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RESUMO 

 

O processo de contratualização, no âmbito da cooperação entre entes públicos, consiste na 

formalização das relações para prestação de serviços entre os gestores públicos de saúde. A 

área técnica da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte- SESAP/RN, 

identificou necessidade de readequação no processo de trabalho, de modo que fosse 

assegurado o controle e gerenciamento das informações referentes à pactuação dos serviços 

de saúde e o repasse dos recursos pactuados. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de 

natureza aplicada, abordagem quantitativa e qualitativa, objetivos exploratórios e 

procedimentos técnicos do tipo experimental e estudo de caso, seu principal objetivo é o 

desenvolvimento do Programa de Monitoramento, Controle e Avaliação nos Processos de 

Contratualização - PMCONT, como processo para criar unidade estratégica na Secretaria de 

Saúde Pública – SESAP/RN. Tem finalidade de formalizar e reorganizar os fluxos dessas 

relações entre duas unidades públicas de saúde da SESAP que são contratualizadas com a 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Natal – SMS/Natal. Como resultados, obteve-

se a adequação no fluxo do processo de contratualização, tornando-o mais eficiente: 

Contratações coerentes com a grade de serviços de cada Unidade de Saúde; Categorização dos 

Indicadores de acordo com o perfil Unidade de Saúde; Adoção do Plano Operativo 

Assistencial (POA) como diretriz para monitoramento eficaz; Sistematização entre as partes 

interessadas na fase de avaliação de metas alcançadas. 

Palavras Chaves: Contratualização, Monitoramento dos processos em saúde, Avaliação em 

serviços em saúde. 
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ABSTRACT 
 

The contractualisation process, in the scope of cooperation between public entities, consists in 

the formalization of relations for the provision of services among public health managers. The 

technical area of the State Department of Public Health of Rio Grande do Norte - SESAP / 

RN, identified a need for readjustment in the work process, so as to ensure the control and 

management of information regarding the agreement of health services and the transfer of 

resources agreed upon. This study is characterized as a research of an applied nature, 

quantitative and qualitative approach, exploratory objectives and technical procedures of the 

experimental type and case study, its main objective is the development of the Monitoring, 

Control and Evaluation Program in the Contractualisation Processes - PMCONT, as a process 

to create strategic unit in the Secretariat of Public Health - SESAP / RN. It aims to formalize 

and reorganize the flows of these relationships between two public health units of SESAP that 

are contracted with the Municipal Health Department of the city of Natal - SMS / Natal. As 

results, it was obtained the adequacy in the flow of the contract process, making it more 

efficient: Contracts consistent with the service grid of each Health Unit; Categorization of 

Indicators according to the profile Health Unit; Adoption of the Operative Assistance Plan 

(AOP) as a guideline for effective monitoring; Systematization among the stakeholders in the 

phase of evaluating goals achieved. 

Keywords: Contractualisation, Monitoring of health processes, Evaluation of health services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados: a contextualização do tema, o problema de 

pesquisa, os objetivos principais e secundários, as justificativas teórico-empíricas, e, por fim, 

a estrutura da dissertação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Segundo a Política Nacional de Atenção Hospitalar – PNHOSP, em consonância com 

a portaria 3.410 de dezembro de 2013, a contratualização é definida como a formalização da 

relação entre o gestor público de saúde e os hospitais públicos e/ou privados. Instrumentos de 

gestão, como o Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos – PCEP e Plano Operativo 

Assistencial – POA, são utilizados para pactuações de caráter público. Enquanto os contratos 

formais de gestão são indicados para pactuações entre entes públicos e privados. 

Com base no arcabouço jurídico legal, a portaria 3.410 de 2013, as unidades de saúde 

contratualizadas têm responsabilidades divididas entre quatro eixos: Assistência; Gestão; 

Ensino e pesquisa; Avaliação e Financiamento. Cada eixo descreve as responsabilidades 

específicas das unidades prestadoras de serviços. Essas responsabilidades devem ocorrer em 

sintonia com as relações entre os entes pactuados, o que promove a qualificação da 

assistência, da gestão hospitalar e do ensino/pesquisa. 

 Esses acordos são traduzidos em: Adequação das ações e serviços contratualizados às 

necessidades municipais e regionais; Definição das ações e serviços de saúde e atividades de 

ensino e pesquisa para os gestores; Repasse de recursos financeiros condicionados ao 

cumprimento de metas qualitativas e quantitativas; Aprimoramento dos processos de 

avaliação, controle e regulação dos serviços assistenciais; Efetivação do controle social e 

garantia de transparência.  

A partir da análise do processo de contratualização entre a Secretaria Municipal de 

Saúde de Natal – SMS e Unidades de Saúde de competência da Secretaria Estadual de Saúde 

Pública do Rio Grande do Norte – SESAP/ RN, foram identificados, pela equipe técnica 

SESAP, gargalos no processo que geravam falhas na sistematização das informações 

fornecidas pelas unidades de saúde
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Dentre os problemas causadores dos gargalos, destacaram-se: a falta de alinhamento 

dos indicadores com o objetivo estratégico de cada unidade, inconsistência entre as ações 

acordadas no POA e as informações fornecidas para as Secretarias de Saúde e para o 

Ministério da Saúde – MS. O que pode afetar diretamente o cumprimento das metas e, 

consequentemente, o repasse dos recursos financeiros as unidades prestadoras de serviço.  

 Existia a presença de uma baixa flexibilidade no monitoramento e avaliação dos 

indicadores, assim como no acompanhamento das metas. Os gargalos que foram encontrados 

durante o percurso foram considerados como as principais causas do problema de pesquisa 

investigado no âmbito deste estudo.  

Desta forma, a SESAP/RN tem cobrado esforços para que cada unidade hospitalar 

invista em ações estratégicas para redução dos problemas citados acima. Essas ações visam a 

reorganização dos processos de pactuação dos serviços de saúde entre os entes federativos, 

buscando alcançar as metas estabelecidas pelo MS.  

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Durante a análise dos instrumentos de pactuação dos serviços de saúde de exercícios 

anteriores, identificou-se falhas na sistematização das informações fornecidas pelas unidades 

de saúde. Essas falhas foram investigadas visando a otimização dos processos de 

contratualização no âmbito da SESAP/RN.  

A falta de alinhamento das metas com o objetivo estratégico de cada unidade, que era 

uma das principais causas dessas falhas, fragiliza sua gestão. Já que eram exigidas as mesmas 

metas para unidades de saúde com diferentes especialidades. Outra causa que foi identificada 

nesse sentido era a inconsistência entre as ações acordadas no POA e as informações 

fornecidas ao Cadastro de Estabelecimentos de Saúde- CNES, que é o sistema de informação 

referente às pactuações realizadas.  

Como consequência das causas apresentadas anteriormente, surgiu a dificuldade no 

cumprimento do POA por parte das unidades, interferindo negativamente o alcance das metas 

impostas pelo MS. Logo as unidades de saúde que não conseguiam atingir as metas, acabam 

por receber apenas parte dos recursos financeiros. Com base nos argumentos apresentados e 

problemas identificados, surgiu o problema desta pesquisa: 
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ATÉ QUE PONTO A SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

CONTRATUALIZAÇÃO, POSSIBILITARÁ A OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DE 

UNIDADES HOSPITALARES CONTRATADAS? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Primário 

 

 Desenvolver o Programa de Monitoramento, Controle e Avaliação nos Processos de 

Contratualização - PMCONT, como processo para criar unidade estratégica na SESAP/RN. 

 

1.3.2 Objetivos Secundários  

 

 Adequar as metas com base nas especialidades de atuação de cada unidade de saúde; 

 Padronizar os processos de contratualização de serviços de saúde entre os entes 

envolvidos por meio da revisão dos processos estratégicos;  

 Assegurar o monitoramento e avaliação das informações referentes às metas e suas 

contribuições para a tomada de decisão;  

 Desenvolver o mapeamento estratégico PMCONT;  

 Promover a integração do programa com as ferramentas de gestão: Protocolo de 

Cooperação entre os entes - PCEP; Plano Operativo Assistencial- POA; Reuniões de 

análise e aprendizagem estratégica - RAE; Auditoras Internas e externas. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS TEÓRICO-EMPÍRICAS DO ESTUDO  

 

O Programa de Monitoramento, Controle e Avaliação nos processos de 

Contratualização – PMCONT é uma ferramenta, que tem como propósito unificar de forma 

estratégica as pactuação realizadas entre os entes federativos, otimizando, portanto, os 

processos de contratualização.  
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No âmbito da SESAP/RN, o programa possibilita a reorganização dos processos de 

contratualização, por meio do monitoramento do fluxo de trabalho, facilitando o alcance das 

metas exigidas pelo MS no PCEP e no POA. Surge um maior controle, do repasse dos 

recursos destinados ao cumprimento de 40% de metas qualitativas e 60% de metas 

quantitativas. 

Para o campo acadêmico, a pesquisa contribuiu para a integração entre as áreas de 

gestão da saúde pública e engenharia de produção. Além disso, trouxe o desenvolvimento de 

uma ferramenta de gestão inovadora e tecnológica para a saúde pública.  

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A estrutura deste estudo está dividida em cinco capítulos sendo esses: Introdução; 

Fundamentação teórica; Procedimentos metodológicos; Resultados; Considerações finais. A 

Figura 1 ilustra a forma como este estudo está estruturado.  

 

Figura 1: Estruturação do estudo. 
Fonte: Da Autora, 2018. 

 

Por meio da Figura 1, percebe-se que, inicialmente, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre os temas contratualização, monitoramento dos processos em Saúde e 

avaliação em serviços de saúde. Essa pesquisa foi fundamental, pois serviu de base teórica, 

para a formulação do escopo deste estudo. 
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No capítulo 1, encontra-se a introdução que está dividida em: Contextualização do 

tema; Definição do problema de pesquisa; Objetivos primário e secundário; justificativas 

teórico-empíricas e estrutura da dissertação. 

No capítulo 2, encontra-se a apresentação da fundamentação teórica, a qual é exposta 

por uma revisão bibliográfica, acerca dos temas Contratualização, Monitoramento dos 

processos em saúde e Avaliação em serviços de saúde. Ao final deste capítulo, realizou-se o 

estado da arte da palavra chave Contratualização, mesclada as palavras Monitoramento dos 

processos em saúde e Avaliação em serviços de saúde.   

 No capítulo 3, são abordados os procedimentos metodológicos necessários para a 

realização teórica e prática deste estudo, sendo esses divididos em: Caracterização da 

pesquisa; População e a amostra; Coleta e análise de dados; Método da pesquisa. 

No capítulo 4, são discutidos os resultados coletados após a finalização do fluxo 

PMCONT. Já no Capítulo 5, é definida as considerações finais a partir da análise dos 

resultados. Por fim, apresenta-se o Referencial Bibliográfico. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta conceitos fundamentais, para o desenvolvimento da pesquisa, 

relacionadas às palavras chaves estudadas, como também das ferramentas de gestão que serão 

utilizadas no PMCONT. Além disso, será apresentado o estado da arte acerca do tema 

contratualização, em conjunto com os termos monitoramento dos processos em saúde e 

avaliação em serviços de saúde. 

 

2.1 CONTRATUALIZAÇÃO 

 

A contratualização em saúde é um tema importante nas agendas de discussão em 

âmbito nacional e internacional (DITTERICH et al, 2015). Os arranjos contratuais 

necessariamente envolvem duas partes, o ente contratante que se comporta como financiador, 

e o ente contratado que se comporta como prestador (LIMA et al, 2011). 

Segundo o Ministério da Saúde - MS (2014), a contratualização se define como 

processo de formalização da relação entre gestores públicos de saúde e hospitais integrantes. 

Essa formalização ocorre por meio de compromissos entre as partes que promovem a 

qualificação da assistência e da gestão hospitalar, como também das diretrizes estabelecidas 

na Política Nacional de Atenção Hospitalar- PNHOSP. Tendo como base a identificação, 

monitoramento, controle e avaliação das necessidades em saúde das populações servidas.  

Fica estabelecido que o ente contratante regula as ações, serviços e responsabilidades 

dos contratados quanto: A assistência; Ensino-pesquisa; Cumprimento dos compromissos; 

Metas e serviços contratualizados; Monitoramento, avaliação e auditorias (SANTOS et al, 

2017). O processo de contratualização tem objetivo de melhorar a coordenação e o 

desempenho dos serviços, e aumentar a transparência na prestação de contas dos resultados 

alcançados (FIGUERAS et al, 2005). 

Segundo Feldman e Cunha (2006), a prestação de cuidados de qualidade se caracteriza 

pelos seguintes atributos: Um alto grau de competência profissional e organizacional; Uso 

eficiente dos recursos; Redução a um nível mínimo de riscos de responsabilidade civil 

profissional e hospitalar; Satisfação dos pacientes e de seus responsáveis; Expectativa de 

retorno à comunidade; Acessibilidade e equidade aos serviços de saúde; Legitimidade à 
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necessidade e opinião pública; Padrões, indicadores e critérios incentivadores de 

desenvolvimento; Aprimoramento da qualidade do cuidado ao paciente. 

No Brasil, com a implantação do Sistema Único de Saúde - SUS gerou-se uma busca 

por novas formas de gestão em saúde. As instâncias deliberativas e executivas passaram por 

um processo de descentralização, logo as decisões foram deslocadas para os níveis locais. 

Integrando, portanto, o repertório dos mecanismos de gestão em saúde em algumas cidades e 

estados do país que implantaram o processo de contratualização, o qual tem sido empregado 

tanto no setor hospitalar como na atenção primária (DITTERICH et al, 2015). 

O Governo Federal juntamente com o MS, propuseram o Contrato Organizativo de 

Ação Pública da Saúde, que visa a organização, o financiamento e a integração das ações e 

dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos para garantir a 

integralidade da assistência por meio da Rede de Atenção à Saúde – RAS (Ministério da 

Saúde, 2014).  

A portaria nº 3.410 de 2013, traz diretrizes, características e competências entre os 

entes federativos para a contratualização de hospitais no âmbito do SUS, em consonância com 

a PNHOSP.  A partir da referida portaria, as contratualizações são formalizadas por contratos 

entre representantes do SUS e dos hospitais, que definem as metas, indicadores e repasse dos 

recursos financeiros. 

                

2.1.1 Competência dos entes federativos 

 

Nesta seção serão apresentadas as competências do MS, ente contratante (Município) e 

entre contratado (Unidades de saúde e SESAP) dentro de um processo de contratualização. 

 

a) Ministério da Saúde - MS 

 

O MS é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e 

elaboração de planos e políticas públicas voltadas para a promoção, prevenção e assistência à 

saúde. Além disso, esse órgão dispõe de propícias condições para a proteção e recuperação da 

saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças, e melhorando a 

vigilância à saúde, contribuindo para a maior qualidade de vida da população (BRASIL, 

2014). 
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Partindo do que preconiza a Portaria nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013, o MS tem 

competência, de estabelecer requisitos mínimos para os instrumentos formais de 

contratualização, com vista na qualidade e segurança na atenção hospitalar. Esses requisitos 

estão divididos em: Financiar de forma tripartite (Município, Estado e União) as ações e 

serviços de saúde conforme a pactuação; Financiamento específico, de fonte federal, para a 

atenção à saúde indígena nos hospitais; Acompanhar, monitorar e avaliar as metas e os 

compromissos da contratualização; Orientar a formulação de políticas com base nos objetivos 

estratégicos. 

 

b) Ente Contratante – Município 

 

Segundo o Plano Municipal de Saúde do exercício 2014 - 2017, a Secretaria Municipal 

de Saúde – SMS possui atribuições divididas em dois eixos: Objetivos e metas acerca da 

gestão da atenção integral à Saúde; Objetivos e metas relacionadas à gestão estratégica e 

participativa do SUS. 

A portaria nº 3.410 de 2013, indica as competências da SMS (ente contratante), dentro 

do processo de contratualização. Essas competências são divididas em:  

 Definir a área territorial de abrangência e a população de referência dos hospitais sob 

sua gestão, conforme pactuação de serviços;  

 Definir as ações e serviços a serem contratados de acordo com o perfil assistencial do 

hospital e as necessidades epidemiológicas, sociais e demográficas da região de saúde;  

 Financiar de forma tripartite as ações e serviços de saúde contratualizados; 

 Prever metas e compromissos específicos para a atenção à saúde indígena, conforme a 

pactuação;  

 Gerenciar os instrumentos formais de contratualização sob sua gestão, visando à 

execução das ações e serviços de saúde pactuados;  

 Regular as ações e serviços de saúde contratualizados e garantir o funcionamento 

regular da Comissão de Acompanhamento da Contratualização;  

 Controlar, avaliar, monitorar as ações e serviços de saúde contratualizados;  

 Apresentar a prestação de contas do desempenho dos hospitais contratualizados;  
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 Realizar investigação de denúncias de cobrança indevidas de qualquer ação ou serviço 

de saúde contratualizados;  

 Promover a transferência gradual das atividades de atenção primária que são 

realizadas pelos hospitais para as Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

 Promover a integração das práticas de ensino-serviço à realidade das Redes de 

Atenção à Saúde- RAS;  

 Promover a oferta de vagas para estágio de graduação e pós-graduação, nas 

especialidades prioritárias para o SUS;  

 Estimular, apoiar e financiar o desenvolvimento de pesquisa nos hospitais, em parceria 

com instituições de ensino e outras instâncias de governo. 

 

c) Ente Contratado - SESAP e Unidades de Saúde 

 

Organizações prestadoras de serviços de saúde devem preocupar-se com a permanente 

melhoria, visando uma integração harmônica das áreas médica, tecnológica, administrativa, 

econômica, assistencial, ensino e pesquisa (LIMA et al, 2007).  

Em consonância com o mapa estratégico de 2016 a 2020, elaborado pela SESAP/RN, 

os entes contratados, tem como missão formular, coordenar e garantir a efetividade da Política 

Estadual de Saúde, promovendo o acesso integral e humanizado em todos os níveis de 

atenção, conforme os princípios e diretrizes do SUS. 

Ainda levando em consideração a Portaria nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013, é de 

responsabilidade dos entes contratados, a execução de metas que se dividem nos seguintes 

eixos:  

 Assistência: Cumprimento dos compromissos e dos requisitos assistenciais 

contratualizados; Utilização dos protocolos clínicos; Realização de gestão de leitos; 

Cumprimentos de dispositivos da Política Nacional de Humanização-PNH, e do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente – PNSP. 

 Gestão: Cumprimento de todas as ações relacionadas aos serviços de saúde e de ensino 

e pesquisa que, são estabelecidos no instrumento contratual através das metas 

quantitativas e qualitativas; Fornecer e assegurar conhecimento aos trabalhadores 

sobre o instrumento contratual; Dispor de recursos humanos, parque tecnológico e 
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área física, para o cumprimento do acordo realizado; Alimentar os Sistemas de 

Informação Nacional e sistemas de notificação compulsória; Apresentar regularmente 

a produção do estabelecido em norma contratual; Participar da Comissão de 

Acompanhamento da Contratualização. 

 Ensino e pesquisa: Disponibilizar ensino integrado à assistência, como campo de 

educação permanente para os profissionais da RAS, incluindo seus trabalhadores e 

cumprindo com os requisitos normativos específicos. 

 Avaliação: Acompanhar os resultados internos e o cumprimento das metas, por meio 

dos indicadores qualitativos e quantitativos do instrumento contratual; Monitorar os 

indicadores exigidos. 

 Financiamento: Todos os recursos públicos de custeio e investimento que compõem o 

orçamento do hospital serão informados no instrumento formal de contratualização, 

com identificação das respectivas fontes, quais sejam, federal, estadual, distrital ou 

municipal. 

 

2.2 MONITORAMENTO DOS PROCESSOS EM SAÚDE 

 

Carvalho (2012) afirma que o gerenciamento de processos, vem cada vez mais 

estabelecendo novas competências que implicam em constantes negociações e pactos Inter 

gestores. A inovação desses processos ocorre em termos conceituais, logísticos e 

instrumentais que interfiram no exercício da gestão. 

O monitoramento define-se como um processo sistemático e contínuo que, produzindo 

informações sintéticas em tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e a intervenção 

no processo (GARCIA,
 
2001). Por outro lado, o monitoramento da gestão pública responde ao 

princípio elementar de que não se pode conduzir com eficácia o processo que não se conhece 

(MATTUS,1994). 

De acordo com o CONASS (2016), o monitoramento das ações em saúde define-se 

como acompanhamento rotineiro de informações relevantes. É um processo sistemático e 

contínuo de acompanhamento de indicadores de saúde para subsidiar a tomada de decisão. 

Em suma, o monitoramento verifica a realização das atividades e o alcance dos efeitos da 

intervenção. 

Para avaliar a eficiência e eficácia das intervenções é fundamental que o gestor 

monitore cada etapa do processo, o que requer uma análise precisa do problema e mensuração 



24 
 

assertiva dos indicadores. A partir de então, é necessário que o gestor planeje e implemente as 

ações estratégicas para cada etapa, visando eliminar os problemas identificados no processo 

(GARCIA, 2001). 

Com base na cartilha de auto Avaliação para Melhoria do Acesso e da Qualidade – 

AMAQ (2013), o MS tem priorizado a execução de ações de monitoramento e avaliação de 

processos para aumentar a qualidade dos serviços de saúde ofertados à sociedade brasileira. 

Dessa forma, busca-se ampliar o acesso a saúde nos diversos contextos existentes no país, 

uma vez que a otimização de processos permite atender um número cada vez maior de 

usuários. 

O Departamento de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS – DEMAGS tem a 

competência de gerenciar tarefas de articulação, apoio e difusão das ações de monitoramento 

e avaliação do MS e demais unidades, bem como nas outras esferas do SUS (CARVALHO et 

al, 2012).  

Os processos gerencias do SUS, utilizam frequentemente o ciclo PDCA - planejar, 

executar, verificar e agir, que é uma ferramenta potente para a gestão de processos. Sugere-se, 

portanto, que a lógica PDCA seja difundida entre as equipes como referência para as 

atividades de monitoramento e avaliação no âmbito da saúde (UFMG, 2010). 

Os indicadores também são ferramentas fundamentais para o monitoramento das ações 

estratégicas no meio hospitalar, pois refletem a realidade da gestão de processos nas unidades 

de saúde (GODOY et al, 2013). Os indicadores foram desenvolvidos para facilitar a 

quantificação e a avaliação das informações produzidas com tal finalidade (BRASIL, 2010). 

 Segundo Maletta (2000), os indicadores são medidas-síntese que contêm informação 

relevante sobre dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de 

saúde. Ou seja, são instrumentos projetados e utilizados para avaliar a consecução de 

objetivos e metas variáveis que permitem quantificar os resultados de ações. 

 Com base nessa discussão, Garcia (2001) descreve que um dos requisitos 

fundamentais para a gestão de um programa é estar permanentemente informado sobre 

aspectos cruciais de sua implementação. Entretanto, isso requer o desenvolvimento de um 

sistema de monitoramento eficiente.  
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2.3 AVALIAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, apareceu o conceito de avaliação nos 

programas públicos nas áreas de educação, social, do emprego e da saúde. O Estado, que 

passava a substituir o mercado, deveria encontrar meios para que a atribuição de recursos 

fosse a mais eficaz possível. Os economistas desenvolveram métodos para analisar as 

vantagens e os custos destes programas públicos, que são os pioneiros da avaliação 

(CONTANDRIOPOULOS et al, 2000).  

A avaliação aprofunda a compreensão de hipóteses geradas pelo monitoramento das 

diferenças observadas entre planejamento e execução e resultado e impactos (REIS et al, 

2016). A avaliação expande a verificação do monitoramento para determinar valores e méritos 

de programas e políticas.  

O monitoramento verifica, enquanto a avaliação amplia a compreensão sobre o que 

está sendo avaliado. Desse modo, a avaliação requer maior rigor nos procedimentos 

metodológicos, na busca de evidências com credibilidade para identificar a melhor 

intervenção (CRUZ et al, 2011; CARVALHO et al, 2012; CONASS, 2016;). 

Guba e Lincoln (1990) identificaram quatro estágios na história da avaliação, a 

passagem de um estágio para outro se faz com o desenvolvimento dos conceitos e a 

acumulação dos conhecimentos. O primeiro estágio é baseado na medida dos resultados, ou 

seja, o avaliador é essencialmente um técnico que tem que saber construir e saber usar os 

instrumentos que permitem medir os fenômenos estudados. O segundo trata de identificar e 

descrever, como os programas permitirão atingir seus resultados. O terceiro estágio é 

fundamentado no julgamento de uma intervenção. Por fim, no quarto estágio a avaliação é 

realizada como um processo de negociação entre os atores envolvidos. 

Minayo (2006) destaca a avaliação como técnica e estratégia investigativa, é um 

processo sistemático de fazer perguntas sobre o mérito e a relevância de determinado assunto, 

proposta ou programa. Um processo de avaliação de programas e projetos sociais geralmente 

tem como sentido mais nobre, fortalecer o movimento de transformação da sociedade em prol 

da cidadania e dos direitos humanos. 

No campo da saúde, a avaliação surge vinculada aos avanços da epidemiologia e da 

estatística, a partir de testes de utilidade de diversas intervenções, direcionadas ao controle das 

doenças infecciosas e ao desenvolvimento dos primeiros sistemas de informação voltados às 

políticas sanitárias nos países desenvolvidos (HARTZ, 2009). 
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No Brasil, a preocupação com avaliação em saúde tem como marco a criação do SUS, 

que gerou diversas iniciativas de institucionalização nesse sentido. Institucionalizar refere-se a 

incluir a avaliação na rotina das instituições de modo que ela seja capaz de influenciar o 

comportamento das equipes (REIS et al, 2011; FELISBERTO et al, 2008). 

Cruz e Reis (2011), afirmam que, no contexto da gestão em saúde, ainda são 

concentrados mais esforços em avaliações operacionais do tipo normativas do que 

propriamente em pesquisas avaliativas. Em geral, as pesquisas avaliativas são objetos de 

interesse para a academia, podendo estar mais ou menos articuladas com a gestão. Vale 

ressaltar que as atividades de monitoramento e avaliação são etapas essenciais em uma gestão 

de qualidade.  

Conforme destacaram Cruz e Santos (2007), na medida em que os gestores identificam 

informações sobre a necessidade de reajustes no programa, estabelecem evidências sobre a 

efetividade das ações; permitem a prestação de contas aos atores envolvidos, inclusive os 

financiadores; provêm informações úteis para formulação de políticas, sem deixar de 

contemplar o contexto; e aprimoram o processo de tomada de decisão.  

 

2.4 FERRAMENTAS DE GESTÃO  

 

Nesta seção são apresentados os mecanismos de gestão que serão utilizados no 

decorrer do estudo: Protocolo de cooperação entre entes públicos – PCEP; Plano operativo 

assistencial – POA; Auditorias internas e externas. 

 

2.4.1 Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos – PCEP 

 

 Conforme a portaria/GM nº 161 de 2010 do MS, o Protocolo de Cooperação entre 

Entes Públicos- PCEP passa a ser preconizado. Sendo assim, essa lei afirma que o PCEP trata-

se de um instrumento contratual destinado à formalização da relação entre gestores. Essa 

ferramenta define os seguintes pontos: Transferência de Recursos financeiros do fundo 

Nacional de Saúde – FNS; Suspensão ou término da transferência dos recursos; Vigência do 

exercício do PCEP e seus aditivos contratuais em suas respectivas vigências de exercícios 

(CONASS, 2011). 
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A nota técnica nº 23, de 2011, a qual estabelece que o PCEP se compõe das relações 

das unidades de saúde e sua respectiva programação orçamentária, bem como do POA de 

cada unidade contratada. A transferência de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 

– FNS, relativa ao valor do PCEP, deve realizar-se preferencialmente para o fundo de saúde 

do ente responsável pela unidade. A suspensão ou término da transferência dos recursos 

realiza-se a partir da notificação de qualquer um dos entes envolvidos no processo (CONASS, 

2011). 

Por fim, a vigência do PCEP, assim como a dos seus aditivos contratuais, poderá ser 

revisada a qualquer tempo, podendo passar por adequações relacionadas aos termos 

estabelecidos na portaria/GM 161, de 2010 (CONASS, 2011). 

 

2.4.2 Plano Operativo Assistencial - POA 

 

Baseado na portaria/GM nº 161 de 2010, o POA é objeto do PCEP no qual formalizar a 

cooperação entre os entes públicos na prestação de serviços de saúde e respectiva 

remuneração para as unidades de saúde. É um aditivo contratual que se comporta como um 

instrumento no qual se apresentam ações, serviços, atividades, metas quantitativas e 

qualitativas, além dos indicadores pactuados entre gestor e prestador de serviços de saúde.  

Segundo o CONASS (2011), o POA é estruturado seguindo as seguintes 

especificações: Atenção à Saúde; Comissões Atuantes; Participação nas Políticas Prioritárias 

do SUS. Dentro de cada especificação destacam-se: 

 Atenção à Saúde: Procedimentos e metas a serem atingidas referentes à: Urgência 

e emergência; Ambulatorial; Hospitalar; Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar; Cirurgias eletivas Ambulatoriais e Hospitalares; Atenção Ambulatorial e 

Hospitalar- FAEC estratégico. 

 Comissões atuantes obrigatoriamente: Comissão de Revisão de Óbitos; Comissão 

de Revisão de Prontuários; Comissão de Infecção Hospitalar; Comissão da Assistência 

Farmacêutica; Comissão Multidisciplinar de Epidemiologia, Vigilância e 

Biossegurança. 

 Participação nas Políticas Prioritárias do SUS: HumanizaSUS; Política Nacional de 

Medicamentos ações a serem implementadas; Saúde do Trabalhador; Capitação de 

órgãos ações a serem implementadas; Alimentação e Nutrição ações a serem 
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implementadas; HIV/DST/AIDS ações a serem implementadas; Desenvolvimento 

Profissional; Gestão Hospitalar. 

A execução do POA é realizada de forma individualizada, ou seja, de acordo com a 

realidade operacional de cada Unidade de Saúde. Essa ferramenta contempla seu papel no 

planejamento municipal, e ou regional, de acordo com a abrangência de cada município a ser 

atendido e com o perfil das Unidades prestadoras de serviços, que são definidos pela 

Programação Pactuada Integrada - PPI, Plano Diretor de Regionalização- PDR (CONASS, 

2011). 

a) Programação Pactuada Integrada – PPI: É um instrumento do SUS, formalizado 

anualmente, onde são definidas e quantificadas as ações de serviços de saúde para 

população própria e referenciada de outros municípios, além da devida alocação dos 

recursos pactuados (CONASS, 2011).   Através da PPI, a SESAP gerencia os repasses 

de recursos financeiros pactuados. 

b) Plano Diretor de Regionalização – PDR: Segundo a Coordenadoria de Planejamento 

em Saúde e Controle do Sistema de Saúde- CPCS (2004), o PDR das Ações de Saúde 

do Rio Grande do Norte, constitui o instrumento de ordenamento do processo de 

regionalização da assistência, estabelecendo com bases em prioridades de intervenção 

que atendam às necessidades de saúde da população e garantam o acesso dos cidadãos 

a todos os níveis de atenção.   

 

2.4.3 Auditorias Internas e Externas 

 

Segundo o Manual de Auditoria do Administrador (2014), as auditorias consistem no 

exame cuidadoso e sistemático das atividades desempenhadas pela empresa, organização ou 

instituição, com o objetivo de averiguar se as atividades estão de acordo com as disposições 

planejadas e estabelecidas, se foram implementadas com eficácia e se estão adequadas aos 

objetivos. 

O Manual de Auditoria Interna (2013), define a auditoria interna como sendo um 

conjunto mais abrangente de importantes funções, que envolve todos os órgãos de gestão da 

entidade, efetuando críticas, emitindo opiniões e resultados sobre a situação econômico-

financeira da mesma. Ressalte-se que a auditoria interna tem o objetivo de identificar 
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deficiências no sistema de controle interno e no sistema financeiro, apresentando 

recomendações para melhorá-los. 

Oliveira (2013), define auditoria externa como sendo uma atividade que utiliza 

técnicas e procedimentos específicos com a finalidade de emitir um parecer sobre as 

demonstrações financeiras, de forma global ou parcial, levando em consideração os princípios 

de contabilidade geralmente aceites. 

 No SUS, a implantação de processos de auditorias busca resguardar usuário, união, 

estados e municípios quanto a qualidade dos serviços dos profissionais e das instituições. 

Esses processos visam ainda preservar o uso adequado do dinheiro público, para que não haja 

desperdícios e consiga assim atender melhor aos usuários dos serviços de saúde (MELO et al, 

2008).  

Com o decreto nº 1.651 de 1995, foi regulamentado o Sistema Nacional de Auditorias 

– SNA, integrando o SUS.  Esse sistema atua como regulador das ações e os serviços de saúde 

em todo o território nacional. Trata-se de um mecanismo de controle técnico e financeiro, sob 

competência do SUS e com cooperação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

 

2.5 REVISÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO 

 

Todo percurso em busca do estado da arte e das palavras chaves relacionadas ao 

PMCONT, realizou-se através de uma pesquisa sistemática dos artigos científicos publicados 

nas bases de dados. Notou-se uma escassez de materiais com relação das seguintes palavras 

chaves “Contratualização”, “Monitoramento dos processos em saúde” e “Avaliação em 

serviços de saúde” em algumas bases de dados recomendadas. Fato ocorrente por ser um 

conjunto de ações diretamente relacionadas ao SUS, sendo limitados somente ao Brasil. 

A partir dessa limitação, optou-se por uma busca detalhada nas demais bases de dados 

existentes, para que se pudesse realizar a triagem dos materiais publicados acerca desse tema. 

Após a realização das buscas detalhadas, a base de dados selecionada que disponibilizou mais 

materiais foi a Scielo- Scientific Electronic Library Online. 

A base de dados Scielo é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção 

selecionada de periódicos científicos ibero-americanos, com objetivo de desenvolver uma 

metodologia comum para a preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da 

produção científica em formato eletrônico. A partir de 2002, conta com o apoio do CNPq - 
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O banco de dados da 

Scielo no Brasil se enquadram revistas brasileiras de todas as áreas do conhecimento, além de 

coleções especializadas na área de Saúde Pública e Ciências Sociais (GOLDENBERG, 2007). 

Realizou-se na base de dados Scielo, uma pesquisa quantitativa acerca dos artigos 

científicos publicados entre os anos de 2013 a 2018, que abordassem as palavras-chaves de 

forma individual. A partir de então, as três palavras-chaves estudadas, foram pesquisadas de 

modo a serem abordadas de forma conjunta no mesmo material. Desta forma, é possível 

observar uma redução significativa nas quantidades como expõe a Figura 2 a seguir. 

       Figura 2: Quantidade de artigos por tema. 
       Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Na Figura 2, observa-se que na base de dados Scielo, encontrou-se 1.065 artigos 

científicos referentes à palavra “Avaliação em Serviços de Saúde” no período de 2013 a 2018. 

A palavra “Contratualização” foi quantificada, na mesma base de dados no período analisado, 

um total de 31 artigos científicos. Relacionado à palavra “Monitoramento dos processos em 

saúde”, o Scielo expõe uma quantidade de 45 artigos científicos no mesmo período. 

O estudo tem foco na palavra chave contratualização voltada para os serviços de 

saúde, portanto foi necessário a triagem dos materiais encontrados, houve uma redução de 31 

para 15 artigos científicos.  
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Em seguida, foram revisados os 45 artigos de “Monitoramento dos processos em 

saúde”, e foi encontrado apenas 1 artigo que envolvia o tema de “contratualização” nos 

serviços de saúde. Realizou-se o mesmo procedimento com as palavras “Avaliação em 

serviços de saúde” e foi obtido o resultado de 2 artigos científicos. 

 Ao final da busca, identificou-se 18 artigos científicos que possuíam as três palavras 

chaves em conjunto. Esses materiais, foram utilizados para a construção do referencial teórico 

a nível desta pesquisa. Em conjunto foram utilizados materiais complementares do MS como 

cartilhas, protocolos e políticas públicas. O Quadro 2 apresenta, de forma sistemática, as 

principais características dos artigos selecionados que abordam o tema.  

Título Autores Ano País Tipo de estudo 

Gestão indireta na atenção hospitalar: 
análise da contratualização por 

publicização para rede própria do SUS. 

Thadeu Borges 

Souza Santos; Jessica 

Santos de Souza; Juliete 
Sales Martins; Lilian 

Barbosa Rosado; Isabela 

Cardoso de Matos Pinto. 

2018 Brasil Qualitativa 

A governança e a relação público-

privado no cotidiano das práticas em 

municípios de pequeno porte. 

João Felipe Marques 

da Silva; Brígida 

Gimenez Carvalho; 

Carolina 

Milena Domingos. 

2018 Brasil Estudo de Caso 

Política Nacional de Atenção Hospitalar: 

con(di)vergências entre 

normas, Conferências e estratégias do 

Executivo Federal. 

Thadeu Borges Souza 

Santos; Isabela Cardoso 

de Matos Pinto. 

2017 Brasil 
Qualitativa e 

exploratória 

Análise de desempenho de indicadores 

de contratualização 

em cuidados de saúde primários no 

período de 2009-2015 em Lisboa e Vale 

do Tejo, Portugal. 

Baltazar Ricardo 

Monteiro; 

Fátima Candoso; 

Magda Reis; 

Sónia Bastos. 

2016 Portugal 
Qualitativa e 

exploratória 

Reforma dos Cuidados Primários em 

Saúde na cidade de Lisboa e Rio de 

Janeiro: contexto, estratégias, resultados, 

aprendizagem, desafios. 

Daniel Soranz; 

Luís Augusto Coelho 

Pisco. 

2016 
Brasil e 

Portugal 
Analítico 

Unidades de Saúde Familiar e Clínicas 

da Família – essência e semelhanças. 

Eunice Isabel Carrapiço; 
João Henrique Ramires; 

Victor Manuel Ramos. 

2016 Portugal Estudo de Caso 

Cuidados primários em saúde em 

Portugal: 10 anos de contratualização 

com os serviços de saúde na Região de 

Lisboa. 

Ricardo Monteiro; 

Ana Maria Pisco; 

Fátima Candoso; 

Sónia Bastos; 

2016 Portugal Estudo de Caso 

Regionalização da saúde: (in)visibilidade 

e (i)materialidade da universalidade e 

integralidade em saúde no trânsito de 

institucionalidades. 

Neusa Goya; 

Luiz Odorico 

Monteiro; 

Ricardo José 

Soares; 
Fábio Solon. 

2016 Brasil Qualitativa 
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Quadro 1: Características dos estudos. 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Levando em consideração os resultados disponibilizados até o momento, como 

mostra o Quadro 1, é visto uma baixa quantidade de artigos científicos publicados acerca 

desse tema. Esse fator vem correlacionado pelo fato dos processos de contratualização serem 

específicos da área de saúde pública.  Porém é perceptível que há um grande potencial 

inovador em desenvolver um estudo que tenha foco na contratualização, no monitoramento 

dos processos e na avaliação em serviços de saúde.   

O gráfico 1 a seguir, apresenta a quantidade de artigos científicos que abordam a 

“Contratualização” e seus respectivos anos de publicação. 

Avaliação de desempenho de sistemas de 

saúde e gerencialismo na gestão pública 

brasileira. 

Leonardo Carnut; 

Paulo Capel Narvai. 
2015 Brasil 

Revisão 

narrativa 

A contratualização como ferramenta da 

gestão na Atenção Primária à Saúde na 

percepção dos profissionais da Secretaria 

Municipal de Saúde de Curitiba, Brasil. 

Rafael Gomes Ditterich; 

Thabata Cristy 

Zermiani; 

Simone Tetu Moysés; 

Samuel Jorge Moysés. 

2015 Brasil Analítico 

Justificam-se os indicadores de 

contratualização dos cuidados de saúde 

primários sobre rastreios oncológicos? 

Bruno Heleno. 2015 Brasil Analítico 

Novos modelos de gestão do trabalho no 

setor público de saúde e o trabalho do 

agente comunitário de saúde. 

Carla Cabral Gomes 

Carneiro; Maria Inês 

Carsala de Martins. 

2015 Brasil Estudo de Caso 

Contratualização em saúde: arena de 

disputa entre interesses públicos e 
privados. 

Maria do Socorro 

Veloso Albuquerque; 

Heloísa Maria 
Mendonça de Morais; 

Luci Praciano Lima. 

2014 Brasil Estudo de Caso 

Sistemas de avaliação profissional e 

Contratualização da gestão na Atenção 

Primária à Saúde em Portugal. 

Márcia Silveira Ney; 

Celia Regina Pierantoni; 

Luís Velez Lapão. 

2014 
Brasil e 

Portugal 
Estudo de Caso 

Contratualização na Atenção Primária à 

Saúde: a experiência de Portugal e 

Brasil. 

Vanessa Costa e Silva; 

Ana Escoval; Virginia 

Alonso Hortale. 

2013 
Brasil e 

Portugal 
Estudo de Caso 

Percepção dos gestores do Sistema Único 

1101 de Saúde acerca dos desafios da 

formação das Redes de Atenção à Saúde 

no Brasil. 

Helena Eri Shimizu. 2013 Brasil Qualitativo 

Regulação dos serviços de radioterapia e 

quimioterapia pelas operadoras de planos 

de saúde no Brasil. 

Sheyla Maria Lemos; 

Margareth Crisóstomo; 

Maria Alicia 

Domíngues; Maurício 

Teixeira Leite. 

2013 Brasil 
Estudo 

transversal 

Os indicadores de saúde e a 

Contratualização. 
Raquel Braga. 2013 Portugal Qualitativo 



33 
 

 

                Gráfico 1: Quantidade de artigos por ano de publicação. 

                Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

No gráfico 1, é possível perceber que em um período de seis anos de 2013 á 2018 

foram publicados, totalizando 18 artigos nos quais foram citados no Quadro 2 acima, ou seja 

poucos estudos nesse tema e contexto são realizados. De acordo com a Figura 3, em 2016 foi 

o ano que mais se realizou estudo sobre o tema, com 5 publicações. Em 2017 foi o ano que se 

realizou apenas 01 pesquisas nesse contexto. O que se pode observar, é que no decorrer do 

tempo estudos sobre contratualização em saúde bem sofrendo uma diminuição nos anos 

atuais. 

No próximo capitulo serão apresentados os procedimentos metodológicos. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo serão apresentados: Caracterização da pesquisa; Caracterização dos 

locais de estudo H1 e H2; Análise dos dados; Métodos da pesquisa. Essas etapas se encontram 

descritas e esquematizadas a baixo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esse estudo é considerado de natureza aplicada, pois há total interesse prático em seu 

desenvolvimento, ou seja, serão gerados conhecimentos para a aplicação prática do Programa 

de Monitoramento, Controle e Avaliação no processo de Contratualização - PMCONT no 

âmbito da Secretaria de Saúde Pública- SESAP/RN. 

Quanto à sua abordagem, este estudo é caracterizado qualitativo, pois, se preocupa 

com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais (MINAYO, 2001). Como também, de caráter 

quantitativo, ou seja, centra-se na objetividade com base na análise de dados brutos, 

recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros (FONSECA, 2002). 

Se tratando dos objetivos, caracterizam-se como uma pesquisa exploratória. Este tipo 

de objetivo é direcionado a proporcionar maior familiaridade com o problema investigado, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2007). 

Os procedimentos técnicos são caracterizados quanto aos estudos experimentais, 

seguindo um planejamento rigoroso, ou seja, as etapas da pesquisa iniciam-se pela formulação 

exata do problema e das hipóteses, delimitando as variáveis precisas e controladas, e atuando 

no fenômeno estudado (TRIVIÑOS, 1987).  

Estes procedimentos caracterizam-se também como estudo de caso, definindo-se 

como um programa que funciona através de um sistema de gestão. Essa tipologia visa 

conhecer em profundidade os motivos de uma determinada situação em diferentes aspectos, 

buscando descobrir o que há de mais essencial e característico (FONSECA, 2002). A etapa da 

caracterização da pesquisa está ilustrada na Figura 3 a seguir. 
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  Figura 3: Caracterização da Pesquisa. 

  Fonte: Da Autora, 2018. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÕES GERAIS DOS HOSPITAIS 

 

Para a realização deste estudo, foi necessária uma triagem em todos os hospitais da 

região metropolitana de saúde que realizavam pactuação com a Secretaria Municipal de Saúde 

de Natal- SMS/Natal. 

Os critérios utilizados para escolha dos locais foram os níveis de necessidade de 

utilização do serviço da população residente de Natal, acessibilidade, disponibilidade dos 

dados, integração com a equipe de execução e faturamento. 

A seguir a esta descrita à caracterização de cada Unidade de Saúde escolhida. 

 

3.2.1 Hospital 1 – H1 

 Hospital Público Geral do Estado do Rio Grande do Norte – RN; 

 Possui 277 leitos, sendo 218 deles na condição de leitos habilitados; 

 Classificado como Hospital de grande porte; 

 Possui serviços de Urgência e Emergência; 

 Atendimento de demanda espontânea e referenciada; 
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 Possui serviço de Maternidade; 

 Possui inserção das redes de saúde. 

 

3.2.2 Hospital 2 – H2  

 Hospital Público Geral do Estado do Rio Grande do Norte – RN; 

 Possui 356 leitos, sendo 39 de retaguarda em clínica médica; 

 Classificado como Hospital de grande porte; 

 Possui serviços de Urgência e Emergência; 

 Atendimento de demanda espontânea; 

 Possui inserção nas redes de saúde 

 

3.3 MÉTODOS DA PESQUISA 

 

Nesta sessão será apresentada a estrutura do PMCONT e sua integração com as 

ferramentas de gestão. 

 

3.3.1 Estrutura do PMCONT 

 

O PMCONT será estruturado em cinco fases no âmbito da SESAP/RN. Essas fases são 

conceituadas como: Objetivo Estratégico; Mapeamento Estratégico; Planejamento; Gestão de 

indicadores e Avaliação. A Figura 4 abaixo esquematiza a estruturação do programa. 

 

                     Figura 4: Fases do PMCONT. 
                    Fonte: Elaborado pela autoria, 2018. 
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A partir da esquematização da estrutura do PMCONT, abaixo o Quadro 2 descreve 

cada fase. 

 
Fase Nomenclatura Descrição 

1ª 
Objetivo 

Estratégico 

“Remodelagem nos processos de contratualização dos serviços 

prestados pelas unidades de saúde do RN que são 

contratualizadas com a SMS-Natal. ” 

2ª 
Mapeamento 

Estratégico 

Nessa fase, foi utilizado um Check List, que associado ao registro 
da grade de serviços de cada unidade de saúde, com suas 

respectivas codificações para fins de informatização. 

Visualização detalhada e análise das informações referentes à 

pactuação dos serviços, que são estabelecidos pelo Protocolo de 

cooperação entre os entes públicos-PCEP e Plano Operativo 

assistencial - POA.  

3ª Planejamento 

Nesta fase, foram utilizadas as Reuniões de Aprendizagem 

Estratégica - RAE, por parte da COHUR, CPCS e os gestores das 

Unidades de saúde contratualizadas, para discursão dos 

resultados identificados. 

Elaboração de estratégias para prestação dos serviços de saúde 

com qualidade e alcance das metas exigidas pelo MS. 

4ª 
Gestão de 

Indicadores 

O monitoramento no alcance das metas presentes do POA. 

 Categorização e controle dos indicadores através de “painel de 
indicadores”, bem como, sua mensuração e análise crítica para 

possíveis planos de ação. 

5ª Avaliação 

Painel de monitoramento é uma ferramenta que se enquadrará 

todas as informações referentes às pactuações (PCEP E POA). 

Auditorias Internas é o método avaliativo de responsabilidade da 

COHUR nas Unidades de Saúde. Já as auditorias externas, é o 

método avaliativo realizado pela SMS Natal nas Unidades de 

Saúde pactuadas. 

RAE: Discursão de resultados após as auditorias e possíveis 

melhorias que foram realizadas no fluxo. 

     Quadro 2: Fases do PMCONT. 

     Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

 

3.3.2 Aplicação das ferramentas de gestão no PMCONT 

 

Nesta sessão, foram abordadas as aplicações das ferramentas integrantes do 

PMCONT, sendo essas: PCEP e POA; Check list; RAE; Painel de Monitoramento; Auditorias 

Internas e Externas. 
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a) Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos - PCEP: 

 

É um documento padrão estabelecido pelo MS, previsto na Constituição Federal, que 

integra informação referente às pactuações dos serviços de saúde, visando às transferências de 

recursos financeiros do fundo Nacional de Saúde - FNS; Suspensão ou término da 

transferência dos recursos; Vigência do exercício do PCEP e seus aditivos contratuais em suas 

respectivas vigências de exercícios. 

 

b) Plano Operativo Assistencial – POA: 

 

É parte integrante do PCEP, apresenta informações quanto às ações, os serviços, as 

atividades, as metas quantitativas e qualitativas e os indicadores pactuados entre a SMS de 

Natal e as unidades de saúde contratualizadas. Essa ferramenta deverá ser preenchida de 

forma individualizada, ou seja, cada unidade de saúde pactuada deverá apresentar suas 

especificações no POA, respeitando suas redes de atenção, para que não haja padronização na 

grade dos serviços. 

c) Check List: Codificação de procedimentos pactuados 

 

O Check List é uma ferramenta facilitadora para as unidades de saúde pactuadas, não 

sejam prejudicadas no repasse dos recursos referente aos procedimentos realizados. Sendo 

assim, será divulgada com base no POA específico de cada unidade de saúde, uma listagem 

referente à codificação atual de cada procedimento pactuado.  

Esta ferramenta facilita o fornecimento das informações referente à execução desses 

procedimentos pactuados, através do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de saúde - 

CNESS, havendo assim, o repasse de recursos equivalente ao que for produzido e informado 

pela unidade. 

 

d) Reuniões de Aprendizagem Estratégicas - RAE 

 

As Reuniões de Aprendizagem Estratégicas- RAE são espaços, que dão suporte na 

definição do Plano Operativo Assistencial - POA, avaliação e monitoramento no alcance das 
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metas e indicadores pactuados e suporte para tomada de decisões entre gestores dos contratos 

e Unidades de Saúde prestadores do serviço. 

 Diante mão, é bom relembrar que de um lado representantes da SESAP/RN como 

COHUR e CPCS, participam desses momentos com intuito de coordenar e orientar os 

gestores das unidades de saúde durante a elaboração do POA do exercício em vigor. Do outro 

lado estão presentes as comissões de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde de 

Natal- SMS, com intenção de negociar, acompanhar e avaliar a qualidade e quantidade de 

serviços pactuados. 

Como conteúdo da RAE, são analisadas e discutidas informações quanto ao 

monitoramento interno das secretarias e unidades de saúde, como também, as ações que 

estarão pactuadas no POA. Sendo assim, são conteúdos analisados: Riscos e contramedidas; 

Demandas orçamentarias; Relatórios de acompanhamento; Cronogramas; Interação sobre as 

pactuações; Solicitação de mudanças e execução dos serviços. 
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e) Auditorias internas e externas 

 

As auditoras na realidade do PMCONT são realizadas a partir de uma avaliação 

sistemática das atividades desempenhadas pelas unidades de saúde, por parte das comissões 

de monitoramento da SESAP/RN (interna) e SMS de Natal (externa). Tem objetivo de 

verificar se essas unidades estão de acordo com as disposições planejadas, que são 

estabelecidas nas RAE, levando em consideração a execução dos serviços prestados com a 

grade desses serviços que será definida no POA, e se o repasse dos recursos financeiros está 

coerente com a produção da unidade. 

Esse processo foi modelado como expõe as etapas conforme Figura 5. 

          Figura 5: Etapas das auditorias. 
         Fonte: Adaptado pela Autora, 2018. 
 

 

Como esquematizado na figura 5, as auditorias seguem etapas totalmente 

fundamentais para a realização das avaliações das unidades de saúde. O procedimento 

metodológico está dividido em sete etapas sendo essas descritas no Quadro 3 abaixo.  
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ETAPAS DAS AUDITORIAS 

Etapas  Nome Descrição das etapas 

1ª Assistência Metodológica 
Selecionar os processos apropriados para cumprir os 

objetivos estratégicos de cada Unidade de Saúde. 

2ª 
Gestão capacitada e educação 
permanente 

Manuseio de ferramentas do PMCONT; 
Direcionamento para as proposta de contratualização. 

3ª Suporte Técnico nos processos 
 Visitas Técnicas nas unidades de saúde; 

 Participação nas RAE. 

4ª Avaliação dos riscos 

Análise dos cenários; 

Análise das frequências; 

Análise das consequências. 

5ª Revisão dos processos 
Análise dos controles internos; 

 Identificação de oportunidade de melhoria. 

6ª Intervenção Monitorar a Prestação de serviços pactuados. 

7ª Avaliação dos processos 

Avaliação na utilização das ferramentas; 

Avaliação geral das etapas do programa; 

Relatórios de auditoria. 

  Quadro 3: Etapas das Auditorias. 

   Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

 

 

f) Painel de Monitoramento do PCEP e POA  

 

O Painel de Monitoramento do PCEP e POA é uma ferramenta interativa, com 

objetivo direcionado na visualização e acompanhamento dos alcances das metas, mensuração 

dos indicadores e consolidação de ações estratégicas de gestão que são pactuadas.  

 A partir da execução do PMCONT, implantou-se nas unidades de saúde, uma ferramenta 

confiável de utilidade simples e ágil, com capacidade integrar-se no processo de 

monitoramento e acompanhamento do PCEP e POA que são acordados entre gestores 

municipais e unidades de saúde. 

 São acompanhadas também as estratégias para torna-los mais eficiente possível, a 

partir da avaliação dos indicadores gerais, de redes e de gestão, para que as prestações de 

serviços sejam realizadas de forma sistemática e com qualidade como expõe a Figura 6 que 

apresenta o Painel de Monitoramento utilizado em ambas as unidades de saúde.  
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Figura 6: Painel de Monitoramento do POA. 

Fonte: COHUR/SESAP, 2018. 

      

Com a execução de todas as ferramentas citadas acima, estabeleceu-se um novo fluxo 

de monitoramento, controle e avaliação para os processos de contratualização entre Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal – SMS Natal e Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do 

Norte- SESAP/RN.  Na figura 7 está exposto o mapeamento de processos do PMCONT.
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          Figura 7: Mapeamento de processos do Programa de Monitoramento Controle e Avaliação dos processos de Contratualização.  

          Fonte: SESAP, 2016. 
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4. RESULTADOS 

 

Com o desenvolvimento e adoção do Programa de Monitoramento Controle e 

Avaliação nos processos de contratualização - PMCONT em ambos os hospitais (H1 e H2), as 

atividades relacionadas à contratualização dos serviços de saúde entre os entes federativos 

mudaram a metodologia dos seus processos. Sendo assim, após a análise das metas físicas 

financeiras e metas qualitativas, foram identificados os seguintes resultados. 

 

4.1 METAS QUANTITATIVAS FÍSICO FINANCEIRAS DO H1 

 

A partir da coleta de dados de anos anteriores e após a execução das fases do 

PMCONT, analisaram-se os seguintes resultados abaixo. 

 
Quadro 4: Metas Quantitativas da Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no H1. 
 Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2018. 

 

 

                      Gráfico 2: Média Complexidade Ambulatorial H1. 

                       Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2018. 
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De acordo com o Quadro 4 e Gráfico 2 da média complexidade ambulatorial no H1, 

observou-se que a contratualização dos serviços de média complexidade ambulatorial em 

2016 foi de 286.274 procedimentos equivalente a R$1.975.603,23. Neste mesmo ano o H1 

informou 229.986 procedimentos de média complexidade ambulatorial realizados, fazendo jus 

a um valor de R$1.497.888,97, ou seja, 80,33% do que foi pactuado, recebendo por esta 

produção uma quantia de R$1.975.603,23, ou seja, 100% do valor da pactuação. Vale 

salientar que ainda neste ano os processos estavam sem monitoramento e que o programa não 

estava efetivado. 

Observando o ano de 2017 foram pactuados no Plano operativo assistencial - POA um 

total de 283.591 procedimentos de média complexidade ambulatorial, recebendo um total de 

R$1.972.214,45. Em relação à produtividade o H1 informou a realização de 227.276 

procedimentos e por esta produção o H1 teria direito a R$1.463.981,28, ou seja, 80,14% do 

que foi pactuado, recebendo por esta produção 100% do montante acordado. Percebe-se que o 

hospital manteve a mesma linha de produção para os anos 2016 e 2017. 

Em 2018 com o PMCONT em fase inicial de execução e implantação no H1, foi 

necessária uma triagem na quantidade de procedimentos pactuados por questões estratégicas e 

de gestão, pelo fato de em 2018 ter sido iniciado o controle e monitoramento de todo ciclo 

PMCONT no cumprimento do Plano Operativo Anual. Por este motivo percebeu-se uma 

redução na quantidade acordada comparada com os anos anteriores.  

Em 2018 foram pactuados 143.136 procedimentos de média complexidade 

ambulatorial equivalente a R$ 987.802,00. Observando a quantidade produzida neste mesmo 

ano, foi informada a realização 281.142 procedimentos, no qual deveria receber a quantia de 

R$1.592.185,35. Como o mapeamento de processos estava sendo colocado em prática o H1 

recebeu 100% da pactuação referente ao valor de R$987.802,00. Percebeu-se então uma 

diferença de R$ 986.209,65 a mais que o H1 deveria receber por sua produção. 

De forma geral percebeu-se um aumento de 116,08% na produção em relação a 2016 

até 2018. Esse aumento justifica-se pelo processo de reorganização e informatização dos 

sistemas de informação nos setores de faturamento do H1 após o cumprimento de todas as 

etapas do ciclo PMCONT. 
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                 Gráfico 3: Média Complexidade Hospitalar H1. 

                  Fonte SUDEAPS/ SESAP, 2018. 

 

 

Analisando os dados do Quadro 4 e Gráfico 3 referente aos serviços de média 

complexidade hospitalar do H1, observou-se que em 2016 foram contratualizados 10.764 

procedimentos, com repasse de R$8.083.485,15. Observando a faixa de produção neste 

mesmo ano obteve-se um total de 9.157 procedimentos contabilizados neste ano, totalizando 

um valor equivalente de R$ 9.787.692,79 contabilizando uma quantidade de 85,07% do que 

foi pactuado neste mesmo ano. 

Em 2017 foram pactuados a mesma quantidade do ano anterior 10.764 procedimentos 

com repasse também de R$ 8.083.485,15, porém analisando os dados informados foi visto 

que o H1 produziu 11.905 procedimentos correspondendo a R$13.702.857,00, ou seja, 

110,6% do que foi pactuado. 

Em 2018 observou-se que houve uma redução significativa na quantidade de 

procedimentos pactuados, sendo acordados apenas 4.266 procedimentos para um repasse de 

R$7.870.448,66. O H1 neste mesmo ano produziu 9.554 que totalizaria um valor a receber de 

R$11.775.746,47 equivalente 223,9%.  

De forma geral percebeu-se um aumento de 138,83% na produção em relação a 2016 

até 2018, neste último ano percebe-se uma diferença de R$3.905.297,81 que deveria ser 

repassado além do valor que foi contratualizado. Esse aumento na produção justifica-se as 

mudanças no fluxo, educações permanentes, reuniões de aprendizagem estratégica entre os 
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entes para otimização na produtividade dos procedimentos e do processo de faturamento no 

hospital.  

Abaixo no quadro 5 segue a discriminação das metas quantitativas da Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no H1. 

 

 
Quadro 5: Metas Quantitativas da Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no H1. 
 Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2018. 
 

 

 

 
                   Gráfico 4: Alta Complexidade Ambulatorial H1. 

                   Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2018. 

 

 

Com base no Quadro 5 e Gráfico 4 da alta complexidade ambulatorial no H1, 

verificou-se que em 2016 foram pactuados 41 procedimentos com valor total de R$1.310,58. 

De acordo com o Sistema de informação Hospitalar, neste mesmo ano não foi informado 

nenhum procedimento executado nesta categoria. Porém o H1 recebeu ao equivalente 

pactuado. 
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Baseado no POA 2017 foi realizado a pactuação de 41 procedimentos de alta 

complexidade ambulatorial com valor de R$1.310,58. Analisando os dados informados pelo 

H1 e obteve o total de 39 procedimentos, totalizando R$315,51. Foram informados 95,12% 

do total pactuado. O repasse neste ano foi de R$ 1.310,58, ou seja, 100% do pactuado. 

De acordo com o POA de 2018 a quantidade de procedimentos pactuados nesta 

categoria foi de 80 para que se recebesse o valor de R$656,00. Porém com o ciclo PMCONT 

já em execução no H1 e a realização de auditorias internas e equipes de monitoramento foram 

contalizabilizados apenas 35 procedimentos equivalente ao valor de R$283,15. Foram 

realizados apenas 43,75% do pactuado. Visto que neste ano o H1 recebeu o total pactuado de 

R$ 656,00. 

Diante deste cenário de alta complexidade ambulatorial de 2016 a 2018, percebeu que 

a quantidade pactuada aumentou consideravelmente em 2018, porém o hospital não conseguiu 

alcançar a solicitação pactuada. Desta forma conclui-se que nos anos de 2016 e 2017 houve 

um aumento de 95,12% nos procedimentos informados, e de 2017 para 2018 houve uma 

redução de 51,37% nesses procedimentos.  

 

 

           Gráfico 5: Alta Complexidade Hospitalar H1. 

                         Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2018. 
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Com base no Quadro 5 e Gráfico 5 da alta complexidade hospitalar no H1, verificou-

se que em 2016 foram pactuados 6 procedimentos com valor total de R$17.920,95. Com base 

do SIH, neste mesmo ano não foi informado nenhum procedimento desta categoria. 

 Segundo o POA 2017 foram pactuados 6 procedimentos com valor total de 

R$17.920,95, foram contabilizados neste ano um total de 8 procedimentos de alta 

complexidade hospitalar realizados, correspondendo esta produção a um valor de 

R$30.911,00, ou seja, 133,3% da quantidade pactuada.  

Observando os dados de 2018, foram contratadas a quantidade de 6 procedimentos 

com valor a ser repassado de R$17.920,95. Com a vigência de todas as etapas do PMCONT 

foram contabilizados neste ano um total de 9 procedimentos de alta complexidade hospitalar 

realizados e que equivaleriam por esta produção um valor de R$34.324,00, ou seja, 150% da 

quantidade pactuada neste mesmo ano. Porém para esta quantidade informada em 2018, o H1 

recebeu 100% do valor pactuado, gerando uma diferença de R$16.403,70 que o hospital 

deveria receber a mais. 

Diante deste cenário de alta complexidade hospitalar no período de 2016 a 2018, 

percebeu que a quantidade pactuada permaneceu a mesma para os três anos. Desta forma 

conclui-se que nos anos de 2016 e 2017 houve um aumento de 133,3%. Levando em 

consideração o período de 2017 para 2018, observou-se que a produção aumentou em 16,7%.  

Diante desses resultados físicos financeiros do H1, podemos concluir que para as 

categorias de média complexidade ambulatorial e hospitalar e alta complexidade ambulatorial 

e hospitalar em 2018 com a execução do hábito de controle, monitoramento, auditorias 

internas e externas, Reuniões de aprendizagens estratégicas para discursão de novas 

estratégias e planos entre os entes federativos no processo de contratualização, a unidade de 

saúde H1 identificou de forma eficaz os valores financeiros financeiramente equivalentes a 

execução dos serviços produzidos. 

A atual política de repasse financeiro SUS não permite pagamentos além de valores 

contratualizados, todavia a construção de série histórica mais consistente, como atualmente 

ocorre após a aplicação do PMCONT, pode contribuir positivamente para futuras negociações 

entre os entes federativos. 
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4.2 METAS QUALITATIVAS DO H1 

 

Observando o Quadro 6 abaixo relacionado as metas qualitativas do Hospital 1- H1, obteve-se 

os seguintes resultados. 

 

          
Quadro 6: Metas Qualitativas do H1. 
Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2016, 2017 e 2018. 

 

Baseados nos resultados coletados expostos no Quadro 6 acima, em 2016 e 2017 o 

H1 atingiu o teto das metas qualitativas, alcançando a pontuação máxima de 100 recebendo 

40% do valor pré-fixado, ou seja, para a pontuação máxima o H1 recebeu a quantidade de 

R$335.946,62. 

Referente ao ano de 2018, como o PMCONT estava em fase de implantação no H1, 

observou-se que devido ao ciclo de auditorias terem sido cumpridos com eficiência, o H1 

atingiu apenas 76 pontos, equivalente a 37% do valor pré-fixado, jazendo jus então pelos 

procedimentos realizados um total de R$18.606.88.  

Vale salientar que em relação aos anos de 2016 2017 e 2018, a diferença foi de 24 

pontos com diferença financeira para esses três anos de R$ 317.339,74, ou seja, nessa 

categoria pode-se concluir que o hospital estava informando a pontuação máximo nos anos 
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2016 e 2017 para receber o teto financeiro. Porém em 2018 com o monitoramento e 

mapeamento de processos, foi perceptível que o H1 não alcançou a pontuação máxima. 

 

4.3 METAS QUANTITATIVAS FÍSICO FINANCEIRAS DO H2 

  

A partir da implantação do Programa de Monitoramento Controle e Avaliação – 

PMCONT, também implementado no Hospital 2 - H2, foram observados os seguintes 

resultados expostos no Quadro 7 abaixo. 

 

 

Quadro 7: Metas Quantitativas da Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no H2. 
 Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2016, 2017 e 2018. 

 

 

 
              Gráfico 6: Metas Qualitativas da Média Complexidade Ambulatorial do H2. 

              Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2016, 2017 e 2018. 
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média complexidade ambulatorial realizados, equivalente ao valor de R$1.246.940,07, ou 

seja, 41,98% do que foi pactuado com diferença de valor de R$652.093,98. É importante 

ressaltar que em 2016 no H2 os processos de contratualização e faturamento ainda estavam 

sem monitoramento e que as informações não condiziam com o que era executado de fato. 

Baseado no Plano Operativo Assistencial – POA do ano de 2017 foram pactuados um 

total de 169.224 procedimentos de média complexidade ambulatorial, em caso de 

cumprimento dessa meta, o hospital por questão de acordo no devido ano recebeu um valor 

R$1.419.914,60. Em relação à produtividade o H2 informou a realização de 199.755 

procedimentos e por esta produção o mesmo faria jus a R$1.497.713,32, ou seja, 118,02% do 

que foi pactuado com diferença de valor de R$77.798,72 a mais do pactuado.  

Analisando os dados de 2018, após a iniciação e execução do PMCONT no H2, 

verificou-se que o pactuado foi de 187.926 procedimentos, com previsão de repasse de 

R$237.378,96. Observando os dados informados durante este ano, obteve-se produção de um 

quantitativo de 326.666, 173,82% da quantidade pactuada equivalendo ao valor de 

R$2.116.338,06, ou seja, uma diferença de R$ 1.878.959,10.  

Comparando 2016 com 2018 percebe-se um aumento significativo na linha de 

produção do H2, isto ocorre pelo motivo de em 2016 o H2 não haver alinhamento entre 

produção e informatização daquilo que foi produzido. Já em 2018, o hospital passou por 

reformas de gerenciamento, trabalhando juntamente com as equipes de auditorias e 

monitoramento a informatização dessas produções. 

 

 

Gráfico 7: Média Complexidade Hospitalar H2 

Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2016, 2017 e 2018 
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Observando o Quadro 7 e Gráfico 7 da média complexidade hospitalar no H2, 

observou-se que a contratualização dos serviços nesta categoria em 2016 foi de 8.531 

procedimentos equivalente a R$15.740.897,32. Analisando os dados informados pelo setor de 

faturamento do H2, foi totalizada uma quantidade de 11.614 procedimentos de média 

complexidade hospitalar realizados, equivalentes ao valor de R$23.699.390,71, 

correspondendo a 136,13% do que foi pactuado, com diferença de valor de R$ 7.928.493,39 

para maior no que tange os procedimentos informados. É importante ressaltar que H2, por ser 

um hospital de caráter de urgência e emergência produziu mais que a quantidade contratada, 

por este motivo o H2 produziu valores a maior. 

Baseado no Plano Operativo Assistencial – POA do ano de 2017 foram pactuados um 

total de 14.400 procedimentos, o hospital receberia um valor R$26.407.651,92. Neste ano a 

produção que o H2 informou foi de 13.602 procedimentos, o que corresponderia a 

R$25.498.262,09, ou seja, 94,45% do que foi pactuado com diferença de valor de 

R$909.389,83. 

Analisando os dados de 2018, verificou-se que o pactuado foi de 4.266 procedimentos, 

com repasse previsto de R$7.870.448,66. Observando os dados informados durante este ano, 

obteve-se a produção de um quantitativo de 13.044 equivalentes a um valor de 

R$22.705.527,97, ou seja, 305,76% da quantidade pactuada. Diante deste cenário o H2 

recebeu 100% do valor pactuado, totalizando R$7.870.448,66, com diferença de R$ 

14.835.079,31 que deveria receber pelo produzido. 

Diante desses dados observa-se que no ano que mais se aproximou de um equilíbrio 

entre produtividade de contratualização foi o de 2017, visto que em 2018 o ciclo de 

monitoramento do programa de controle e avaliação na contratualização se iniciou e foi 

necessária essa queda no valor pactuado. Vale salientar que em 2016 o H2 recebeu mais do 

que faria jus em 2018, mesmo com a produção menor, pois o valor repassado depende de cada 

procedimento e insumos utilizados. 

 

 
 Quadro 8: Metas Quantitativas da Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no H2. 
  Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2016, 2017 e 2018. 
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                    Gráfico 8: Alta complexidade Ambulatorial H2 

                          Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2016, 2017 e 2018. 

 

 

De acordo com o Quadro 8 e Gráfico 8 da Alta complexidade ambulatorial, foi 

percebido que no período de 2016 a 2018 não houve pactuação de procedimentos, esse fato 

justifica-se pelos procedimentos dessa categoria não estarem habilitados, no período, para 

compra e venda entre os entes pactuados. Porém foi identificado que mesmo sem habilitação, 

o H2 não informou a produção geral em 2016 e 2017, por isso não recebeu nenhum repasse 

do MS por estas produções.  

Observando o ano de 2018, foi identificado que mesmo sem a habilitação do 

procedimento, o H2 iniciou o registro de produção com a equipe de monitoramento e 

auditoria e produziu uma quantidade de 21.561 procedimentos, equivalentes um total de 

R$2.219.358,16, ou seja, uma diferença de R$2.219.358,16 reais a mais em relação ao valor 

recebido neste mesmo ano. 
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               Gráfico 9: Alta complexidade Hospitalar H2. 

                      Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2016, 2017 e 2018. 

 

Em relação ao Quadro 8 e Gráfico 9 que se trata de serviços de Alta complexidade 

Hospitalar realizados no H2, é notório que a pactuação permanece a mesma no decorrer de 

2016 a 2017 com 6 procedimentos em cada ano, acordado um valor de R$12.305,63. 

Observando a linha de produção desse período, é notório que em 2016 o H2 teve produção de 

3 procedimentos nessa categoria, representando um valor de R$ 10.986,41, ou seja 50% da 

quantidade pactuada. Em transição para o ano de 2017 é nítida uma superação na linha de 

produção, sendo informados 77 procedimentos com valor de R$284.967,93, equivalente a 

1.283% da quantidade pactuada. 

Em 2018 não houve pactuação nessa categoria, devido ao H2 ser um hospital para 

referência a assistência de média e alta complexidade, podendo assim cobrir a todo no estado 

do RN, com repasse do Ministério da Saúde por esta produção. Nesse mesmo ano foi 

observado que a produção do H2 foi de 95 procedimentos, da ordem de R$143.352,61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3                                     
R$ 10.986,41  

77                                  
R$ 284.967,93  

95                          
R$143.352,71                          

6   
R$ 12.305,63  

6                           
R$ 12.305,63  

0- 0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2016 2017 2018 

ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR H2 

PRODUZIDO PACTUADO



56 
 

4.4 METAS QUALITATIVAS DO H2 

 

Observando o Quadro 9 abaixo relacionado às metas qualitativas do Hospital 2- H2, obteve-se 

os seguintes resultados. 

Quadro 9: Metas Qualitativas do H2. 
Fonte: SUDEAPS/ SESAP, 2016, 2017 e 2018. 

 

De acordo com o Quadro 9 acima, em 2016 e 2017 o H2 atingiu o teto das metas 

qualitativas, alcançando a pontuação máxima de 100 pontos recebendo 40% do valor pré-

fixado, ou seja, para a pontuação máxima o H2 recebeu a quantidade de R$927.995,74 ou seja 

100% do que foi pactuado. 

Referente ao ano de 2018 percebeu-se que o H2 obteve a pontuação de 82 pontos, 

37% do valor pré-fixado. Vale salientar que em relação aos anos de 2016 á 2018 a diferença 

foi de 16 pontos contabilizando R$ 3.287.387,28.   

Comparando o período 2016 a 2018, pode-se afirmar que o valor do teto da 

pactuação em 2018 foi maior em relação a 2016 e 2017, por isso o H2 produziu mais em 2018 

um valor que não é equivalente ao teto pactuado. 

 



57 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo estudo realizado e execução do Fluxo do Programa de Monitoramento 

Controle e Avaliação dos processos de contratualização – PMCONT, nos hospitais 1 e 2, 

percebe-se a importância em que as Unidades Hospitalares passem a implementar, em seus 

processos internos, o controle de monitoramento da produção e informatização, gerando 

informações condizentes com a realidade produzida e confiáveis para que o processo ocorra 

com o maior nível de qualidade possível. 

Com a adoção e desenvolvimento deste modelo de Programa nos Hospitais 1 e 2  

conclui-se que as mesmas possuem ferramentas adequadas e respostas para realizar 

contratualização compatível com a grade de serviços executados em casa unidade hospitalar; 

Categorização dos Indicadores de acordo com o perfil das unidades de saúde; coerência nas 

informações fornecidas (POA- CNESS – Grade de Serviços) tanto no H1 como no H2; 

Ambas estão direcionadas para o cumprimento do Plano Operativo Assistencial (POA); Os 

entre os entes pactuados passaram a utilizar  as metas, objetivos e indicadores estabelecidos 

pelo MS e gestão local, como estratégia de gestão hospitalar; Sistematização entre as partes 

interessadas na fase de avaliação de metas alcançadas e processos de melhorias para as metas 

não alcançadas. 

Diante mão, e importante relembrar que para o sucesso dos processos, é necessário 

foco, comprometimento, seriedade e profissionalismo dos atores envolvidos, fazendo desse 

modelo uma atividade de gestão qualificada no processo de contratualização do Sistema único 

de Saúde- SUS. 

É fato que a atual política de repasse financeiro SUS não permite pagamentos além de 

valores contratualizados, todavia a construção de série histórica mais consistente, como 

atualmente ocorre após a aplicação do PMCONT, pode contribuir positivamente para futuras 

negociações entre os entes federativos, visto que os registros evidenciados no DATASUS 

(SIA/ SIH), são considerados pelo MS como fontes oficiais para geração de parâmetros para 

negociações. 

A pesquisa atingiu os seus objetivos específicos ao adequar as metas com base nas 

especialidades de atuação de cada unidade de saúde; processos de contratualização de 

serviços de saúde entre os entes envolvidos por meio da revisão dos processos estratégicos; O 

monitoramento e avaliação das informações referentes às metas e suas contribuições para a 

tomada de decisão; desenvolvimento e funcionalidade do fluxo PMCONT; Integração do 
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programa com as ferramentas de gestão: Protocolo de Cooperação entre os entes - PCEP; 

Plano Operativo Assistencial- POA; Reuniões de análise e aprendizagem estratégica - RAE; 

Auditoras Internas e externas; Mapeamento de processos. 

O PMCONT, ofereceu uma diretriz para a implementação de novas condições para 

futuras pactuações nos serviços de saúde, com intuito de que as unidades de saúde não percam 

recursos respectivos as suas produções. 

Como sugestão de pesquisa futura, recomenda-se seja estudada a viabilidade de 

mecanismos de adequações nos repasses financeiros pactuados, tomando como base os dados 

de produção em série histórica que superem as pactuações vigentes. 
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