes federativos, com enfoque mais expressivo nas relações entre o Município e o 

Estado.  
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6 ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE PODER ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS 

NA DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM NATAL/RN. 

 

 Nesse capítulo, serão analisadas as relações que se estabeleceram entre as 

instâncias estadual e municipal e se constituíram a partir do envolvimento dos 

profissionais, frente a um contexto normativo, político e social, que permeou a 

descentralização da vigilância sanitária no município de Natal/RN, sendo analisadas a 

partir das entrevistas realizadas com os informantes.  

 Para discutir as relações de poder entre os entes federativos que permearam a 

descentralização da vigilância sanitária de Natal/RN, foi realizada a análise das 

entrevistas com o apoio do IRAMUTEQ. Cada entrevista correspondeu a uma unidade de 

contexto inicial (UCI), e, na análise preliminar, foram identificadas 786 unidades de 

contexto elementar (UCE) que geraram 3223 palavras. A partir destas, foram geradas 251 

formas ativas e 251 formas complementares, com o aproveitamento de 695 UCE 

(88,42%) do corpus textual. 

 A descentralização da vigilância sanitária em Natal aconteceu a partir de uma 

trajetória marcada por avanços e retrocessos, como analisado na seção anterior. Um 

aspecto essencial para compreender o quanto essa trajetória, da implantação à 

“consolidação”, gerou conflitos foi a opção escolhida pelos profissionais da SMS em 

implantar um serviço que, inicialmente, se diferenciava do modelo tradicional vigente na 

maioria do país. 

 Essa opção contribuiu para situar Estado e Município, na maior parte dessa 

trajetória, em polos opostos. Essa oposição pode ser visualizada na Figura 8, que 

representa a árvore máxima gerada na análise de similitude do corpus textual produzido 

a partir das entrevistas, na qual esses entes se encontram em polos opostos. 
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Figura 8 – Árvore lexical produzida na análise de similitude do corpus textual  

 

Fonte: IRAMUTEQ a partir das entrevistas. 

 Há de se considerar que, na perspectiva de um estado federativo, não seria 

esperado uma oposição tão visível, visto que, na federação, a cooperação entre seus entes 

deve ocorrer naturalmente (ABRUCIO, 2005; LUCENA, 2015a). Entretanto, na 

descentralização da vigilância sanitária, apesar de a disputa e o conflito se apresentarem 

de forma subliminar, este foi evidenciado no discurso dos gestores e profissionais 

entrevistados. A partir da análise da Figura 8, é possível constatar que, no entorno do 

discurso relacionado ao município, foram destacadas as palavras: capacitação, técnico, 

gestor, trabalho, equipe e distrito.  

 Essa constatação sugere a preocupação com aspectos que foram relevantes nesse 

processo, visto que, na municipalização da vigilância sanitária em Natal, a inserção do 

profissional qualificado e a preocupação em planejar e realizar eventos de capacitação 

foram ações efetivadas para viabilizar o modelo proposto. Esse contexto pode ser 

analisado a partir da concepção de que dotar os profissionais dos conhecimentos 
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necessários à sua atuação não somente contribuiu para a operacionalização das atividades, 

como também favoreceu o domínio desse campo de saberes e práticas. Foucault (2006) e 

Bourdieu (2014) afirmaram que o Estado é um campo de poder, no qual se concentram 

relações de saber e poder. O emponderamento técnico dos profissionais do município foi 

estratégico para o exercício desse poder na descentralização das atividades de vigilância 

sanitária. 

 Ainda nessa perspectiva de análise, na descentralização, a atuação do gestor 

municipal foi decisiva na época inicial, devido ao respaldo necessário para implantar uma 

proposta que nasceu do conhecimento técnico e privilegiava o trabalho em equipe a partir 

do nível local. Já foi evidenciado, na metassíntese, a relevância da governabilidade de 

gestores e técnicos quando a atuação destes é amparada pela corresponsabilidade na 

gestão da vigilância sanitária. Essa estratégia de gestão favoreceu a descentralização e a 

desconcentração de poderes e, assim, contribuiu para autonomia da equipe na 

implementação do modelo proposto (ARAÚJO et al., 2014). 

 Na figura 8, em referência ao Estado, situado no segundo vértice, é possível 

suscitar a preocupação com questões relacionadas à própria descentralização, ao seu papel 

nesse processo e à dificuldade para lidar com essas questões, em um momento que 

implicava necessidade de agir para transferir responsabilidades para o ente municipal.  No 

entorno desse vértice, estão evidenciadas palavras que podem expressar a situação de 

conflito subliminar que foi vivenciada pela equipe da vigilância estadual na 

descentralização (descentralização, dificuldade, momento, papel, questão). 

 Em um momento de estruturação do SUS, a vigilância sanitária do Estado estava 

enfrentando uma crise advinda do fato de que o município estava assumindo ações que 

até aquele momento eram atribuições do Estado. Essa instância estava perdendo poder de 

ditar normas perante a sociedade, em uma atividade que tem impacto nas relações 

produtivas e nas relações de consumo, uma vez que vivemos em uma sociedade 

disciplinar, na qual o poder estatal se sobressai na manutenção do equilíbrio das forças 

em sociedade (FOUCAULT, 2006) e a vigilância sanitária detêm saberes e força política-

institucional para exercer esse poder disciplinar.  

 A descentralização das ações em Natal, naquele momento inicial de implantação 

do SUS, causou impacto na instância estadual, embora isso ainda não tenha sido estudado 

e nem fora encontrado, na revisão de literatura, estudo sobre essa temática. Um aspecto 

analisado neste estudo objetivou explicar esse fenômeno a partir da concepção de 
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biopolítica (FOUCAULT, 2005), como forma de exercer o poder sobre aspectos relativos 

à vida da coletividade. Nesse sentido, a concentração desse poder na esfera estadual foi 

comprometida com a descentralização.  A perda dessa parcela de poder/saber, que pode 

ser explicada como perda de protagonismo na conformação de normas sanitárias, no 

território municipal, gerou instabilidade no Estado quanto ao seu papel e à sua inserção 

nessa nova realidade. 

 Outra maneira de explicar esse impacto advindo da transferência de 

responsabilidades, antes sedimentadas na esfera estadual, para o ente municipal está 

relacionado à concepção de que o Estado se configura como um campo de poder e que 

suas instituições e agentes acumulam poder com o objetivo de gerar mecanismos de 

controle sobre a sociedade (BOURDIEU, 2014). Além de forças materiais, que poderiam 

ser exemplificadas, nesse caso, pelo arsenal normativo e pelo uso do poder de polícia, 

essas relações são constituídas de aspectos subjetivos, quando agentes e instituições 

acumulam um poder de influenciar a sociedade, que não é palpável, mas que pode ser 

idealizado na imagem organizacional construída. Nesse sentido, é viável supor que a 

descentralização fragilizou essa imagem, tanto para a sociedade quanto para o corpo 

técnico e gerencial da vigilância sanitária estadual. 

 Ainda é possível tentar explicar a dificuldade da esfera estadual em ceder poderes 

ao município, a partir da concepção de Crozier (1981) de que as instituições burocráticas 

são permeadas de fontes de incertezas que, por vezes, geram conflitos e hostilidade. As 

incertezas quanto à descentralização da vigilância sanitária se sobrepunham às normas, 

as quais, naquele momento de implantação do SUS, eram incipientes. Até o momento 

atual, apesar da regulamentação desse processo ter avançado, o papel da esfera estadual 

ainda é dúbio, uma vez que a descentralização é um processo inconcluso, e esse ente 

federativo ainda executa ações que deveriam ser assumidas pelos municípios. 

 Na Figura 8, ainda se destaca um terceiro vértice, que, visualmente, está mais 

próximo do vértice do Estado, e, por essa razão, sugere a relevância do serviço de 

vigilância sanitária em sua vertente mais tradicional, expressa pelas palavras inspeção, 

área e alimento. O modelo estadual estava centrado em tecnologias de intervenção 

consideradas tradicionais e foi questionado na fase inicial da descentralização, em Natal, 

o que pode explicar o surgimento, nessa Figura, de uma ramificação de direção única, que 

parte desse terceiro vértice, das palavras saúde e unidade, sugerindo que, nos discursos 

analisados, a vinculação entre essas palavras foi relevante na descentralização em Natal. 
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 Outra forma de analisar o corpus textual, produzido pelas entrevistas, foi a 

utilização do método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), com o suporte 

do IRAMUTEQ.  Esse método também foi utilizado na metassíntese da revisão de 

literatura e será possível articular os dendogramas gerados com o objetivo de discutir as 

relações de poder na descentralização. A CHD das entrevistas gerou um dendograma com 

três classes diferenciadas, constando as palavras mais representativas dos segmentos de 

texto, com vínculo estatisticamente significante (p<0,0001) com a classe (Figura 9). 

Figura 9 – Dendograma das classes léxicas, percentual e Qui Quadrado das formas 

analisáveis das entrevistas com informantes chaves do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IRAMUTEQ corpus a partir das entrevistas 

 A classe 1, originada na primeira partição do corpus, foi denominada de aspectos 

relacionais do campo de poder e contempla os segmentos de texto que se relacionaram 

com questões relativas à disputa de poder entre Estado e Município. A segunda classe, 

gerada a partir da primeira partição, foi denominada de aspectos estruturais da 

descentralização, e a terceira classe, gerada a partir da segunda partição, foi denominada 

aspectos organizativos da descentralização. 

 Na análise desse dendograma, foi evidenciado que as classes 2 e 3 são sub-corpus 

da classe 1. Essa partição do corpus em três sub-corpus sugere que as relações de poder, 

Classe 1 

Aspectos relacionais 
Palavra % χ² 
Estado 70,49 45,64 

Recurso 95,35 39,29 

Gente 83,08 33,19 

Capital 100 30,29 

Município 67,90 29,99 

Dificuldade 85,11 26,2 

Papel 83,33 17,84 

Gestor 78,57 17,84 

49,10 % 

Classe 2 

Aspectos organizativos 
Palavra % χ² 
Apoio 51,06 64,96 

Técnico 43,08 57,74 

Conhecimento 76,92 48,1 

Trabalho 42,5 32,88 

Capacitação 40,0 31,23 

Forma 89,47 21,98 

Saúde 62,86 20,44 

Controle 85,0 19,32 

Saneamento 100 18,25 

Municipalização 100 16,56 

Núcleo 100 16,56 

Curso 86,67 15,42 

38,0 % 

Classe 3 

Aspectos estruturais 
Palavra % χ² 
Unidade 97,06 37,99 

Ano 85,11 47,51 

Processo 75,0 46,72 

Alimento 93,94 46,05 

Área 78,33 45,38 

Descentralização 66,22 28,02 

Distrito 84,0 23,31 

Dúvida 100 27,04 

Falta 53,33 22,18 

Sede 80,0 20,09 

População 54,55 17,16 

12,9% 

As relações de poder na descentralização da vigilância sanitária 
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inerentes à descentralização da vigilância sanitária em Natal, determinaram as questões 

relacionadas aos recursos estruturais e organizativos. Esse resultado pôde evidenciar que, 

antes de se discutir recursos necessários, o que deve ser desvelado são as relações entre 

esses entes que permearam esse processo. Além disso, é possível sugerir que, no discurso 

dos entrevistados, nesse estudo, a ênfase nessas relações, como campo de disputa entre 

Estado e Município, foi mais evidente do que os aspectos organizativos e estruturais.  

 De um lado, constatou-se o município propondo um novo formato de fazer 

vigilância e com certa autonomia para implantar esse modelo, como evidenciado nesse 

segmento de texto “[...] em Natal, nós não sentimos dificuldades ao assumir as ações de 

vigilância sanitária, porque nós fomos autodidatas [...]” (IC 06_SMS). Em outro 

segmento de texto da classe 1, um entrevistado do ente estadual referiu que “[...] o 

município de Natal já estava organizado [...]víamos que Natal já estava caminhando com 

as próprias pernas [...]” (IC 12_SESAP/RN). 

 Por outro lado, contatou-se também que a vigilância sanitária estadual reconhecia 

a necessidade de descentralização, “[...] eu acredito que conseguimos estruturar algum 

suporte para a descentralização, criamos um guia, que foi muito bom, ele ensinava como 

municipalizar [...]” (IC 04_SESAP/RN). Entretanto, essa proposição não foi partilhada 

em todo o processo, “[...] existia pressão, a questão do poder, da vigilância sanitária 

querer ficar com a atividade que deveria ser repassada ao município [...]” (IC 

01_SESAP/RN).  

 Foi ainda evidenciado o alijamento da esfera federal, nesse processo, em seu 

momento inicial, quando deixou para as esferas estadual e municipal a responsabilidade 

de conduzir a descentralização, o que pode ter contribuído para o acirramento das relações 

entre esses entes na disputa por nichos de atuação. No início da década de 1990, ainda 

não estavam definidas as responsabilidades de cada ente federativo na condução desse 

processo. 

[...] Naquele momento, eu acho que a vigilância sanitária, a nível 

nacional, não estava preparada [...] não entendo que a vigilância 

sanitária tivesse, assim, estruturada para dar suporte necessário que os 

municípios, que os estados precisavam diante dessa descentralização. 

Então, eu enquanto gestora, na verdade, eu me senti órfã [...] porque é 

uma briga de poder [...]”. (IC 01_SESAP/RN) 
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 Apesar desse contexto, no início da década de 1990, o município de Natal assumiu 

papel protagônico na organização do seu sistema de saúde. Na vigilância sanitária, esse 

protagonismo foi exercido pelos profissionais com suporte do gestor na época de sua 

implantação. Entretanto, apesar dessa autonomia, em decorrência do vazio normativo 

quanto à descentralização, a relação entre Estado e Município se traduzia em dificuldades 

e entraves.  

[...] existiam dificuldades impostas pela instância estadual, na hora que 

você delega ações para o município, você deixa de receber recursos [...] 

além do fato de que na hora que o município se destaca, o Estado morre 

um pouco e tem a questão financeira que pesa muito [...]” (IC 

02_SMS/Natal). 

  

 Essa relação conflituosa, em alguns momentos, foi igualmente acirrada pela 

fragilidade do papel da instância estadual, como coordenadora do sistema e executora de 

ações de vigilância sanitária no Estado, dubiedade decorrente da incompletude da 

descentralização dessas ações, inclusive em Natal, durante toda a década de 1990. Essa 

questão foi destacada por informante desse estudo, quando afirmou que 

 

“[...] o estado não tem conseguido cumprir seu papel de coordenador de 

um sistema estadual [...] é um Estado muito operativo, no sentido de 

executar ações que deveriam ser executadas pelos municípios [...]” (IC 

7_SMS). 

  

 Ao ressaltar esse contexto, é possível conceber que, nesse processo, o poder foi 

exercido por ambas instâncias federativas, uma vez que, em determinado momento, o fato 

de possuir o saber-fazer da vigilância sanitária creditava ao ente estadual exercer certa 

governamentalidade, com a expedição de normas e formulação de políticas e com a 

imposição de etapas para a descentralização. Por outro lado, o ente municipal também 

exerceu poder a partir de forças contrárias àquelas exercidas pelo Estado, alicerçadas em 

um novo saber-fazer da vigilância sanitária que foi implantado nos primeiros momentos 

da descentralização, em Natal. Ficou evidente que o município se aproveitou daquele 

momento de fragilidade do ente estadual, decorrente do desconhecimento sobre a 

descentralização e do seu novo papel. Isso ficou registrado em um segmento de texto 

oriundo da classe 1. 

“[...] nem o nível federal estava preparado para fazer essa 

descentralização [...] mesmo depois da Anvisa, o pessoal perguntava 

ainda o que era descentralização e o Estado, por sua vez, também não 

estava preparado para o processo [...]” (IC 13_SESAP/RN). 
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 Foucault (1988. 2005) enfatizou que o exercício do poder tem fundamento em um 

saber, que gera normas disciplinadoras para a sociedade, e que, no campo da saúde, as 

práticas se conformam a partir do exercício desse saber-poder. Trazer essa concepção 

para a análise do que ocorreu na descentralização da vigilância sanitária em Natal 

implicou considerar que, nas “brechas” decorrentes do não-saber sobre esse processo pela 

instância estadual, emergiu o poder-saber do município, forma autônoma, naquele 

momento inicial, em 1990, quando assumiu a condução do processo e se impôs. 

 Essa imposição inicial do protagonismo municipal motivou, ao longo dos anos, o 

surgimento de momentos de disputa pelo poder, que condicionaram as dificuldades 

enfrentadas pelo Município e pelo Estado na descentralização. As disputas entre esses 

entes estiveram relacionadas ao exercício do poder, por diferentes atores que se revezaram 

nos cargos de gestão dos órgãos de vigilância sanitária, em posições técnicas e 

administrativas.  

 A incorporação do poder estatal por esses atores, indivíduos legalmente imbuídos 

de recursos de poder, determinou o ritmo da descentralização. O Estado é lugar de 

exercício de poder, e os profissionais, no serviço público, são acumuladores de recursos 

de poder, principalmente quando em função gestora ou gerencial. Para Bourdieu (2014), 

esse Estado se configura como campo, no qual o exercício do poder, muitas vezes, se 

manifesta de forma subliminar. Na descentralização da vigilância sanitária, as relações de 

força aconteceram, em muitos momentos, atreladas aos desejos inconscientes dos atores 

envolvidos, o que ficou destacado na classe 1 do dendograma, nas palavras gente e gestor. 

 A palavra gente, evidenciada nessa classe, com frequência de 83,08%, sugere o 

quanto as pessoas tiveram papel relevante nesse processo. O que ocorreu foi a 

oportunidade de agentes sociais, pertencentes às duas esferas de governo, exercerem 

relações de força em um campo estatal fragilmente normalizado. Dessa forma, é viável 

supor que os modelos cognitivos acerca da descentralização da vigilância sanitária, 

inspirados por conhecimentos e experiências desses agentes e pelo contexto da Reforma 

Sanitária Brasileira, determinaram as relações de força entre Estado e Município. 

 A resistência da equipe estadual em repassar determinadas atividades para o 

município e a insistência deste em municipalizar essas atividades, muitas vezes, sem as 

condições para efetivá-las concretamente, não podem ser analisadas somente a partir de 

processos conscientes. As relações de força entre Estado e Município envolveram 

aspectos inconscientes que mobilizaram os profissionais envolvidos e condicionaram a 
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descentralização. Em alguns momentos, ao longo dessa descentralização, dependendo dos 

profissionais envolvidos, esse processo fluía de forma cooperativa, enquanto que, em 

outros, se impunha o conflito. A particularidade dessa situação foi destacada por diversos 

informantes.  

“[...] as vezes nem se deve criticar tanto o Estado, porque isso depende 

muito de quem está à frente do serviço, se a pessoa só pensa em si 

mesma, só pensa em brilhar, aí complica tudo, aí a instância municipal 

sofre, infelizmente é desse nível [...]” (IC 02_SMS/Natal);  

“[...] também ficava muito claro os avanços, dependendo da pessoa, 

assim por exemplo na época de [...] nós vimos que ela conseguiu 

entender a missão do município e fazer essa coisa mais facilmente, 

enquanto que outros gestores tinham mais dificuldade [...]” IC 

05_SMS/Natal. 

  

 Outra forma de analisar a interveniência da subjetividade nessas relações advém 

da institucionalização de normas para regulação do processo de descentralização no SUS, 

que pode ser explicada, na concepção do fenômeno burocrático de Crozier (1981), como 

estratégia para neutralizar a interferência da subjetividade e, assim, da incerteza, 

decorrente do envolvimento das pessoas nas organizações. As normas que 

regulamentaram o processo de descentralização no país contribuíram para isolar, em 

parte, essas resistências, uma vez que, para esse autor, o poder discricionário das pessoas, 

em uma organização, não é totalmente eliminado, persistindo relações de força e 

resistências às normas, com potencial de gerar relações não cooperativas. Apesar de todo 

arsenal normativo, em Natal, a descentralização foi marcada por intensos momentos de 

disputa entre os agentes envolvidos nas esferas estadual e municipal. 

 

“[...] a gente percebia que existia um conflito, por exemplo, o estado ao 

repassar a atividade as vezes tinha uma dificuldade em querer repassar 

essas atividades, era como se perdesse a sua missão institucional e 

enquanto as portarias [...]”. (IC 05_SMS/Natal). 
“[...] havia dificuldade de relacionamento, para mim a maior 

dificuldade era de relacionamento e isso não pode, não deve existir nas 

três instâncias federativas, não pode existir, podem ter diferenças, mas 

não pode fazer com que essas diferenças ponham entraves ao trabalho 

e sentia isso [...]”. (IC 02_SMS/Natal). 

“[...] o estado, ele tem que ajudar os municípios, não para prejudicar, 

então eu acho que nesse setor não fomos prejudicados, talvez nós não 

tenhamos sido prejudicados, porque nós tínhamos galgado um nível 

muito alto, então o prejuízo foi mínimo, mas que havia dificuldade de 

comunicação, havia [...]”. (IC 02_SMS/Natal). 

“[...] então, assim, era como se fosse um jogo, joga que a agora a 

responsabilidade é tua e agora eu exijo mais, do que quando estava 
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sobre a minha guarda, então isso era a dificuldade [...]”. (IC 05_ 

SMS/Natal). 

  

 A atuação dos gestores é aspecto relevante na análise das relações de poder entre 

Estado e Município, uma vez que, nas instituições, essas pessoas estão imbuídas de poder, 

por delegação de outras pessoas estrategicamente situadas (CROZIER, 1981) e ainda por 

acumularem recursos intelectuais e capacidade política na gestão de pessoas e processos 

(NOGUEIRA, 2008). No espaço institucional burocrático, a atuação desse gestor deve 

ser pautada pela imposição de regras ou normas para assegurar seu domínio sobre as 

pessoas e para o alcance dos objetivos dessas instituições.  

 Na descentralização da vigilância sanitária, em Natal, as relações entre Estado e 

Município aconteceram com alternância entre momentos de cooperação e de conflito. 

Essa alternância foi influenciada em parte pelo perfil e pela atuação do gestor de 

vigilância sanitária nas esferas estadual e municipal. Para Crozier (1981), os momentos 

de tensão ou de conflitos são inerentes às relações nas organizações burocráticas e, muitas 

vezes, têm função positiva para transformações necessárias ao equilíbrio dessas 

organizações. Na intenção de garantir a perpetuação dos serviços de vigilância sanitária, 

os gestores agiram na defesa de interesses que creditavam como essenciais para garantir 

a continuidade e o protagonismo dessas instituições. Nesse sentido, envolveram-se em 

disputas de prestígio e poder. 

 

[...] o trabalho era feito pelos municípios capitais, o Estado geria o 

processo, mas assim a atuação, os resultados eram obtidos pelas 

vigilâncias locais e isso não era visto, então só aparecia o Estado, a 

gente trabalhava mas quem aparecia era o Estado [...]  então assim 

muitas capitais, elas já tinham mais ou menos, um trabalho assim 

efetivo, como Natal tinha, então [...] queria aparecer no cenário 

nacional, queria ser visto como municípios efetivos, que davam 

respostas, o trabalho dos municípios era sempre abafado pelo Estado 

mesmo que você fizesse, sempre nos relatórios ia só o nome do Estado 

[...] (IC 02_SMS/Natal). 
[...] nós temos um processo de amnesia institucional, como nós vimos, 

no início da entrevista, de acordo com as pessoas, nos determinados 

cargos, tinha ou não os avanços [...] (IC 05_SMS/Natal). 

[...] sim, eu acho que as coisas, às vezes, terminam acontecendo pela 

equipe, por quem está a frente e na época tinham pessoas, os gestores 

mais próximos, tanto da vigilância sanitária, como depois da própria 

vigilância em saúde [...] (IC 07_SMS/Natal). 

[...] eu acho que existem ainda muitos entraves, que são raros os 

momentos de diálogo, eu enquanto gestor de vigilância sanitária de 

Natal, há um ano e meio, e o que eu percebo com os colegas de outras 



133 
 

capitais e conversando também [...] com profissionais de outros 

estados, que o diálogo, normalmente, é muito ruim. Você tem uma 

relação boa pessoalmente, mas institucionalmente é muito frágil é 

muito delicada essa relação [...] (IC 08_SMS/Natal) 

[...] depois de alguns anos, nós sabíamos que tinham alguns empecilhos, 

em termos de gestão, em termos de repasse de vaga para cursos, 

começamos a sentir alguns empecilhos, alguns entraves que se 

precisava de muita conversa para se chegar, para se negociar, para se 

dizer que o município precisava se capacitar, enfim mas tiveram 

gestores que foram mais favoráveis ao município e outros menos [...] 

IC 11_SMS/Natal 
 

 Nesse processo, o clima de tensão entre gestores e entre os serviços foi 

evidenciado, de forma mais efetiva, pelos gestores municipais do que pelos gestores 

estaduais. Uma possível justificativa desse resultado está no fato de que os gestores 

estaduais acreditavam que estavam fazendo o melhor possível para repassar as ações para 

o município. Alguns entrevistados ressaltaram que Natal tinha autonomia e capacidade 

de assumir as suas responsabilidades e não existiam relações conflituosas. Por outro lado, 

os gestores municipais, informantes deste estudo, sentiam a pressão ao assumirem as 

ações com apoio eventual ou frágil da instância estadual.  

 Outra perspectiva de análise dessas relações de poder entre Estado e Município 

deve considerar a dimensão temporal da implantação dessa política no município. 

Naquele momento inicial, é pertinente destacar a fragilidade dos mecanismos de 

condução da descentralização. Nem o Estado nem o município tinham claro o que 

representava essa descentralização, o que favoreceu a interveniência de diferentes atores, 

com diferentes interesses, na correlação de forças que aconteceu entre esses entes 

federativos.  

 Immergut (1996), pesquisadora da corrente neoinstitucionalista, argumentou que 

as relações de força que se estabelecem na tomada de decisões políticas a serem 

implementadas contemplam as posições e os diferentes interesses dos atores envolvidos. 

No Município, os atores envolvidos estavam mobilizados para implantar o modelo de 

vigilância sanitária que se coadunava com o modelo de atenção em saúde planejado para 

Natal. Enquanto que, no Estado, seus atores se deparavam com algo novo, que exigia 

transferir responsabilidades, saberes e práticas para o Município. Essa diferença entre 

interesses e finalidades dos atores e instituições envolvidas determinaram as relações 

entre Estado e Município, não somente no seu momento inicial, mas em todo o processo 

de descentralização das ações de vigilância sanitária. 
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[...] participei em parte do processo de descentralização, porque a 

vigilância sanitária já vinha caminhando nesse processo, quando eu 

cheguei, Natal já havia absorvido várias ações, aí o processo só 

continuou, não participei exatamente da luta inicial, que deve ter sido 

bem difícil bem complicado [...] (IC 02_SMS/Natal). 

[...] os gestores influenciaram o processo de descentralização, porque 

infelizmente nesse país tudo é assim, você lança, tem impacto, mas o 

que que ocorre é a rotatividade do gestor, muda o gestor [...] (IC 

03_SESAP/RN) 

[...] os gestores municipais contribuíram para a descentralização [...] (IC 

05_ SMS/Natal) 

[...] em Natal, nós não sentimos muitas dificuldades ao assumir as ações 

de vigilância sanitária, porque nós fomos autodidatas, então mais ou 

menos o que chegava aqui já tínhamos, vamos dizer, bagagem para 

fazer [...] (IC 06_SMS/Natal). 

[...] então houve uma condição, um apoio nesse sentido, para que 

acontecesse um modelo distrital descentralizado, mas não tivemos, na 

época, apoio nem do Estado, nem Federal. O Estado, por sua vez, eu 

acho que é muito complicado essa relação, porque ele se perde no papel 

dele de acompanhar, ele acaba fazendo executando o que a grande parte 

dos municípios não assume [...] (IC 08_SMS/Natal). 
  

 Nos segmentos de texto, vinculados a essa classe, percebeu-se que a tônica desse 

processo foi calcada no conflito entre Estado e Município, com raros momentos de 

cooperação, o que é inerente às organizações burocráticas (CROZIER, 1981) e ao 

federalismo da saúde (DUARTE et al., 2015; LOBATO, MARTICH, PEREIRA, 2016). 

Constatou-se ainda que essas relações, marcadas pela tensão, por vezes difíceis e 

conflituosas, condicionaram os aspectos estruturais e organizativos relativos à 

descentralização. Na análise das entrevistas, esses aspectos foram abordados como 

relevantes na correlação de forças entre esses entes. A disputa pelo poder também foi 

passível de ser traduzida em disputa por condições estruturais e operacionais para 

consolidar a descentralização.  

 Nos segmentos de texto relacionados às classes 2 e 3, referentes a esses aspectos, 

intervenientes nessas relações de poder, ficou evidente o quanto Estado e Município 

ocuparam espaços opostos na busca de consolidar seus serviços. A terceira fase da 

descentralização, especialmente no ano de 1995, foi caracterizada por intenso momento 

de cooperação quando o ente estadual repassou profissionais, equipamentos e área física. 

Esse fato aconteceu em virtude da presença, na gestão da SESAP/RN e da SUVISA, de 

pessoas que participaram da implantação da SMS/Natal, imbuídos de preceitos favoráveis 
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à organização do município. Essa situação somente ocorreu nesse momento, o que 

demonstra a relevância da interveniência dos gestores na descentralização. 

[...] uma das estratégias que a gente utilizou foi ter essa proposta, então 

nós precisávamos que essa proposta, tivesse um amparo legal, então 

assim, passar essa proposta construída pela equipe estadual, [...] com 

prazos, datas, responsabilidades, tipo de ação, junto da Comissão 

Bipartite, isso foi uma estratégia, que na hora que se passa isso na 

comissão, então, não fica mais o achismo, você na verdade neutraliza 

várias oposições, as resistências, que a gente encontrou [...] (IC 

01_SESAP/RN) 

[...] foi o nosso papel, e eu acredito sim, que esse papel ele foi bem feito, 

eu estou falando pela gestão, e acho que nós conseguimos, foi um papel 

onde, eu tive que pagar um preço na hora que eu estava como gestora, 

mas se eu tivesse que voltar, faria tudo outra vez, porque eu acredito 

que a gente tinha razão, é, a questão do poder, querer ficar com a 

atividade [...] as resistências, elas eram bem cristalizadas, muito mais a 

nível dos técnicos, os técnicos tinham essa resistência [...](IC 

01_SESAP/RN). 

 

 Ao analisar esses segmentos de textos, que retratam o relato da gestora da 

vigilância sanitária estadual, naquele momento específico da descentralização, ficou 

evidente o quanto ela sofreu pressões dos técnicos do Estado para não dotar o Município 

de condições para realização das ações que seriam municipalizadas. Essas resistências 

podem ter sido motivadas em decorrência da insegurança desses profissionais, quanto à 

perda de responsabilidades sobre ações que eles desenvolviam há muito tempo, e das 

incertezas quanto ao novo papel que esses técnicos teriam a partir da descentralização, 

como já foi discutido neste estudo (CROZIER, 1981; RODDEN, 2005). 

 Em síntese, as relações evidenciadas na descentralização da vigilância sanitária 

em Natal foram marcadas por momentos frequentes de tensão, em detrimento das relações 

colaborativas. Na sua fase inicial, a descentralização em Natal se caracterizou por almejar 

relação de independência frente aos entes estadual e federal, ao implantar um modelo de 

atenção diferenciado (NATAL, 1990a). Entretanto, na continuidade desse processo, com 

a interveniência do MS, na normalização desse processo, ficou evidente a 

interdependência entre as esferas governamentais, na distribuição e divisão de 

responsabilidades, recursos e estratégias organizativas (PINAFO, CARVALHO, 

NUNES, 2016; COHEN, LIMA, PEREIRA, 2006). 

 A partir da implementação dessas regras, o ente municipal passou a seguir essas 

normas e a se adequar ao modelo vigente para garantir o recebimento dos recursos, e, 
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assim, o planejamento e a execução das ações foram direcionados para práticas 

tradicionais da vigilância sanitária. Apesar dessa normalização quanto à descentralização 

das ações, ainda persistiram as disputas de poder entre Estado e Município, uma vez que 

esse processo implicou mudanças em ambas instâncias ao longo do tempo e representou 

perda de espaço no exercício desse poder perante a sociedade.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao retomar os pressupostos iniciais deste estudo, é possível considerar que a 

descentralização da vigilância sanitária, em Natal/RN, em seu início, foi caracterizada 

pelo protagonismo do Município para definição de um modelo de atuação diferenciado 

do tradicional. Esse protagonismo ensejou disputa com a esfera estadual, que se perpetua 

até os dias atuais, uma vez que ainda não está concluso o processo de descentralização.  

 A resistência dos profissionais e dos gestores estaduais em “municipalizar” as 

atividades de vigilância sanitária foi evidenciada na maioria das fases desse processo.  Ela 

está descrita nesse estudo e se relaciona com a perda de poderes em uma área de atuação 

do SUS, a qual ultrapassa os limites desse sistema ao interferir na vida dos indivíduos, 

nas relações de produção, no consumo e na sociedade. 

 Outro pressuposto que pode ser considerado evidente, após este estudo, está 

relacionado à fragilidade das estratégias e do suporte político-institucional para a 

descentralização dessas ações. Na descentralização na cidade do Natal/RN, essas 

estratégias foram desenhadas e implementadas a partir dos acontecimentos e do contexto 

das relações entre Estado e Município.  

 Em momentos favoráveis, com apoio dos gestores e a cooperação entre os entes 

federativos, obtiveram-se os avanços. Em momentos adversos, marcados por disputas por 

nichos de atuação, sem definição clara do que seria repassado e por falta de apoio dos 

gestores, prevaleceu o retrocesso. Apesar de a normalização da descentralização, na área 

da vigilância sanitária, a partir da segunda metade da década de 1990, essa política não 

se consolidou nos municípios. 

 As incertezas quanto à descentralização da vigilância sanitária se sobrepuseram 

às normas, as quais, naquela fase de implantação do SUS, eram incipientes. Até o 

momento atual, apesar de a regulamentação desse processo ter avançado, o papel da esfera 

estadual ainda é dúbio, uma vez que a descentralização é um processo inconcluso e esse 

ente federativo ainda executa ações que deveriam ser assumidas pelos municípios. 

 Ao iniciar esse estudo, outra pressuposição foi a de que as relações entre Estado e 

Município foram mais conflituosas do que cooperativas e se estruturaram a partir das 

concepções e dos interesses de determinadas pessoas, em funções gestoras ou técnicas. 
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Ficou evidente a interveniência de gestores e técnicos no ritmo da descentralização da 

vigilância sanitária, no Município de Natal/RN, em ambas esferas de governo.  

 A pressuposição de que o modelo inicial implantado em Natal/RN foi 

descaracterizado a partir da normalização dessa área, marcada pela ênfase no modelo 

tradicional concentrado, regulador e fiscalizatório da vigilância sanitária, ainda exige uma 

discussão maior, visto que outros fatores intervenientes contribuíram para a 

descaracterização do modelo inicial, como a falta de compreensão dos gestores 

municipais na inserção dessa atividade, na atenção primária, devido, provavelmente, ao 

desconhecimento ou à inexistência de um modelo para essa implementação e 

consolidação. Apesar disso, é viável afirmar que a reversão do modelo de base distrital 

foi causada pela falta de apoio dos gestores municipais em garantir a estrutura técnico-

operacional necessária a viabilização desse modelo ao longo do tempo. 

 Na análise da descentralização da vigilância sanitária, realizada por meio da 

metassíntese, ficou evidente que esse processo, no país, aconteceu com a interveniência 

de fatores vinculados ao arcabouço normativo do SUS, com a disponibilidade de recursos 

financeiros e de profissionais qualificados, com a atitude cooperativa da instância 

estadual e com o envolvimento dos gestores municipais ao assumirem a responsabilidade 

por essa atividade. Fo verificado ainda, com certa surpresa, a divergência entre as 

tecnologias de intervenção mais tradicionais da vigilância sanitária e a descentralização 

dessa área, o que sugere uma postura crítica dos autores quanto a essas práticas mais 

tradicionais na relação com a descentralização.  

 É relevante destacar que a metassíntese dos estudos indicou que a descentralização 

das atividades de vigilância sanitária, em geral, aconteceu por força de atos normativos e 

foi bem-sucedida com o suporte do ente estadual e com a disposição dos gestores 

municipais em assumirem essa responsabilidade. No município de Natal/RN, foi 

constatado que essa descentralização, em seu momento inicial, aconteceu a partir do 

interesse do gestor e dos técnicos em implantar a vigilância sanitária, sem o suporte 

técnico dos entes estadual e federal. Entretanto, no decorrer desse processo, a 

continuidade da descentralização aconteceu em consonância com esses atos normativos. 

 Este estudo, ao analisar as relações de poder entre Estado e Município, considerou 

que estas aconteceram, de forma assimétrica, em todos os momentos da descentralização, 

indicando que, em alguns momentos, o Município atuou exercendo o domínio do 

processo, enquanto que, em outros, o Estado assumiu esse controle. Em raros momentos, 
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ocorreu o equilíbrio de forças, quando esses entes atuaram de forma cooperativa, em 

busca de objetivos comuns. Esses momentos de colaboração aconteceram pela 

interveniência de gestores e técnicos que percebiam a descentralização como diretriz 

essencial para viabilizar a vigilância sanitária, como campo de saberes e práticas, no SUS. 

 Este estudo teve como objetivo desvelar a descentralização da vigilância sanitária 

de Natal/RN, a partir das relações de poder entre os entes Estadual e Municipal. Nessa 

trajetória, foi possível sistematizar e analisar as fases dessa descentralização e 

compreender como aconteceu esse fenômeno em um município capital do nordeste do 

país, no momento da implantação do SUS. Uma limitação deste estudo foi a realização 

das entrevistas somente com profissionais que atuaram em funções gerenciais, sendo 

viável supor que a ampliação dos informantes, para os demais profissionais que atuavam 

em funções técnicas, pudesse contribuir para ampliar as análises realizadas.  

 Ao buscar a compreensão desse processo, é possível afirmar que novos estudos 

devam ser realizados e abordem a descentralização da vigilância sanitária em municípios 

de diferentes portes e com estratégias metodológicas diversas. A descentralização da 

vigilância sanitária ainda é um desafio para o SUS, em decorrência de suas tecnologias 

de intervenção diferenciadas das demais ações de saúde, de sua ação de proteção e 

promoção da saúde e de sua interface acentuada com questões relacionadas ao trabalho, 

ao ambiente, ao consumo de bens, produtos e serviços de interesse individual e coletivo 

na sociedade. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

PESQUISA DE DOUTORADO: Análise das relações de poder no processo de 

descentralização da vigilância sanitária de Natal/RN 

Entrevista nº ______ 

Essa entrevista foi realizada em _____ de ________________do ano de _________, teve 

seu início as _________ horas e _________________minutos.  

Gostaria que você respondesse as seguintes perguntas: 

1. Qual o seu tempo de serviço na vigilância sanitária? 

2. Você participou do processo de descentralização da vigilância sanitária? 

3. Quais as atividades que foram essenciais para a descentralização, no seu 

entendimento? 

4. Como você vivenciou esse processo?  

5. Os demais gestores da saúde contribuíram para o processo? 

6. Na sua concepção, qual o papel da instância federal de vigilância sanitária nesse 

processo? 

7. E como você analisa o envolvimento da Anvisa na descentralização? 

8. Na sua concepção, qual o papel da instância estadual de vigilância sanitária nesse 

processo? 

9.  E como você analisa o envolvimento da Suvisa na descentralização? 

10. Existiu alguma forma de impedimento ou dificuldade imposta pelos demais entes 

federados na descentralização dessas ações? Como se configuraram esses 

impedimentos? 

11. Dados sócio-demográficos 

Idade___________ 

Sexo____________ 

Vínculo empregatício no momento que exerceu o cargo________________ 

Formação ________________ 

Tempo de serviço no cargo____________________ 

Ocupação/cargo anterior___________________  

Cargo atual_________________________ 

 

 

 


