ISAE - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

VANDRÉ DALL’AGNOL

MECANISMOS DE CONTROLE COMO ESTRATÉGIA PARA A GOVERNANÇA
DA FILA DE CONSULTAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA BUSCA DA
EQUIDADE NO ACESSO

CURITIBA
2019

2

VANDRÉ DALL’AGNOL

MECANISMOS DE CONTROLE COMO ESTRATÉGIA PARA A GOVERNANÇA
DA FILA DE CONSULTAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA BUSCA DA
EQUIDADE NO ACESSO

Dissertação apresentada como requisito
parcial para a obtenção do grau de Mestre no
Mestrado Profissional em Governança e
Sustentabilidade, do Programa de PósGraduação Stricto Sensu do Instituto Superior
de Administração e Economia | ISAE.
Orientadora: Profa. Dra. Alexandra Arnold
Rodrigues
Co orientadora: Profa. Dra. Nicole Maccali

CURITIBA
2019

2

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

Bibliotecária: Ana Rocco CRB9/1934

2

2

Dedico este trabalho à minha família, aos meus filhos que muitas
vezes ficaram sem um momento especial com o pai, a eles que
entenderam sem entender o momento especial que o pai
precisava passar. As noites e finais de semana dedicados ao
estudo, sempre seguido da pergunta que ecoava nos ouvidos,
“papai, você está estudando?”, “sim meus pequenos, papai está
estudando, papai ama muito vocês”.

2

AGRADECIMENTOS

Primeiramente quero agradecer a Deus, por realizar este sonho.
A minha orientadora a professora Dra. Alexandra Arnold, que mesmo assumindo a
orientação aos “45 do segundo tempo” teve toda paciência do mundo além de muita
dedicação, atenção, compreensão nos momentos de dificuldades e pela sabedoria na
condução do desenvolvimento deste trabalho e auxílio na minha inserção à pesquisa
na área de governança no setor público. A Co orientadora professora Dra. Nicole
Maccali que inicialmente acreditou no trabalho e me incentivou a não desistir. A todos
os professores que contribuíram para o meu processo de aprendizagem.
Agradeço ao meu pai, que mesmo não estando mais presente neste mundo, sei que
estava me apoiando, a minha mãe que sempre me incentivou e orou incansavelmente
para que tudo desse certo.
A minha família, a minha esposa, apesar de tantas ausências para aulas, estudos e
leituras de finais de semana, aos quais ela, com paciência, enfrentou e cuidou dos
nossos filhos, suprindo minha falta.
Aos meus filhos Julia e Mateus, que mesmo ainda muito pequenos e sem entender
ao certo toda a relevância da educação, souberam compreender e aceitar a falta de
brincadeiras e passeios com eles.
Ao meu pequeno amigo quatro patas, e companheiro “Nescau”, que muitas noites e
madrugadas ficou deitado nos meus pés acompanhando cada página deste trabalho.

2

A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos
seus princípios.
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RESUMO

O estudo busca examinar um conjunto de ferramentas que compõe um mecanismo
de controle e combate a possíveis irregularidades na fila de agendamento de
consultas e exames do SUS, visando atender um dos princípios norteadores do
Sistema Único de Saúde, a equidade no atendimento. A presente pesquisa é de
natureza qualitativa de caráter construtivo interpretativo do conhecimento, utilizandose de fontes de dados documentais referente à auditorias do Ministério da Saúde
realizadas no Estado do Paraná, já encerradas e publicadas, bem como a aplicação
de entrevistas com gestores, reguladores e coordenador de sistemas, e utilizou de
fatos capturados através da observação do pesquisador durante a implantação do
sistema informatizado em algumas unidades básicas de saúde. O estudo foi realizado
na esfera estadual que atua como agente regulador das cotas de agendamento de
consultas e exames disponibilizado pelo Estado aos municípios e se dispôs a
identificar como o Estado atua na governança da fila. Como resultado da pesquisa
identificou que o Estado não faz uso de ferramentas como protocolos de regulação do
acesso de forma orientativa, padronizada e ordenadora do fluxo para consultas e
exames, não realiza a regulação a contento o agendamento de consultas e exames,
atualmente só realiza a gestão de contas, como também não tem institucionalizado a
auditoria de forma preventiva da fila de acesso. Atualmente a auditoria, para consultas
e exames, é aplicada mediante uma denúncia, sendo que para a regulação de leitos
a auditoria é exercida pelos auditores da própria secretaria na fila de leitos de urgência
e emergência. Quanto a transparência das informações, ainda não disponibiliza um
portal para os cidadãos acompanharem sua solicitação tanto de consultas e exames
como de leitos. Constatou-se por parte dos agentes públicos a importância e a
necessidade de se utilizar ferramentas que possibilite maior governança,
possibilitando mais controle e transparência no processo, minimizando os casos de
fraudes na fila de acesso do SUS por agentes públicos e prestadores de serviço s.

Palavras-chave: Saúde Pública, Sistema Único de Saúde, Regulação, Governança,
Transparência, Auditoria, Sistema Informatizado.
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ABSTRACT

The study seeks to examine a set of tools that compose a mechanism for controlling
and combating possible irregularities in the queue of scheduling appointments and
exams of SUS, aiming to meet one of the guiding principles of the Unified Health
System, the equity in care. The present research is qualitative in nature, with
constructive interpretive character of knowledge, using documentary data sources
related to the Ministry of Health audits carried out in the State of Paraná, already closed
and published, as well as the application of interviews with managers, regulators and
systems coordinator, and used facts captured through observation of the researcher
during the implementation of the computerized system in some basic health units. The
study was carried out at the state level that acts as regulating agent of the schedules
of appointments and examinations made available by the State to the municipalities
and was willing to identify how the State acts in queue governance. As a result of the
research, it was identified that the State does not use tools such as access control
protocols in an orientative, standardized and ordering flow form for consultations and
examinations, does not perform the regulation to the satisfaction of scheduling
consultations and examinations, currently only performs the management, but also has
not institutionalized the preventive audit of the access queue. Currently, the audit, for
consultations and examinations, is applied through a complaint, and for the regulation
of beds the audit is carried out by the auditors of the secretariat itself in the queue of
emergency and emergency beds. As for the transparency of the information, it does
not yet provide a portal for citizens to follow their request for consultations and
examinations as well as beds. It was verified by the public agents the importance and
necessity of using tools that allow greater governance, allowing more control and
transparency in the process, minimizing the cases of fraud in the SUS access queue
by public agents and service providers.

Keywords: Public Health, Single Health System, Regulation, Governance,
Transparency, Audit, Computerized System.
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1. INTRODUÇÃO

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Constituição Federal
de 1988, tem sido analisada como relevante inovação institucional no campo das
políticas sociais, empreendida sob o regime democrático, afirmando a importância de
promover a saúde como direito fundamental de cidadania, cabendo ao Estado a
obrigação de garanti-la a todos os cidadãos de forma equânime. (GREEN, 1992).
Sob o preceito constitucional "saúde é direito de todos e dever do Estado",
descrito no artigo 196 da CF (1988), definiu-se em forma de lei, mediante políticas
sociais e econômicas a assistência médico-sanitária integral e de caráter universal, o
acesso igualitário dos usuários às ações de serviços de saúde para sua promoção,
proteção e recuperação, sendo estes hierarquizados e a sua gestão descentralizada
(BRASIL, 1988). Definiu-se que as competências e as atribuições de saúde deveriam
estar submetidas as três esferas de governo, com representação paritária entre
usuários e demais representantes, dos profissionais de saúde e dos prestadores de
serviços públicos e privados. Foi então firmado os princípios norteadores do SUS:
universalidade; integralidade; participação e descentralização.
Mesmo após a criação do SUS por meio da Constituição Federal de 1988, nem
sempre o acesso é assegurado a todos os cidadãos. Mesmo tendo o governo
brasileiro avançado em propostas inovadoras em saúde, muitas vezes o problema
continua com o descaso governamental, crise no sistema social e corrupção nacional
(BRASIL, 2003, BONATO, 2011).
Lucchesi (2003) investigou esse cenário e concluiu que boa parte da ineficácia
e iniquidade do SUS advém de problemas da insuficiência de financiamento e do
padrão inadequado de gestão. Além disso, há denúncias de situações de crime,
desgoverno, utilização de serviços de saúde com fins eleitorais, priorização da lógica
privada sobre o interesse sanitário e corrupção (LUCCHESI, 2003).
Há indícios de que possíveis irregularidades ocorrem porque há presença
objetiva de circunstâncias propiciadoras, ou seja, os agentes públicos abusam do
poder em benefício próprio, com a falsa sensação de segurança e de impunidade ,
aproveitam para se beneficiar, não somente por fragilidade moral, em que muitos
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agentes não se preocupam com o cidadão ou com a sociedade, mas porque tem a
oportunidade de praticá-lo (ABRAMO, 2004).
Para Canotilho (2004), o problema dos direitos sociais está em respeitar a
constituição, Barroso (2002) relata que em nenhuma esfera jurídica é tão grande o
abismo entre a validade e a vigência do direito como no domínio constitucional, sendo
necessário o entendimento que a Constituição Federal de 1988 deve ser vista como
interseção entre a política pública e o direito.
Com o enfraquecimento político e econômico, causados não somente, mas
também, pelos escândalos de corrupção e irregularidades, muitos cidadãos brasileiros
obrigaram-se a adequar suas finanças, cortando custos em diversas áreas, entre elas
o plano de saúde. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
em seu caderno de informação de saúde suplementar de junho de 2017, entre os anos
de 2015 a 2017, mais de 2 milhões de cidadãos deixaram a assistência de saúde
privada e passaram a depender da saúde pública. Em dezembro de 2015 os planos
de saúde possuíam 49.259.250 beneficiários, sendo que em março de 2017 sofreu
uma redução atingindo 47.606.341 beneficiários do plano de saúde (Agência Nacional
de Saúde Suplementar, 2017 p.13).
Este aumento na demanda de serviços no SUS agravou ainda mais os desafios
no acesso aos serviços de saúde e as fragilidades do sistema, exigindo ainda mais da
gestão pública, requerendo processos mais robustos e controles mais eficazes como
uma tentativa de garantir o acesso do cidadão ao SUS.
Neste sentido a construção do SUS apresenta-se como um permanente
desafio, que para sua sustentabilidade é imprescindível a utilização de ferramentas
que decorrente de fragilidades que se manifestam na falta de atendimento, na
insuficiência de leitos, na espera para realizar uma consulta ou exames, entre outros,
de forma que, conforme a Constituição Federal de 1988, essas situações violam o
direito social fundamental, reconhecido constitucionalmente como direito à saúde.
Nessa construção permanente, é necessário identificar os processos e as
fragilidades que possam favorecer ou gerar a oportunidade para que as
irregularidades possam ocorrer, identificar o papel da governança pública no combate
das possíveis irregularidades no acesso aos serviços de saúde pública, buscando no
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uso da tecnologia e de processos padronizados uma possível contribuição na melhoria
da gestão no acesso do cidadão ao Serviço Único de Saúde.
O objetivo deste trabalho é investigar como e se o uso integrado de ferramentas
de auditoria, transparência e de orientação, tais como, a auditoria pelos órgãos
competentes, o portal de transparência para a saúde, onde o cidadão possa
acompanhar seu processo, e os protocolos de acesso como orientadores da
classificação do cidadão, contribuem para a governança da fila de acesso na atenção
primária.
A partir disto, vislumbra um modelo integrado de mecanismos ou ferramentas
que permita o controle e o combate das irregularidades na fila do SUS, buscando
fortalecer o princípio de universalidade e de equidade.
O resultado da pesquisa se deu a partir do levantamento documental, da
observação durante o processo de implantação do sistema informatizado de
regulação, entrevistas com equipes de auditoria e dos agentes reguladores e na base
de dados do SISAUD, dados públicos referente a relatórios de auditoria.

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA

Afirmando a importância da garantia do acesso aos serviços de saúde para
uma determinada população, o Estado é visto como tendo a responsabilidade de
assegurar esse direito à saúde, garantir a universalidade, a equidade e a
integralidade, com eficiência, eficácia e efetividade
Conforme Paim (2018), o SUS tem vários obstáculos que ameaçam sua
sobrevivência, como resistência de profissionais, críticas sistemáticas, oposições das
mídias, também enfrenta grandes interesses econômicos e financeiros ligados a
operadoras de planos de saúde, problemas de gestão como a falta de
profissionalização, número excessivo de cargos de confiança, o uso clientelista e
partidário

dos

estabelecimentos

públicos,

burocratização

da

decisões

e

descontinuidade administrativa.
Paim (2018, p. 1725) ainda relata que, “com insuficientes recursos o SUS
enfrenta problemas na manutenção da rede de serviços e na remuneração de seus
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trabalhadores, limitando os investimentos para a ampliação da infraestrutura pública.
Diante dessa realidade, a decisão de compra de serviços no setor privado torna-se
fortalecida e a ideologia da privatização é reforçada”.
Outro obstáculo aos serviços de saúde pública no Brasil são os escândalos na
mídia. Constantemente têm-se relatos de irregularidades, desvios de dinheiro,
improbidade administrativa, crimes da lei de licitações entre outros. Em abril de 2017
o Jornal Nacional

1

noticiou a operação da Polícia Federal, a qual investigava o

esquema de corrupção na área de saúde do Rio de Janeiro, onde foram presos o exsecretário e dois empresários pelo desvio de aproximadamente 300 milhões da saúde.
De acordo com o jornal Gazeta do Povo, que noticiou sobre o caso “Mustela”2 em que
o Ministério Público do Estado do Paraná desbaratou no dia 10 de dezembro de 2018
um suposto esquema que de fraude no Sistema Único de Saúde, agentes público e
médicos cobravam indevidamente de pacientes para furar a fila do SUS.
Esses casos de irregularidades demonstram um sistema de compliance fraco,
o que torna o sistema frágil eamplia o acesso a influências externas que podem
corromper o sistema e comprometer a sustentabilidade dos serviços de saúde pública.
Como mencionado nos obstáculos acima, a ameaça do capital não é tão visível
como as filas. O cidadão que carece de ajuda, em alguns casos sofre com longas filas
de espera para realizar uma consulta, um exame e outros procedimentos, isso se
agrava quando temos a falta de profissionais para atender os usuários do serviço de
saúde.
Para Junior, Tomita e Kos (2005), o acesso aos serviços de saúde permanece
um dos problemas mais graves de nossa sociedade. A falta de uma estrutura
hierarquizada e eficiente, a escassez de recursos para a saúde e os investimentos
insuficientes em hospitais, profissionais e tecnologia são sem dúvida os principais
fatores que justificam a atual situação.

1

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/04/operacao-da-pf-investiga-esquema-de-corrupcaona-area-da-saude-do-rj.html
2 https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/vida-de-pacientes-em-jogo-entenda-o-esquemaque-furava-a-fila-do-sus-no-parana-697hoi2s59hnppijeb1tfconi/
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Para que se possa minimizar os efeitos negativos dos obstáculos mencionados,
o pressuposto deste trabalho visa contribuir com mecanismo de controle na fila de
acesso, tendo como base três pilares conceituais: Governança, Sistema Informatizado
de Saúde e Mecanismos de Controle. Na governança pública consideramos o pilar da
transparência, como ferramenta de divulgação das informações necessárias que são
tratadas e fornecidas pelo sistema informatizado do SUS, visando proporcionar uma
gestão da informação segura, integra e ágil, atrelado aos protocolos de regulação do
acesso que contribuem para uma padronização e qualificação da informação, o que
instrumentalizaria a auditoria, como outro aliado na prevenção e no controle de falhas
e possíveis irregularidades na fila de agendamento de consultas e exames do SUS.
Este relacionamento entre os pilares é apresentado na Figura 1:
FIGURA 1 - MODELO DO PRESSUPOSTO DA PESQUISA
Governança Pública
Sistema Informatizado de Saúde

Mecanismos de Controle

Fonte - Elaborado pelo autor (2019)

O problema de pesquisa se posiciona na interação desses pilares ao investigar
ferramentas de controle e combate à irregularidades como um mecanismo de
governança e monitoramento da fila do acesso ao agendamento de consultas e
exames no SUS e buscar responder a seguinte pergunta:
Como as ferramentas de fiscalização, de orientação e priorização das
demandas na fila, de forma integrada contribuem como mecanismo de controle e
governança da fila de acesso para consultas e exames no SUS em favor da equidade
no acesso a saúde pública?
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

A seguir, apresenta-se o objetivo geral, seguido dos objetivos específicos,
pontos centrais da execução desta pesquisa

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Investigar como a integração das ferramentas de auditoria, transparência e
protocolos de regulação do acesso, contribuem para a governança da fila de acesso
de consultas e exames do SUS, buscando fortalecer o princípio de equidade.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Descrever o processo de acesso do cidadão à fila de agendamento de consultas
no Sistema Único de Saúde, identificando as fragilidades do sistema informatizado
de saúde que favoreçam possíveis irregularidades;

•

Identificar o papel da governança pública e dos sistemas de monitoramento
informatizados no combate das irregularidades na fila de agendamento do SUS;

•

Propor um modelo integrado de ferramentas que permitam o aperfeiçoamento do
controle interno e o combate das irregularidades na fila de acesso de consultas e
exames do SUS.

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA
A ineficiência na gestão da saúde pública, diferente de outros setores como
financeiros, administrativos, esportivos entre outros, pode afetar diretamente a
integridade física e a manutenção da vida do cidadão. A demora, a falta de qualidade
e até mesmo a falta de disponibilidade do serviço, impactam no agravamento do
quadro clínico do paciente, esta demora pode ser um fator determinante para a sua
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reabilitação e melhora da qualidade de vida. Nestes casos, é evidente a violação do
direito mais importante do cidadão: o direito à vida (BRASIL, 1988).
A Constituição Federal por si só não executa a si mesma, o que ela faz é gerar
princípios, que requer a ação legislativa; neste caso, a Política Nacional de
Humanização (PNH) integra o SUS e vem para contribuir através do acolhimento da
população, orientando um aperfeiçoamento dos serviços e reconhecendo a sua
singular necessidade à saúde, busca a defesa dos Direitos dos Usuários. Desta feita,
todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele, respeitando sua singularidade,
sendo informado sobre sua saúde.
Como um dos objetivos do PNH é desenvolver tecnologias relacionais e de
compartilhamento das práticas de gestão e de atenção, os mecanismos de controle
podem contribuir para potencializá-la, com uma melhor equidade do acesso mediante
a gestão e transparência das informações de saúde.
Com experiência de 14 anos trabalhando com tecnologias e processos na área
da saúde, como hospitais e saúde pública nas esferas estadual e municipal, com
projetos de regulação e atenção básica, evidenciei em diversas secretarias de saúde
uma defasagem, por não terem recursos ou por não ser considerado importante para
o gestor, o uso de ferramentas que possam contribuir para a qualificação dos serviços
de agendamento como os protocolos de regulação do acesso que tem a função
orientativa e de ordenação do fluxo.
A falta de processos e padrões agrava ainda mais as fragilidades do sistema
como um todo, quando tratamos do acesso do cidadão ao Sistema Único de Saúde,
fica evidente a falta de governança.
Os protocolos contribuem para a qualificação do acesso do cidadão na fila do
SUS, de forma a melhorar a assertividade na priorização do paciente na fila de
consultas e exames especializados.
A não utilização de protocolos de regulação do acesso pode-se deixar uma
parte do processo sendo executado de forma subjetiva. Dessa maneira o agente
público ganha uma certa autonomia para incluir a solicitação do paciente na fila de
acordo com a sua conduta ou interpretação, em algumas situações este agente não é
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da área da saúde, mas sim do administrativo, ampliando ainda mais as fragilidades
do sistema.
Essa autonomia sem uma fiscalização, um treinamento adequado e, em muitos
casos, sem a transparência das informações, pode fazer com que o agente se sinta
confortável em praticar uma irregularidade sem que possa ser auditado e até mesmo
descoberto. Como muitos municípios possuem falta de recursos, têm a dificuldade de
criar e implantar os protocolos, visto que precisam de equipes especializadas como
médicos e enfermeiros dedicados para esta atividade, essa fragilidade no processo
amplia as oportunidades para se obter vantagem.
No complexo regulador, o profissional médico regulador exerce a função
decisória, quanto a priorização da fila, para que a tomada de decisão seja assertiva é
necessário que os dados de origem, inseridos pelos profissionais da atenção primária
de saúde, que compõem a solicitação tenham qualidade, quando o órgão público não
possui processos ou são frágeis e principalmente quando não se tem padrões de
entrada de dados, torna a regulação da fila de acesso mais morosa ou subjetiva.
Neste contexto, geralmente o médico regulador obriga-se a regular a solicitação
com base nas informações apresentado pelo sistema e conforme sua conduta médica,
o que pode ser uma avaliação subjetiva, o que mostra um sistema de agendamento
ineficiente. Para Scrven (2007), a regulação tem um papel importante na proteção da
população, dificultando a ocorrência de irregularidades e promovendo padrões
mínimos de qualidade dos serviços de saúde.
Portanto, a presente pesquisa ocupa-se deste tema subsidiado pelos indícios
de irregularidades e ineficiência na fila de espera para consultas e exames do SUS,
muitos deles veiculado na mídia brasileira.
Várias são as investigações envolvendo estes casos no SUS o que tem
denunciado um significativo problema social de desigualdade e desrespeito aos
princípios do SUS. Além dos casos já mencionados que ganharam repercussão
midiática, pode-se acrescentar a denúncia de 2016, feita pelo jornal da rede Globo3,
no qual pessoas pagavam para furar a fila de espera por atendimento em um esquema

3 Site

do G1, Disponível em: http://g1.globo.com/hora1/noticia/2016/10/fraude-no-sus-pessoas-pagampara-furar-fila-em-consultas-e-exames.html. Acessado em 17 de outubro de 2018.
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de corrupção envolvia políticos, funcionários de secretarias de saúde e clínicas
conveniadas); em 2017, o mesmo jornal

4

noticia uma sindicância que confirma

irregularidades e esquema de filas do SUS em troca de votos no RS.
É preciso salientar que o acesso equitativo, justo e universal aos serviços de
saúde deve ser uma preocupação constante não só do governo como de todos os
profissionais envolvidos no atendimento à rede pública (Junior, Tomita e Kos, 2005,
p. 256).
De acordo com Marques (2005), a organização do setor público é
comprometida a assegurar a integridade do que fazem, devem ser transparentes e
responsáveis por suas atividades. Sendo assim, conforme Prado e Vilela (2013) o
modelo de governança e os mecanismos de controle a ser adotado pela instituição é
de suma importância para o sucesso dos processos e a coibição de possíveis
irregularidades ou condutas indevidas em suas atividades; por este motivo há
relevância no estudo do tema em questão.
Como não há uma previsão legal do prazo máximo e razoável de espera, e o
sistema de gestão de fila fere os direitos de informação, pois não é transparente com
os cidadãos, já que não divulga as informações da lista de espera para cada
município, de acordo com a regional e a especialidade, este trabalho pretende
desvelar como os mecanismos de governança, bem como protocolos de acesso e
transparência podem contribuir para a redução dessas fragilidades e até mesmo a
coibição das irregularidades na lista de espera.
No contexto, da impossibilidade de se conseguir marcar uma consulta pelas
vias regulares, é natural que aqueles que têm a possibilidade e a oportunidade
procurem outras formas de se obter a consulta, pois o sofrimento pela doença persiste
indiferente às causas da longa espera (Junior, Tomita e Kos, 2005).

4

Site do G1. Disponível em: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/sindicancia-confirmafraude-em-esquema-de-filas-do-sus-em-troca-de-votos-no-rs.ghtml. Acessado em 17 de outubro de
2018.
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho de dissertação está estruturado nos seguintes capítulos:
Capítulo um: Apresenta introdução ao tema da pesquisa, a definição do
problema de pesquisa, o objetivo geral e os específicos, bem como descreve a
justificativa teórica e a relevância da pesquisa.
Capítulo dois: Apresenta a revisão bibliográfica que explora o funcionamento
do SUS referente a lista de espera, o princípio do direito à saúde, e os mecanismos
que servem como ferramentas de governança da fila de espera.
Capítulo três: Apresenta a metodologia de pesquisa proposta para o
desenvolvimento do trabalho. São descritas as variáveis pesquisadas, as justificativas
para as escolhas metodológicas, o delineamento da pesquisa, os procedimentos de
coleta e análise de dados sugeridos, bem como as limitações identificadas.
Capítulo quatro: Apresentação e discussão dos resultados da pesquisa à luz
do arcabouço teórico consultado, trilhando com isto o caminho para a conclusão da
pesquisa.
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2. QUADRO DE REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo está organizado nos três pilares que sustentam o trabalho: sistema
informatizado de saúde, governança e mecanismos de controle. A revisão da literatura
desses pilares busca apresentar o estágio atual de conhecimento sobre o assunto em
investigação.

2.1 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
2.1.1 HISTÓRICO DA SAÚDE PÚBLICA
A partir do abrangente apanhado histórico que Cury (2005, pg. 30) desenvolve,
destaca-se os primórdios da noção de saúde pública:
A reunião de certas comunidades que se esforçavam em aplicar uma política
de saúde era usualmente indicada pela expressão "saúde pública". Tais
políticas comunitárias de saúde se esforçavam, por exemplo, na prevenção
de doenças, no prolongamento da vida e na promoção do bem-estar, nos
esforços de sanitarização do ambiente, no controle das infecções, na
educação sobre os princípios de higiene, na organização dos serviços
médicos e de enfermagem para propiciar um diagnóstico mais rápido e
preventivo no tratamento de doenças e no desenvolvimento de mecanismos
sociais que visassem assegurar um padrão de vida adequado à manutenção
da saúde

Conforme Cury (2005), através dos anos, as civilizações se conscientizaram de
que o principal fator para a melhora da saúde humana é o cuidado com a higiene da
população, principalmente nas cidades. Cury ainda relata que desde antigamente,
uma das preocupações dos governantes era com a água e os dejetos. Tem-se a
primeira atividade sanitária com a construção do sistema de suprimento e drenagem
de água:
A primeira atividade sanitária encontrada ao longo da história foi a construção
de sistemas de suprimento e drenagem de água no antigo Egito, na Índia, na
civilização creta-micênica, em Tróia e na sociedade inca. [...]. Entre as glórias
de Roma, esteve a criação de serviços públicos de saúde, sob a
administração de Augusto, em um sistema administrativo eficiente que
continuou a funcionar mesmo quando o Império decaiu e se desintegrou
(CURY, 2005, p.30).

No Brasil, até o primeiro reinado em 1500, não se dispunha de nenhum modelo de
atenção à saúde da população e nem mesmo interesse, por parte do governo
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colonizador (Portugal), em cria-lo. Deste modo, à atenção à saúde limitava-se aos
curandeiros e aos recursos da terra como plantas e ervas medicinais.
(ALBUQUEQUER, 1981)
Com a vinda da família real ao Brasil, surgiu a necessidade de organização de
uma estrutura sanitária mínima. Para Salles (1971), a carência de médicos no Brasil
Colônia e no Brasil Império era enorme, para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro
existiam somente quatro médicos exercendo a profissão, em outros estados eram
inexistentes.
Polignano (2001), relata que em 1808, Dom João VI fundou na Bahia o Colégio
Médico - Cirúrgico no Real Hospital Militar da Cidade de Salvador, e no mês de
novembro do mesmo ano foi criada a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro, iniciando
assim a formação de mais profissionais na área da saúde.
Com a Lei Elói Chaves, publicada em 1923 que consolidou a base do sistema
previdenciário brasileiro, a saúde dos trabalhadores, em primeiro momento os
empregados das empresas ferroviárias, foi atrelada à previdência e passou a ser
componente de um sistema para os trabalhadores. De início, as caixas de
aposentadorias e de pensão, depois, os institutos e, finalmente, o grande instituto
congregador de todos, o INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) que mais
tarde passo a ser o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) (BRASIL, 1923).
De 1930 a 1960, pouco foi investido na saúde pública, o evento de maior
relevância foi a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 1953, a
criação do Ministério da Saúde, que limitou-se a um desmembramento do antigo
Ministério da Saúde e Educação (ALBUQUEQUER, 1981).
Em 1967 foi promulgado o Decreto Lei 200 estabelecendo as competências do
Ministério da Saúde, e no ano de 1970 a SUCAM (Superintendência de Campanhas
da Saúde Pública) foi criada com a atribuição de executar as atividades de erradicação
e controle de endemias. Somente em 1975 o Sistema Nacional de Saúde foi
formalizado. Sua formalização estabelecia de forma sistemática o campo de ação na
área de saúde, dos setores públicos e privados, tendo ações voltada ao crescimento
das atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde (POLIGNANO, 2001).
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Ainda segundo Polilgnano, com a crise de 1975, a diferença das classes ficou
mais evidente e, neste momento, as fragilidades do modelo de saúde previdenciário
começaram a ficar visíveis à população, incluindo itens tais como: o aumento de
custos, a incapacidade de atender toda a população carente, o desvio de verba
direcionado à esse segmento, o não repasse pela união de valores destinados à
saúde. Na tentativa de conter custos e combater as possíveis irregularidades, o
governo criou, em 1981, o Conselho Consultivo de Administração da Saúde
Previdenciária (CONASP) vinculado ao Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (INAMPS) (POLIGNANO, 2001).
Com o fim do regime militar e a eleição de Tancredo Neves como presidente
da república, surgiram movimentos na área de saúde, tais como a criação das
associações dos secretários de saúde estaduais (CONASS) ou municipais
(CONASEMS) e a grande mobilização nacional por ocasião da realização da VIII
Conferência Nacional de Saúde (CONGRESSO NACIONAL,1986), a qual lançou as
bases da reforma sanitária e do SUDS (Sistema Único Descentralizado de Saúde)
(POLIGNANO, 2001).

2.1.2 ORIGEM DO SUS

O nascimento do SUS ocorreu com a Constituição de 1988, no capítulo VIII da
ordem social e na secção II referente à Saúde. A Constituição estabelece, no artigo
196, que: “a saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo mediante políticas
sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação” (BRASIL, 1988, p.153)
O SUS é então definido no artigo 198:
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes:
I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III. Participação da comunidade
Parágrafo único - o sistema único de saúde será financiado, com recursos do
orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, além de outras fontes (BRASIL, 1988, p.154).
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Mesmo o SUS tendo sido criado pela Constituição de 1988, ele somente foi
regulamentado após a criação da Lei 8.080 em 19 de setembro de 1990, que define o
modelo operacional do SUS propondo a sua forma de organização e funcionamento.
Ela também estabeleceu que os recursos destinados ao SUS fossem provenientes do
Orçamento da Seguridade Social.
A Constituição definiu os princípios organizativos e doutrinários do serviço de
saúde (BRASIL, 1988):
o Universalidade do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência para todos os cidadãos, independente de sexo, raça, renda,
ocupação ou outra característica social ou pessoal;
o Integralidade de assistência, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo aos serviços assistências, devendo as
atividades de saúde atender a todas as necessidades dos usuários de
saúde;
o Equidade na garantia da igualdade no acesso e na assistência à saúde
para todos os cidadãos, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie. Possui como definição o acesso igual aos serviços de saúde;
o Descentralização político-administrativa com direção única em cada
esfera de governo;
o Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e
humanos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
na prestação de serviços de assistência à saúde da população;
o Participação da comunidade como agente de fiscalização e controle;
o Regionalização e hierarquização do serviço de saúde.
Os princípios do SUS, estabelecidos pela Constituição Federal em 1988 e
detalhados na Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90 e n. 8.142/90), foram o
resultado de um longo processo histórico e social, que buscou interferir nas condições
de saúde e na assistência prestada à população brasileira.
A lei n. 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação

da

saúde,

a

organização

e

correspondentes e de outras providências, como:

o

funcionamento

dos

serviços
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a. dos princípios e diretrizes, previstos no capítulo II;
b. da organização, da direção e da gestão do SUS, previsto no Capítulo III;
c. da definição das competências e das atribuições das três esferas de
governo, previsto no Título II, Capítulo IV;
d. do funcionamento e da participação complementar dos serviços privados
de assistência à saúde, previsto no Título I, Capítulo II;
e. da política de recursos humanos, previsto no Título IV;
f. dos recursos financeiros, da gestão financeira, do planejamento e do
orçamento, previsto no Título V e seus capítulos. (BRASIL, 1990)
Já a Lei n. 8.142/90, trata da a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, também trata dos
seguintes itens:
a. da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde;
b. do repasse de forma regular e automática para os municípios, estados e
Distrito Federal;
Para o recebimento desses recursos, os municípios, os estados e o Distrito
Federal devem contar com:
I.

Fundo de Saúde;

II.

Conselho de Saúde;

III.

Plano de Saúde;

IV.

Relatório de Gestão;

V.

Contrapartida de recursos para a Saúde no respectivo orçamento e

VI.

Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS).

Ao longo de duas décadas, o Sistema Único de Saúde (SUS), consolidou-se
como a maior política de inclusão social no Brasil (CONASS, 2014). Pelo princípio da
universalidade, todos os cidadãos residentes em território brasileiro têm o direito ao
serviço do SUS. Esse acesso universal, em nenhum momento pode ser restringido
(CONASS, 2011).
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2.1.3 DIREITO À SAÚDE

Disciplinados nos Art. 196 ao Art. 200, a Constituição prevê que a saúde é
direito de todos e dever do Estado (Art. 196) e também estabelece a aplicação de
recursos financeiros mínimos em serviços e ações de saúde devidos pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios (§2º do Art. 198).
O Artigo 6º da Constituição Federal brasileira inclui o direito à saúde na relação
de direitos sociais:
Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição (BRASIL, 1988, p.23)

A Constituição Federal, no artigo 23, inciso II, a competência quanto à
responsabilidade do poder Público é atribuída à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e dos Municípios e estes devem “cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (BRASIL, 1988, p. 36).
Conforme prevê o Art. 194 da Constituição Federal, a saúde também foi
colocada como um dos ramos da seguridade social:
Art.194.A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
I - Universalidade da cobertura e do atendimento;
II - Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços;
IV - Irredutibilidade do valor dos benefícios;
V - equidade na forma de participação no custeio;
VI - Diversidade da base de financiamento;
VII - caráter democrático e descentralizado da administração,
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos
empregadores, dos aposentados e do
Governo
nos
órgãos
colegiados. (BRASIL, 1988, p. 151)

Os direitos reconhecidos constitucionalmente como o direito à saúde são
assegurados pela CF de 1988 como um direito social e individual, sendo um direito
fundamental para o cidadão. Esse direito vem dos princípios norteadores de todos os
ramos do Direito, a “dignidade da pessoa humana” (BRASIL, 1988 p.1), não podendo
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ser suprimido ou cessado. Desse modo, o direito à saúde deve ser acessível a todos,
assegurando o exercício da qualidade de vida dos cidadãos (BRASIL, 1988).

2.1.4 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em saúde, é onde se inicia o
cuidado da população no ambiente em que vive, este trabalho é realizado nas
Unidades Básicas de Saúde.
FIGURA 2 - FLUXOGRAMA TRABALHO COLETIVO NA UBS

Fonte - Cadernos de Atenção Básica, n. 28, Volume I, página 28
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O Ministério da Saúde, através do PNAB, define a Atenção Básica de Saúde
como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que engloba a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o
objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e
autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das
coletividades.
Para funcionar, a Atenção Básica se desenvolve por meio de uma gestão
democrática e participativa, sob a forma de trabalho em equipes (ESF, NASF, etc.),
dirigida a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade
sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas
populações, respeitando o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima
da vida das pessoas. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem
auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e
relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência
e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimentos
devem ser acolhidos, orientando-se pelos princípios da universalidade, da
acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção,
da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Desta
forma, a Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta
de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2011,
apud, DENASUS/SGEP/MS, 2017).

2.1.5 REGULAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE PÚBLICA

Para garantir saúde para a população, é necessário assegurar o acesso aos
serviços de saúde. O Estado passa a ter a responsabilidade de garantir esse direito,
exercendo o papel de regulador. A regulação do acesso ou da assistência visa
promover a equidade do acesso, garantir a integralidade da assistência e permitindo
ajustar a oferta disponível às necessidades do cidadão, de forma equânime,
ordenada, oportuna e racional (CONASS, 2011).
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A regulação estatal se dá quando o Estado, investido de seu papel, de
mediador coletivo, exercita um conjunto de diferentes funções para direcionar
os sistemas de serviços de saúde no sentido do cumprimento de seus
objetivos e para definir, implementar e avaliar as regras do jogo desses
sistemas, de forma a regular o comportamento dos atores sociais em situação
e a satisfazer as demandas, necessidades e representações da população
(CONASS, 2011, p. 18).

Segundo CONASS (2011), a regulação também pode ser definida como a
intervenção do governo, por meio de regras, leis e normas, no mercado de prestação
de serviços de saúde. Para Saltmam, Busse e Mossialos (2002), regulação incorpora
mecanismos legais, requisitos e exigências colocados administrativamente.
A Norma Orientadora de Atenção à Saúde, NOAS/SUS 01/2002 disseminou o
conceito de regulação como sinônimo de regulação assistencial, vinculada à oferta de
serviços, à disponibilidade de recursos financeiros e à Programação Pactuada
Integrada (PPI), o que resulta na iniciativa de controle do acesso e de adequação à
oferta.
Conforme o curso básico de regulação

5

disponibilizado pelo Ministério da

Saúde, conceitua os três tipos de regulação:
Regulação de sistemas de saúde
Conjunto de ações mediatas (intermediadas) de sujeitos sociais sobre
sujeitos sociais, que facilitam ou limitam os rumos da produção e distribuição
de bens e serviços em determinado setor da economia. Abrange tanto o ato
de regulamentar quanto as ações que asseguram o cumprimento das
regulamentações. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016, p.31)

Regulação da atenção à saúde
Conjunto de ações que tem por objetivo promover uma reflexão da necessidade
em formalizar as relações entre gestor da saúde e o prestador, na contratação dos
serviços de saúde, sua relação dos contratos até os instrumentos para contratação
dirigida aos portadores de serviços públicos e privados. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2016).

5 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/curso_regulacao_SUS_1ed_eletronica.pdf
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Regulação do acesso
Conjunto de tecnologias e ações que tem a função de gestão tendo como
objetivo principal promover a equidade no acesso e a busca da integralidade da
assistência aos usuários dos serviços de saúde pública, controlar o fluxo da demanda
assistencial existente em todas as unidades prestadoras de serviços e/ou por meio do
redimensionamento da oferta, reduzindo ou ampliando esta oferta de acordo com as
necessidades da população.
Desta forma, “a Regulação do Acesso pode ser entendida como sendo a
intervenção do gestor na relação do usuário que busca um atendimento com o
estabelecimento de saúde” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016, p.183).
Portanto, segundo o ministério da saúde, a Regulação do Acesso tem como
uma das principais ações instruir processos, propor e coordenar a elaboração e
utilização de protocolos de regulação de acesso aos serviços de saúde por meio das
portas de entrada do SUS, critérios de encaminhamento, classificação de risco e
priorização.
Deve ficar claro que a Regulação do Acesso, muitas vezes entendida como a
implantação de computadores, redes de comunicação, centrais de internação, de
consultas e exames, ou de normas e protocolos, vai muito além:
é um conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações dirigidas aos
estabelecimentos públicos e privados, gerentes e profissionais de saúde e
que são utilizadas para ordenar, orientar, intermediar e definir o acesso dos
usuários aos serviços de saúde a partir de suas necessidades (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2016, p.185)

Podemos verificar que a conexão entre os tipos de regulação pode gerar
influências entre elas. Na regulação dos sistemas de saúde, temos a formulação dos
regulamentos, das regras, leis que podem interferir na forma como a regulação da
atenção à saúde definirá a relação entre os prestadores de saúde (público ou privado)
e os gestores que pode não levar só em consideração a necessidade, mas sim o
cumprimento das leis determinadas. Esta contratação irá gerar influência positiva ou
negativa sobre a demanda e oferta no acesso, que está sendo atendida pela regulação
do acesso, que visa dentro do seu eco sistema de saúde, qualificar o acesso do
cidadão na fila buscando garantir a equidade no acesso, isso dentro das
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possibilidades que lhe são dadas, como quantidade de cotas, rede de prestador x
especialidades e outros fatores. Nota-se que no interior ou em regiões com pouco
desenvolvimento, a rede de prestadores possui limitações, tendo pouca oferta e
principalmente atendimentos em algumas especialidades, por falta de cota ou até
mesmo equipamento médico hospitalar que possa atender um determinado
procedimento, afetando diretamente no acesso do cidadão aos serviços de saúde
pública.
É importante entender a interconexão entre os tipos de regulação, que podem
afetar o acesso do cidadão, a regulação do sistema de saúde que determinam
produção e distribuição de bens e serviços, dentro desta distribuição entra a regulação
da atenção à saúde que busca estabelecer contratos com prestadores de serviços em
saúde, através desta contratualização a regulação do acesso irá buscar a equidade
no agendamento para os cidadãos que necessitam dos serviços de saúde pública.
Essa dinâmica entre as regulações poderá afetar na oferta, ou seja, na quantidade de
cotas que serão disponibilizados para os cidadãos. (Ministério da Saúde, 2016)

2.2 FRAUDES E IRREGULARIDADES

Nota-se que por sua complexidade, a gestão na saúde pública nem sempre
consegue prever todos os fatores ou processos, há inúmeras irregularidades nos
processos públicos, inclusive no SUS, e dentre as irregularidades, uma delas e uma
das mais graves, no caso, a fraude.
A revisão de literatura sobre a noção de fraude permitiu identificar diversas
definições, porém com pouca variação no seu sentido.
De acordo com Albrecht et al., (2009), fraude é um termo genérico, que envolve
múltiplos meios pelos quais a mente humana pode agir, e que se tornam recorrentes,
por intermédio de um indivíduo, para conseguir vantagens sobre outro indivíduo por
declarações falsas. Mulford e Comiskey (2002) acrescentam que a fraude é
geralmente definida como uma representação intencionalmente falsa sobre um ponto
material, o que provoca danos a uma vítima.

36

Já o Instituto dos Auditores Internos do Brasil - AUDIBRA (1992, p. 228-229),
define fraude como:
Forma de irregularidade envolvendo práticas criminosas para obter uma
injustiça ou vantagem ilegal. Refere-se a atos cometidos com a intenção de
enganar, envolvendo mau uso dos ativos ou irregularidades intencionais de
informação financeira, ou para ocultar mau uso dos ativos ou para outros
propósitos por meio de: manipulações, falsificações ou alterações de
registros e documentos, supressão de informações dos registros ou
documentos; registro de transações sem substância; e mau uso de normas
contábeis.

Dentre as diversas definições para a fraude está a ideia de que trata-se de “ato
intencional praticado por um ou mais indivíduos entre gestores, responsáveis pela
governança, empregados ou terceiros, envolvendo o uso de falsidade para obter uma
vantagem injusta ou ilegal” (IAASB, 2010 p.156).
Para Coderre (2004, p. 21) fraude é definida como um ato ilegal: “Fraude é um
ato ilegal (transgressão intencional), acompanhado da ocultação desse ato (com
frequência escondido por intermédio de um meio simples) e da obtenção de benefícios
(converter os ganhos em espécie ou outra mercadoria de valor)". De acordo com Sá
(1982, p.15), “fraude não é apenas o furto comum, pela subtração direta de bens, mas
toda forma de lesão ao direito de terceiros, tramada através de artifícios, executados
através de métodos e práticas desonestas”.
A fraude na fila do SUS, mostra que pessoas de forma intencional buscam obter
vantagem através da fragilidade dos cidadãos, essa prática desonesta, na tentativa
de furar a fila do SUS para obter vantagens, lesiona o direito social dos cidadãos.
Considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade e sua interpretação
técnica NBC T 11 – IT - 03 Fraude e Erro, define o termo fraude como: “o termo fraude
refere-se a ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de
documentos, registros e demonstrações contábeis”. (NBC, 2008, p.224)
A fraude pode ser caracterizada por manipulação, falsificação ou alteração de
registros ou documentos, de modo a modificar os registros de ativos, passivos e
resultados; apropriação indébita de ativos; supressão ou omissão de transações nos
registros contábeis; registro de transações sem comprovação; e aplicação de práticas
contábeis indevidas. (NBC, 2008)
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Cressey (1953), nos apresenta um modelo que é amplamente aceito para
explicar as motivações do indivíduo para cometer a fraude, a teoria do triangulo da
fraude, em que as fraudes são explicadas por três pontos: Pressão, Oportunidade e
Racionalização, seria necessário a ocorrência destes três fatores para caracterizar
uma fraude. Este modelo é importante instrumento para explicar os fatores que
motivam a ocorrência da fraude.
A combinação dos fatores pressão, racionalização e oportunidade foram
denominadas por Cressey de “Triângulo da Fraude”, conforme representado abaixo,
na Figura 2:

FIGURA 3- TRIÂNGULO DA FRAUDE

Fonte - (CRESSEY, 1953)

De acordo com o modelo, esses são os fatores que, de acordo com Cressey,
que levam um indivíduo a cometer uma fraude, sendo cada uma delas detalhadas
abaixo:
Pressão: O que leva um sujeito a cometer fraude, na maioria dos casos, é
determinado pela necessidade econômica existente, seja pessoal ou familiar.
Choo e Tan (2007) destacam que a pressão é influenciada pela situação da
empresa e dos executivos. Empresas que constantemente atingem metas e
expectativas, normalmente, não possuem tanta necessidade de fraudar seus
demonstrativos financeiros, quando comparadas com empresas que passam
por dificuldades.
Oportunidade: corresponde à capacidade de cometimento da fraude, agindo
de forma fraudulenta com um risco muito baixo de ser descoberto. Choo e
Tan (2007) argumentam que os gestores irão buscar ativamente maneiras de
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criar meios de burlar os mecanismos institucionais criados para coibir a
fraude, mesmo que as oportunidades não estejam presentes.
Racionalização: O sujeito precisa encontrar uma justificativa pelas suas
ações, para não ser visto como um fraudador. Choo e Tan (2007) citam que
é mais fácil admitir a fraude como uma maneira aceitável de alcançar o
sucesso quando há um ambiente social e corporativo, em que o lucro é
perseguido a qualquer custo. (Almeida e Alves 2015, p. 286)

Nos casos de denúncias públicas e investigações sobre possíveis fraudes no
setor público, particularmente no acesso do cidadão ao SUS, pode-se, por meio da
teoria de Cressey, compreender as influencias motivadoras da ação fraudulenta. Em
grande parte das investigações de fraude no acesso do SUS são relatados a pressão
política e dinheiro envolvido, promessas de oportunidades melhores que ativam o
interesse do agente público, o que se agrava quando este percebe que o sistema é
frágil – indicando a oportunidade; em alguns caos, racionaliza a ação, justificando
como necessária, pois estaria ajudando um cidadão que precisa de cuidados médicos,
a despeito do direito social de outrem e principalmente negando a transgressão ao
princípio de equidade que norteia a política pública em questão.
A prevenção contra a fraude é um dos maiores desafios enfrentados pelas
empresas, privada ou pública, e órgãos reguladores. Empresas que necessitam atuar
em ambientes com alto índice de fraudes são obrigadas a enfrentar dificuldades
imprevisíveis e frustrantes, as quais são responsáveis pelo surgimento de diversos
custos diretos e indiretos (HESS, 2012).
Portanto, pode-se considerar fraudador o agente principal que se vale de uma
posição de confiança e utiliza as oportunidades identificadas, isto somado a alguma
espécie de pressão socioeconômica e/ou política e algum nível de racionalização para
a realização de uma transgressão. Essas oportunidades, geralmente, estão
interligadas a existência de fragilidades na governança corporativa da entidade e se
traduzem por um monitoramento falho por parte da corporação sobre as atividades
dos gestores, ou até mesmo a falta de mecanismos de controle. A seguir será
demonstrado alguns mecanismos de controle que podem contribuir para o combate à
fraude e à corrupção
Neste contexto, entende-se que a fraude, quando ocorre, expressa uma certa
fragilidade no sistema ou falta de processos de governança, para combater a fraude
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a governança utiliza de mecanismos de avaliação, direção e monitoramento, como
também distribui as decisões entre os envolvidos.
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3. GOVERNANÇA

3.1 NOÇÃO DE GOVERNANÇA
O Tribunal de Contas da União (TCU), que em seu Referencial Básico de
Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, descreve que
“a origem da Governança está associada ao momento em que as organizações
deixaram de ser administradas pelos seus proprietários e passaram ser administrados
por terceiros, a quem passa a ser delegada autoridade e poder para administrar
recursos pertencentes àqueles” (TCU, 2014, p.15). A partir desta mudança,
começaram aparecer, alguns casos de divergências de interesses entre proprietários
e administradores. Na medida que ambos se preocupam em aumentar seus próprios
benefícios, leva ao desequilíbrio de informação, poder e autoridade, potencializando
o conflito entre as partes (TCU 2014).
Vários estudos foram realizados em busca do melhor desempenho
organizacional, na redução de conflitos e mais segurança aos proprietários. Um dos
primeiros estudos referentes à governança deu-se por Berle e Means (1932), ainda
que seja um relevante estudo sobre o tema, vários estudos e instrumentos de
governança surgiram ao longo dos anos contribuindo para a regulação das
organizações privadas pelo Estado. Em 1934, ano em que foi criada a organização
US Securities and Exchange Comission, que no contexto americano ainda hoje é
responsável por garantir a justiça e a proteção dos investidores; em manter a ordem
e a eficiência dos mercados e facilitando a formação de capital (TCU, 2014).
Anos depois o Banco da Inglaterra criou uma comissão para elaborar o Código
das Melhores Práticas de Governança corporativa. Em 1992 o COSO (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) publicou um framework
integrado para controle interno, após vários escândalos financeiros, dentre elas o caso
ENRON, publicou-se em 2002 a Lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos, com o
objetivo de garantir mecanismos de controle, auditoria e oferecer mais segurança para
os acionistas, garantir a fidedignidade das informações dos relatórios financeiros
divulgados ao mercado, entre outros instrumentos que ao longo dos anos foram
surgindo e aprimorando a governança (TCU, 2014).
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No Brasil, o setor público e privado, mostraram interesse no tema, fazendo com
que novas iniciativas surgissem buscando a melhoria da governança. Em 2001 a Lei
10.303/2001 alterou a 6.404/1976, que trata das sociedades por ações, buscando
minimizar ao máximo os riscos ao investidor minoritário. Em 2004 e 2009, com o
objetivo de melhorar a governança corporativa, o IBGC lançou novas versões do
Código das Melhores Práticas, atualmente encontra-se na 5ª. versão lançado em 2015
(TCU, 2014).
Posteriormente no Brasil, novos estudos e trabalhos publicados deram origem
a diversas leis e decretos que adensaram a Constituição Federal de 1998, tais como,
a Lei de Acesso à Informação, Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outras que
asseguram o direito fundamental de acesso à informação facilitando o monitoramento
e controle de atos administrativos e da conduta de agentes públicos (TCU, 2014).
Na literatura, encontramos várias definições para o termo Governança, o
conceito de governança não possui uma definição única. Dorset e Baker (1979)
descrevem

governança

como

sendo

o

exercício

da

autoridade,

controle,

administração e poder de governar, ou seja, é a maneira como o poder é exercido na
administração dos recursos econômicos e sociais de um país com o objetivo de
promover o seu desenvolvimento.
Para Bresser Pereira (2001, p. 21), “a governança é um processo dinâmico pelo
qual se dá o desenvolvimento político, pelo qual a sociedade civil, o Estado e o
governo organizam e gerem a vida pública”.
Já o IBGC (2015, p.20) define Governança Corporativa como:
"Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos
de fiscalização e controle e demais partes interessadas”.

Segundo IBGC (2004) o principal objetivo da governança é criar um conjunto
eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, que visa
assegurar que o comportamento dos gestores esteja sempre alinhado com o melhor
interesse da organização.
Para o IBGC, considerando-se o sistema de governança mencionado em seus
princípios norteadores são os seguintes:
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Transparência
Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as
informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por
disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho
econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive
intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e
à otimização do valor da organização
Equidade
Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais
partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos,
deveres, necessidades, interesses e expectativas
Prestação de Contas (accountability)
Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo
claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as
consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e
responsabilidade no âmbito dos seus papéis
Responsabilidade Corporativa
Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômicofinanceira das organizações, reduzir as externalidades negativas de seus
negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em
consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro,
manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc.) no
curto, médio e longo prazos (IBGC, 2015, p.20-21).

Como se pode perceber, o tema governança vem ganhando espaço e hoje é
um dos principais instrumentos para o combate às irregularidades no setor privado e
público. A título de reflexão, a presente pesquisa questiona: com todos esses estudos
que deram início a criação de instrumentos regulatórios e evolução no controle dos
processos, como ainda presenciamos inúmeros casos de corrupção e ireegularidades
em alguns setores da administração pública, a exemplo da área da saúde?

43

3.2 GOVERNANÇA PÚBLICA
A governança no setor público vai além do uso limitado encontrado nos
negócios e da interpretação orientada para o mercado vinda da administração. Não é
somente uma questão de aumento de efetividade e eficiência. Ela está também
relacionada à legalidade e legitimidade. Pode ser entendida como um conjunto
complexo de atividades envolvendo a direção de redes complexas em setores
políticos da sociedade (KICKERT, 1997).
Já para Matias-Pereira (2010), entende a governança pública como um sistema
que determina o equilíbrio de poder entre as partes interessadas (governantes,
cidadãos, alta administração, gestores e colaboradores) que visa prevalecer o bem
comum acima dos interesses individuais ou grupos.
Alguns autores como Grahn; Amos; Plumptre (2003) quando tratam da
governança pública, se referem de uma estrutura completa e complexa, suas
interações entre elas e como tudo isso pode afetar a sociedade, referem-se aos
mecanismos de avaliação, direção e monitoramento, os processos e tradições
existentes que determinam como todas as partes interessadas são ouvidos, como as
decisões são tomada e também buscam entender como são exercidos o poder e as
responsabilidades sobre os cidadãos.
Para Peters (2012) sua maior preocupação é com a capacidade que os
sistemas administrativos e principalmente os políticos tem em agir efetiva e
decisivamente quando é necessário resolver problemas públicos.
Para TCU (2014, p. 5-6), a Governança no Setor Público é definida como “um
conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para
AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR a gestão, com vistas à condução de
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”.
Assim, o World Bank entende que para ter uma maior efetividade na
governança pública é necessária a existência de um Estado de Direito, de uma
sociedade participativa nos assuntos públicos; de uma conduta e ética profissional
convicta na execução das atividades públicas, de políticas sendo planejadas de forma
previsível e transparente, de fácil acesso e conhecimento pelos cidadãos; de
executivos que se responsabilizem por suas ações (WORLD BANK, 2007).
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Conforme é sugerido pelo Banco Mundial (World Bank), listamos os princípios
básicos de governança para o setor público:
a) Legitimidade: princípio fundamental do Estado Democrático de Direito,
pode ser entendida como tudo aquilo que cumpre o que é determinado
ou imposto pelas normas legais e é considerado como um interesse de
todos, interesse público ou bem comum, se o que realmente é melhor
para a sociedade como um todos está sendo alcançado, ou seja, tudo
que é legítimo (BRASIL, 2012).
b) Equidade: garantir a todos cidadãos das condições de acesso ao
exercício de seus direitos civis, ter um tratamento justo e isonômico,
levando em consideração seus direitos e deveres. Característica de algo
ou alguém que revela senso de justiça, imparcialidade, isenção e
neutralidade (BRASIL, 2010).
c) Responsabilidade: é a obrigação que os agentes de governança tem
de responder pelas próprias ações ou dos outros quanto a perenidade
das instituições públicas, da sustentabilidade e compromisso com o
Estado de direito, que para além das considerações de cunho econômico
– próprios da esfera da governança corporativa - , atua sobre princípios
sociais e ambientais na condução das políticas de Estado e sua
operacionalização (IBGC, 2010).
d) Eficiência: é o poder ou a capacidade de conseguir o melhor rendimento
com o menor desperdício, o mínimo de erros e no menor custo possível.
Ser efetivo na busca da melhor relação entre a qualidade dos serviços e
o gasto que se teve para executar (BRASIL, 2010).
e) Probidade: trata-se da qualidade dos agentes públicos serem íntegros
e honrados, de demonstrar honestidade e integridade, sempre
respeitando as regras e procedimentos dos órgãos quando se administra
bens e recursos públicos. Ou seja, refere-se o dever que os servidores
têm de demonstrar que são dignos de confiança (IFAC, 2001).
f) Transparência:

caracteriza-se

pela

qualidade

e

clareza

das

informações, de não ser ambíguo, possibilitar o acesso a todas as
informações necessárias relativas às organizações públicas e privadas.
A acessibilidade às informações é tida como um dos principais requisitos
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de controle do Estado pela sociedade civil, fomentando a confiança nas
relações de todos os envolvidos (TCU, 2014).
g) Accountability: Obrigação que têm as pessoas, físicas ou jurídicas,
públicas ou privadas, de serem transparente, da prestação de contas às
instâncias controladoras e à sociedade, de modo claro, conciso,
compreensível e tempestivo, assumindo a responsabilidade sobre o
atingimento dos objetivos e as consequências de seus atos e omissões,
principalmente quando trata-se de recursos púbicos (IBGC, 2010).

3.3 FUNÇÕES DA GOVERNANÇA PÚBLICA
Conforme TCU (2014) que em seu relatório descreve as três funções básicas
para a governança pública sugerido pelo ISO/IEC 38500:2008 atingindo os órgãos e
entidades da administração pública:
a) avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados atuais e
futuros
b) direcionar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação de
políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das
partes interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e sociedade em geral)
e assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e
c) monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e
planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e as expectativas das
partes interessadas (TCU, 2014, p.46).

3.4 MECANISMOS DA GOVERNANÇA PÚBLICA
A seguir veremos que a adoção de alguns mecanismos, como a liderança,
estratégia e controle, proporciona a execução das funções da governança de forma
satisfatória (TCU, 2014).
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Figura 4 - Mecanismos de Governança

Fonte - Tribunal de Contas da União

Ao observar a figura acima percebemos que as ferramentas Liderança,
Estratégia e Controle estão integradas formando um único mecanismo de governança.
O Tribunal de Contas da União entende a liderança como “um conjunto de práticas,
de natureza humana ou comportamental, que assegura a existência das condições
mínimas para o exercício da boa governança” (TCU, 2014, p. 53). Também identifica
como condições mínimas para o exercício da governança pessoas capacitadas,
íntegras, competentes, responsáveis e motivas atuando nos cargos de liderança e
conduzindo o processo de estabelecimento da estratégia necessária, para a
governança, como: “escuta ativa de demandas, necessidades e expectativas das
partes interessadas; avaliação do ambiente interno e externo da organização;
avaliação e prospecção de cenários; definição e alcance da estratégia; definição e
monitoramento de objetivos de curto, médio e longo prazo; alinhamento de estratégias
e operações das unidades de negócio e organizações envolvidas ou afetadas” (TCU,
2014, p. 53). Para garantir que esses processos sejam executados, avaliando e
tratando os riscos envolvidos, é necessário estabelecer controles e avaliação
“transparência e accountability, que envolve, entre outras coisas, a prestação de
contas das ações e a responsabilização pelos atos praticados” (TCU, 2014, p. 53).
Conforme TCU, esse mecanismo pode ser aplicado tanto na sociedade e
Estado; entes federativos; órgãos e entidades; e atividades intraorganizacionais,
devendo “estarem alinhados de forma a garantir que direcionamentos de altos níveis
se reflitam em ações práticas pelos níveis subalternos” (TCU, 2014, p. 53).
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A governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar
a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de
serviços de interesse da sociedade, contribuindo assim para o controle e combate à
possíveis irregularidades nos serviços públicos. A conexão com o tema da governança
fica evidente quando vemos os órgãos públicos adotando ferramentas como auditoria
como instrumento de fiscalização e avaliação.
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4. MECANISMOS DE CONTROLE

A palavra “controle” possui diversas conotações, e seu significado depende da
função específica em que é aplicada.
Para Attie (1998, p.111), entende controle como uma função administrativa:
O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto
coordenado dos métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger
seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados
contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à política
traçada pela administração.

Já Lacombe e Heilborn (2008) definem controle como a função que mede,
avalia e corrige o desempenho de atividades para assegurar que os objetivos e metas
estrategicamente desenvolvidos sejam atingidos através de seu acompanhamento,
medição e comparação dos resultados utilizados para a tomada de decisão e ações
corretivas. A figura abaixo ilustra o ciclo das etapas do controle:
Figura 5 - Ciclo das etapas do controle

Fonte - Adaptado de Lacombe e Heilborn (2008, p. 176)

Conforme a figura acima de Lacombe e Heilborn (2008), o processo do controle
exerce a função de regular as operações através das informações recebidas, o qual
permite executar uma ação corretiva. Assim, os mecanismos devem ser definidos de
acordo com os resultados que se pretende obter, e envolve uma comparação com
padrões previamente estabelecidos para permitir a tomada de ação corretiva quando
um desvio inaceitável ocorrer.
O controle está presente em quase todas as formas de ação empresarial, uma
vez que a gestão avalia o desempenho de pessoas, máquinas e equipamentos, de
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produtos e serviços. É um mecanismo muito utilizado na prática gerencial, que
consiste na comparação entre os resultados previstos e os resultados obtidos, com o
objetivo de identificar os pontos que requerem correção. Para isso o sistema de
controle eficaz deve produzir informações claras sobre o desempenho e indicar qual
o desvio em relação ao objetivo.
D’Avila e Oliveira (2002) afirmam que o desenvolvimento contínuo das
empresas, o aumento da competitividade e dos interesses próprios exige dos gestores
conhecimento de novas ferramentas de trabalho que propiciem implantar mudanças
e possibilitem obter resultados positivos.
Para Chiavenato (1997, p.273), o controle tem por finalidade:
de assegurar que os resultados daquilo que foi planejado, organizado e
dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente
estabelecidos. A essência do controle reside na verificação se a atividade
controlada está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados. O
controle consiste fundamentalmente em um processo que guia a atividade
exercida para um fim previamente determinado.

Objetivando obter melhores resultados com maior segurança e eficiência, fazse uso de tecnologias como sistemas de informações junto com os conceitos
modernos da administração, proporcionam um alto grau de excelência nos negócios
e na gestão de seus processos. Segundo Laudon e Laudon (2010), a tecnologia da
informação tem a perspectiva de modificar ou substituir processos, aprimorando a
eficiência, além de desempenhar um importante papel controle, monitoramento e
coordenação das funções da organização e de seus processos de negócios,
auxiliando na tomada de decisão.
Várias organizações não possuem um sistema específico para gestão de suas
atividades ou os sistemas são escolhidos pelo menor preço não atendendo todas as
necessidades da organização (PEREIRA, 2009). Os custos de aquisição, treinamento
e implantação de um sistema informatizado de controle e monitoramento são
elevados, fazendo com que uma boa parcela das empresas opte por adquirir um
sistema modularizados. (PEREIRA, 2009).
Para atingir objetivos comuns, alguns mecanismos de controle podem ser
implementados no sistema informatizado. De acordo com Kotler (1998), o controle
exerce papel fundamental na empresa, apoiado em ferramentas que permitam
integrar as várias atividades dentro de uma organização.
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A área de segurança da informação é a área da tecnologia responsável por
grande parte dos controles implementados em sistemas informatizados. Abaixo listase mecanismos de controle do SUS identificados na literatura.

4.1 AUDITORIA DO SUS
No campo da saúde, Caleman; Moreira e Sanches (1998) assinalam que o
termo “audit” foi proposto para os serviços de saúde, pela primeira vez, em 1956, por
Lambeck, com a finalidade de avaliar a qualidade dos processos e os resultados
desses serviços, por meio da observação direta do registro e da história clínica do
usuário.
Santos (2011), citando Poister, afirmam que o monitoramento e a avaliação são
ferramentas críticas para a gestão. O monitoramento é fundamental para o
acompanhamento contínuo das informações prioritárias e o desempenho operacional.
Garcia (2001), afirma que o monitoramento é um processo sistemático e
contínuo, que produz informações em tempo eficaz, permitindo uma adequada
avaliação da situação, proporcionando a oportuna intervenção. Ainda Garcia, é uma
ação que permite a observação, a medição e a avalição contínua de um processo.
ParticipaSUS define auditoria como “um instrumento de gestão para fortalecer o
Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para a alocação e utilização adequada
dos recursos, a garantia do acesso e a qualidade da atenção à saúde oferecida aos
cidadãos” (Ministério da Saúde, 2014, p. 20).
Segundo a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa, insere o
conceito de auditoria como:
Auditoria é o conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, de forma
preventiva e operacional, sob os aspectos da aplicação dos recursos, dos
processos, das atividades, do desempenho e dos resultados mediante a
confrontação entre uma situação encontrada e um determinado critério
técnico, operacional ou legal (Ministério da Saúde, 2008 p. 25).

No contexto de auditoria como um conjunto de técnicas que visa avaliar, Pisco
(2006) comenta a avaliação como um poderoso instrumento de mudança que não
deve ser visto ou interpretado como uma ameaça, mas sim como uma ferramenta que
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visa contribuir para que os diferentes serviços de saúde cumpram padrões mínimos
de qualidade.
O Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) conceitua auditoria
como um instrumento preventivo de avaliação da gestão pública, auditoria de forma
operacional. Seguindo a lógica da Gestão participativa:
Auditoria é o exame sistemático e independente dos fatos pela observação,
medição, ensaio e outras técnicas apropriadas de uma atividade, elemento
ou sistema para verificar a adequação aos requisitos preconizados pelas leis
e normas vigentes e determinar se as ações e seus resultados estão de
acordo com as disposições planejadas. A auditoria, por meio da análise e
verificação operativa, possibilita avaliar a qualidade dos processos, sistemas
e serviços e a necessidade de melhoria ou de ação preventiva/ corretiva/
saneadora. Tem como objetivo propiciar ao gestor do SUS informações
necessárias ao exercício de um controle efetivo, e contribuir para o
planejamento e aperfeiçoamento das ações de saúde (Ministério da Saúde,
2011 p. 15).

Já o Tribunal de Contas da União – TCU destaca em seu conceito de auditoria
o caráter sistemático e um destinatário para os resultados, pressupondo
realimentação:
Auditoria é o processo sistemático, documentado e independente de se
avaliar objetivamente uma situação ou condição para determinar a extensão
na qual critérios são atendidos, obter evidências quanto a esse atendimento
e relatar os resultados dessa avaliação a um destinatário predeterminado
(TCU, 1982, p. 13)

No que diz respeito ao SUS, a Constituição preceituou a fiscalização,
regulamentação e controle, e a lei Orgânica n. 8080/90 atribuiu ao Ministério da Saúde
a responsabilidade acompanhar a aplicação dos recursos através de seu Sistema de
Auditoria:
O Ministério da Saúde acompanhará através de seu sistema de auditoria a
conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos
repassados a Estados e Municípios; constatada a malversação, desvio ou
não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as
medidas previstas em lei (BRASIL, 1990, p. 16)
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A Lei n. 8.689, de 27 de julho de 1993, no seu Art. 6.º instituiu o Sistema
Nacional de Auditoria – SNA, que subsidia este processo:
Art. 6.º Fica instituído no âmbito do Ministério da Saúde o Sistema
Nacional de Auditoria de que tratam o inciso XIX do art. 16 e o § 4.º do art.
33 da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990.
§1.º Ao Sistema Nacional de Auditoria compete a avaliação técnicocientífica, contábil, financeira e patrimonial do Sistema Único de Saúde, que
será realizada de forma descentralizada.
§2.º A descentralização do Sistema Nacional de Auditoria far-se-á
através dos órgãos estaduais e municipais e de representação do Ministério
da Saúde em cada Estado da Federação e no Distrito Federal. (BRASIL,1993,
p. 2)

O Sistema Nacional de Auditoria (SNA), só foi regulamentado em 28 de
setembro de 1995, pelo Decreto n. 1.651, sendo que no art. 2.º se define os objetivos
do SNA, destacando no seu Parágrafo Único a auditoria como ferramenta de gestão:
Art. 2.º O SNA exercerá sobre as ações e serviços desenvolvidos no
âmbito do SUS as atividades de:
I – Controle da execução, para verificar a sua conformidade com os
padrões

estabelecidos

ou

detectar

situações

que

exijam

maior

aprofundamento;
II – Avaliação da estrutura, dos processos aplicados e dos resultados
alcançados, para aferir sua adequação aos critérios e parâmetros exigidos de
eficiência, eficácia e efetividade;
III – auditoria da regularidade dos procedimentos praticados por pessoas
naturais e jurídicas, mediante exame analítico e pericial.
Parágrafo único: Sem embargo das medidas corretivas, as conclusões
obtidas com o exercício das atividades definidas neste artigo serão
consideradas na formulação do planejamento e na execução das ações e
serviços de saúde.
A auditoria no âmbito do Ministério da Saúde, o DENASUS, órgão central do
SNA, tem sua competência definida no Decreto Federal n. 7797, de 30 de agosto de
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2012 (BRASIL, 2012), fazendo parte da estrutura administrativa da Secretaria de
Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), atuando para:
•

Coordenar as ações do componente federal do Sistema Nacional de Auditoria
do SUS; e (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014)

•

Fomentar o fortalecimento do Sistema Nacional de Auditoria do SUS nas três
esferas de gestão; (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014)
Na perspectiva da auditoria como ferramenta de gestão, o DENASUS também

atua atendendo às demandas provenientes de cidadãos e órgãos de controle interno
e externo para apuração de denúncias.
Somente após uma solicitação para realização de uma atividade, que no
DENASUS é identificada como uma demanda, iniciam-se os procedimentos para
desencadear uma auditoria, que é operacionalizada em 3 fases, a primeira é a
realização das análises das informações que originaram a demanda, a segunda é a
fase in loco, onde a equipe se desloca para operacionalizar a ação em campo e a
terceira e última é a elaboração do relatório da auditoria, após o auditado é notificado.
A auditoria, como um sistema interno de controle, tem a função gerencial:
•

Preventiva: que atua na forma de prevenir a ocorrência dos problemas,
exercendo o papel de auditor, monitorando o processo e a execução pelos
agentes; (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014)

•

Detectiva: detecta algum desvio (problema) no processo, permitindo medidas
tempestivas de correção; (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014)

•

Corretiva: detectar erros ou irregularidades, depois que as mesmas já
aconteceram, permitindo ações de correção. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014)

Sendo assim, temos que concordar com PISCO (2006) e DENASUS que olham
a auditoria como um instrumento que visa contribuir com o aperfeiçoamento dos
processos, com padrões mínimos de qualidade, como também com o uso adequado
dos recursos públicos aplicados na saúde, sendo mais que essencial que este
processo seja contínuo, contribuindo para o planejamento das ações na saúde
pública.
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4.2 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OU PORTAL DA GOVERNANÇA
O portal da governança ou transparência é uma ferramenta interativa que
atende as boas práticas da governança podendo ser acessada de qualquer lugar, por
qualquer usuário autorizado.
Conforme o IBGC, o portal está em consonância com o Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa do IBGC, como uma ferramenta apropriada para
a organização disponibilizar informações para seu público-alvo. Seu acesso se dá pela
Internet, mediante cadastro do cidadão que passará a utilizar o portal através de um
login (usuário e senha). Ainda, segundo o Código das melhores práticas de
governança corporativa do IBGC, uma das principais funcionalidades do portal é
armazenar conteúdos de forma amigável, o acesso das informações deve ser único
com perfis distintos de acesso e navegação.
Segundo Almeida (1996), o essencial de todo o sistema de informação é
proporcionar uma informação relevante, no momento oportuno, de forma adequada,
a todas as partes interessadas.
Neste sentido, conforme pondera Crepaldi (2013), o uso da TIC (Tecnologia da
informação e Comunicação) deve acontecer na forma correta e no período
determinado, contribuindo para a tomada de decisão e realizar os objetivos do controle
interno.
Portanto, a qualidade da informação é o que determina a qualidade da tomada
de decisão a ser adotada pelos gestores. Conforme Viveiros (1993), as informações
gerenciais possuem certos parâmetros que tornam tais dados qualitativos, devendo
ser, para tanto:
•

confiável: os dados utilizados devem ser aceitos por todas as partes
interessadas;

•

fornecida em tempo hábil: a informação gerencial disponibilizada no tempo
certo e adequado para a tomada de decisão;

•

relevante: as informações extraídas dos dados ou fatos e detalhes devem
ser relevantes, o contrário pode ser suprimido; e

•

comparáveis: possibilitar a comparação de resultados reais com previstos,
ou ainda, resultados de um período com outros, tomando mais seguras as
decisões.
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Para Junior, Tomita e Kos (2005), a transparência na fila já coíbe sobremaneira
a sua adulteração imprópria. A ampla divulgação da lista como um verdadeiro
mecanismo de segurança, uma câmera virtual torna muito mais difícil práticas como o
acréscimo misterioso de pacientes em posições privilegiada na fila.
A transparência das informações na área da saúde não deixa de ser uma
preocupação do Estado, de forma que tem-se tentado consolidá-la como uma
ferramenta de governança, está em trâmite na Câmara dos Deputados o Projeto De
Lei N.º 6.799, de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação na internet,
com atualização mensal, da lista de espera dos pacientes. Desta forma, não deve ser
negado ao cidadão o direito a estas informações.

4.3 PROTOCOLOS DE REGULAÇÃO DO ACESSO
Conforme as diretrizes de implantação de complexos reguladores do Ministério
da Saúde (2006), os protocolos de regulação são instrumentos de ordenação dos
fluxos de encaminhamentos que qualificam o acesso, os protocolos padronizados
permitem a utilização mais adequada e viabilizam a atenção integral ao paciente entre
os níveis de complexidade da atenção de forma oportuna e adequada à necessidade
do usuário de saúde, observando o grau de complexidade e resolubilidade de cada
um deles.
É importante distinguir os protocolos de regulação dos protocolos clínicos, que
tratam, sinteticamente, da forma de intervenção por patologia, para subsidiar as
decisões terapêuticas. Enquanto os protocolos de regulação pretendem ordenar o
fluxo de pacientes entre os níveis de complexidade, definindo os limites resolutivos de
cada um deles (Ministério da Saúde, 2006).
Muitos sistemas de informática são adotados como ferramenta para
gerenciamento da oferta e demanda, mas o acesso equânime do cidadão ao SUS não
é garantido exclusivamente pelo gerenciamento, via sistemas de informática, da cota
de serviços disponíveis e a expansão da oferta, o que interfere no processo de
regulação, e responsável pelo casamento do pedido com o serviço.
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Neste contexto entende-se que apesar, da noção de fila remeter ao princípio
de quem chega primeiro tem prioridade, no contexto do acesso às consultas do SUS
há diferenciações. Por conta das diferenciações necessárias, há o processo de
regulação, que atua de forma a avaliar os casos de solicitação de priorização daquele
que mais precisa do atendimento e garantir que este possa ter o acesso mais rápido
e conforme sua necessidade; sendo assim, a regulação é essencial para classificação
de risco e a priorização do cidadão, possibilitando o acesso de todos com equidade.
Nesse processo os sistemas informatizados demonstram-se instrumentos
facilitadores para o desenvolvimento da regulação em saúde. Entretanto a
comunicação da Atenção Primária de Saúde (APS), que tem a função de realizar o
primeiro atendimento do usuário da saúde pública, com a central de regulação, que
possui a função de regular as solicitações vindas da APS, pode acontecer de maneira
mais informal, através de canais de comunicação como telefone, e-mail e até mesmo
whatsapp. Muitas vezes, por estes canais informais, chegam mensagens que dizem
respeito à solicitação de priorização de casos pontuais o que pode ser crucial para
casos mais graves, contudo, também pode ser uma oportunidade para agentes
públicos agirem de má fé. Sendo que o registro das informações, referente a estes
casos é informal, não é efetivado de forma transparente, clara e concisa, dificultando
uma possível fiscalização.
A regulação deve iniciar na atenção primária, através dos protocolos de acesso,
que são indicados como ferramentas orientadoras do processo de regulação. A
utilização de protocolos de acesso, leva ao aumento da qualidade da atenção
prestada. Por não serem de uso obrigatório, muitas secretarias municipais e estaduais
de saúde não utilizam protocolos de acesso, dificultando o papel do regulador que
precisa analisar o que é descrito na atenção primária, fazendo com que a fila não seja
equânime. A definição de tais protocolos, na perspectiva da organização da atenção
em redes, proporciona a definição dos fluxos assistenciais e a integração das ações
e dos serviços, facilitando o processo de regulação (SOUZA 2015).
Observando os profissionais reguladores, nota-se que a regulação é feita
conforme o que o profissional da ponta, na atenção primária dentro em uma UBS
(Unidade Básica de Saúde) descreve no sistema, sendo que cada profissional tem o
seu padrão de escrita, uns mais completos e outros mais objetivos – isto quando a
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descrição da solicitação é encaminha e registrada pelo sistema. Quando adotado os
protocolos padronizados ordenando o acesso do cidadão ao serviço de saúde, a
qualidade da informação é maior e permite o médico regulador classificar o paciente
de forma mais assertiva; assim como garante o registro das solicitações para maior
monitoramento dos processos.
As pessoas são diferentes, seja os agentes que fazem as solicitações na
unidade de saúde, sejam os reguladores que avaliam e deliberam sobre as
solicitações; por isso, é de fato desafiador a busca por equidade na classificação e
priorização do paciente. No campo da deliberação, cada profissional regulador pode
adotar critérios diferentes para esta regulação, então quando é adotado um protocolo
de acesso, esse processo se torna mais ágil e justo por ser padronizado. O protocolo
de acesso tem por objetivo facilitar e ordenar os encaminhamentos da atenção básica
para a rede ambulatorial, otimizar a utilização das vagas, padronizar as solicitações
vindas da atenção primária de saúde e estabelecer critérios de classificação de risco
nos casos em que a oferta é inferior à demanda disponibilizado pelo SUS, atendendo
o princípio de equidade.
A criação e a implantação dos protocolos de acesso devem ser executadas por
profissionais da regulação (médico regulador), em parceria com enfermeiros e
gerentes do setor. Após sua implantação nas unidades de atenção primária, os
encaminhamentos passam a ser classificados de forma padronizada dentro do modelo
proposto pelo protocolo, ou seja, o paciente, na unidade básica de saúde, é inserido
na fila para consulta e exames, e é classificado através de protocolos de acesso, é
priorizado conforme a sua necessidade, conforme seu quadro clínico, e quando
encaminhado para o regulador este já terá todas as informações necessárias para
uma regulação mais eficiente, tornando o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde
pública mais ágil e equânime.
Diante do exposto, os protocolos são recurso auxiliares e orientativos que
contribuem para o direcionamento do paciente na rede de saúde, colaborando para o
aumento da resolução dos casos e otimização dos recursos qualificando a
classificação e a priorização do paciente conforme sua necessidade, no entanto as
equipes de saúde precisam estar despertas para o uso desses protocolos e nos casos
em que não se tem, elaborar um comitê para que sejam criados e sejam implantados.
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5. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

A seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados nesta
pesquisa que tem por objetivo apresentar mecanismos de controle e combate às
irregularidades na fila do SUS, tendo como pressuposto três pilares conceituais:
Governança, Sistema Informatizado de Saúde e Mecanismos de Controle.
Para cada pilar conceitual é apresentado uma ferramenta que atuando de forma
integrada compõe o mecanismo de controle e combate às possíveis irregularidades,
contribuindo para a governança no acesso à saúde pública, ou seja, na fila de consulta
e exames do SUS. Na imagem abaixo podemos identificar os pilares e sua interação
aplicando as ferramentas proposto neste trabalho, para a definição de um mecanismo
de controle.

FIGURA 6 - PILARES X FERRAMENTAS
Transparência

Protocolos
de Regulação
do Acesso

Auditorias

Fonte – Elaborado pelo autor (2019)

Entendendo a Governança Pública como um sistema que determina o equilíbrio
de poder entre os envolvidos prevalecendo o bem comum, é importante ressaltar
como um pilar importante que tem como uma das principais ferramentas a
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transparência da informação aos cidadão, um dos princípios da Governança Pública,
que geralmente é disponibilizado através de portais como Portal da Transparência ou
Portal do Cidadão, a acessibilidade às informações é tido como um dos principais
requisitos de controle e fomenta a confiança nas relações; para que as informações
estejam disponíveis de forma rápida e assertiva.
O pilar do Sistema Informatizado de Saúde se mostra importante aliado na
geração e disponibilização das informações, para este pilar associamos a ferramenta
Protocolos de Regulação do Acesso, também conhecido como Protocolos Clínicos
Especializados, como modelos padronizados e de orientação aos agentes que atuam
na APS, porta de entrada do cidadão e onde se inicia o processo de solicitação de
agendamento de consultas e exames; já no pilar Mecanismos de Controle, sugere-se
uma ferramenta de fiscalização, como a Auditoria, que possa atuar de forma
autônoma na identificação de irregularidades propondo melhorias nos processos.

5.1 DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE

Definição constitutiva (DC) é aquela que estabelece a abordagem escolhida
pelo pesquisador para uma variável de pesquisa. Ela deve sempre estar incluída na
sua revisão bibliográfica (GIL, 1996).
Definição operacional (DO) se refere a forma como a variável de pesquisa será
mensurada ou identificada (KERLINGER, 2003)
De acordo com Trivinos (1987, p.108):
As variáveis, como as hipóteses, estão constituídas por conceitos. Estes
conceitos têm definições gerais que é preciso, em primeiro lugar, esclarecer
de forma precisa. Mas, em geral, estas definições são ambíguas, além de ser
abstratas. Por isso, o investigador deve "operacionalizar" estes conceitos,
dando-lhes um sentido, um conteúdo prático.

A seguir serão definidas as categorias de análise com suas respectivas
definições constitutiva e operacional, contemplando os autores que suportam as
definições.
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Mecanismos de controle
Definição Constitutiva: Tem a função de medir, avaliar e corrigir o desempenho,
assegurar que os objetivos e metas estrategicamente desenvolvidos sejam atingidos
através de seu acompanhamento, medição e comparação dos resultados obtidos com
os previstos para a tomada de decisão e ações corretivas.
Definição Operacional: Conjunto de técnicas, ferramentas e processos
implementados com o objetivo de coibir comportamentos inadequados no uso de
funções de sistemas, ou que possam gerar informação que permitam rastrear esse
comportamento a posteriori.

Governança pública
Definição Constitutiva: A governança pública pode ser entendida como o
sistema que determina o equilíbrio de poder entre os envolvidos — cidadãos,
representantes eleitos (governantes), alta administração, gestores e colaboradores —
com o objetivo de permitir que o bem comum prevaleça sobre os interesses de
pessoas ou grupos (MATIAS-PEREIRA, 2010).
Definição Operacional: Esta categoria de análise é investigada a partir da
percepção que os entrevistados têm sobre as fragilidades do sistema, e como o setor
público utiliza de mecanismos para determinar o equilíbrio e garantir o bem comum
aos cidadãos, observando o acesso do cidadão na saúde pública.

Sistema informatizado de filas do SUS
Definição Constitutiva: é um conjunto organizado de elementos, podendo ser
pessoas, dados, atividades ou recursos materiais em geral. Estes elementos
interagem entre si para processar informação e divulga-la de forma adequada em
função dos objetivos de uma organização (REZENDE, 2010). O sistema básico de
filas compreende três componentes: processo de entrada ou chegada de clientes,
processo de seleção com regras de enfileiramento e posto de serviços ou de
atendimento (JINGIING E DONG, 2012).
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Definição Operacional: Identificar a utilização de sistemas informatizados que
possibilitam um controle da informação, armazenando, tratando e recuperando
informações para tomada de decisão. Vislumbrar um sistema que possibilite a gestão
por protocolos orientando e padronizando o atendimento, que gere dados seguros
para o departamento de regulação e que tenha dados de fácil acesso e de
recuperação para auditorias e monitoramento contínuo dos agentes públicos.

5.2 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Este trabalho pauta-se na premissa de que vulnerabilidades de governança na
gestão de fila do SUS podem ser minimizados por meio da implementação de
controles em sistemas informatizados.
Com base nessa premissa, e apoiado no referencial teórico apresentado,
busca-se demonstrar neste trabalho como mecanismos de controle podem contribuir
com uma melhor governança na gestão e no combate de irregularidades na fila de
consultas no Sistema Único de Saúde.
Para tanto, foram formuladas as perguntas de pesquisa tratadas a seguir,
desdobradas do problema de pesquisa principal:
Como os mecanismos de controle como, orientação, monitoramento e
fiscalização e transparência, contribuem para a governança da fila de espera para
consultas e exames no SUS em favor da equidade no acesso a saúde pública?

5.3 PERGUNTAS DE PESQUISA

A partir da proposta de investigação deste trabalho, conceberam-se algumas
perguntas de pesquisa, listadas abaixo:
•

Qual é o processo de acesso do cidadão à fila de agendamento de consultas no
sistema único de saúde?

•

Quais são as fragilidades do sistema informatizado de saúde atual que possibilitam
possíveis irregularidades?
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•

Quais são os mecanismos de governança implementados em sistemas
informatizados, utilizados como ferramentas de controle?

•

Como os me4canismos de controles em sistemas informatizados podem contribuir
no controle e combate às irregularidades, melhorando a governança do sistema
único de saúde?

5.4 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA

A pesquisa visou explorar de forma descritiva, mediante análise qualitativa, o
processo de priorização e regulação do acesso do cidadão na fila de agendamento de
consultas e exames e o uso de ferramentas como protocolo de regulação do acesso,
Portal da Transparência da fila do SUS e Auditoria em um dos estados do sul do Brasil.
Como técnica de coleta de dados utilizou-se de documentos e entrevistas individuais
semiestruturadas, ou seja, questões formuladas mediante identificação de elementoschaves do fenômeno pesquisado, que permitissem respostas com certa profundidade
e flexibilidade para explorar aspectos informacionais afins.
Para Godoi, Bandeira-de-Melo e Silva (2010), a pesquisa qualitativa pode ser
utilizada sempre que for descrever situações com o foco na “compreensão do
fenômeno a partir da perspectiva dos entrevistados” (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO;
SILVA, 2010, p. 96).
O objeto da pesquisa se localiza geograficamente na região sul do Brasil, no
estado do Paraná.

5.5 DELINEAMENTO E ETAPAS DA PESQUISA

Gil (1994), se refere ao delineamento como planejamento da pesquisa, que
envolve a diagramação, análise e interpretação dos dados. Entende que o ambiente
em que os dados são coletados, bem como as formas de controle das variáveis devem
ser considerados, assim, “o delineamento expressa o desenvolvimento de uma
pesquisa, com ênfase nos procedimentos técnicos de coleta e análise dos dados” (Gil,
2007, p. 43).
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Desta forma a escolha pela abordagem qualitativa visou a compreensão do
fenômeno do direito social do cidadão à saúde pública, de maneira a entender como
a adoção de alguns mecanismos que podem contribuir no combate de irregularidades
na fila de agendamento de consultas e exames no SUS, somente, na perspectiva dos
agentes públicos que participam dos processos de regulação.
González Rey (2005) apresenta, como uma proposta de pesquisa qualitativa, a
metodologia construtiva-interpretativa que compreende a pesquisa como um processo
de comunicação e diálogo com a realidade e a teoria para a produção de novas zonas
de conhecimento. A metodologia constitui-se num contínuo processo de interpretação
e construção do conhecimento a partir das informações produzidas na aplicação dos
instrumentos de coleta de dados, que também tem a função de instigar os
participantes a expressarem-se. Para González Rey, o processo de análise dos dados
produzidos é realizado ao longo de toda a pesquisa.
Pode-se encontrar um extenso conteúdo publicado sobre mecanismos de
controle e combate às irregularidades, mas quando se busca estudos sobre estes
controles na fila de agendamento de consultas e exames do SUS, depara-se com
pouco conteúdo, principalmente quando se trata do operacional, ou seja, do início do
processo, que se constitui pelas demandas de origem do cidadão até a regulação de
sua solicitação. Assim a pesquisa em questão é de cunho descritivo e exploratório,
investiga como os mecanismos propostos neste trabalho, podem contribuir para a
governança na fila do SUS a fim de garantir a equidade no acesso de consultas e
exames. A primeira fase da pesquisa iniciou-se com uma revisão bibliográfica, que
segundo Castro (1978), tenta reconstruir o desenvolvimento empírico ou teórico de
alguma área. Assim buscou-se diferentes autores e fontes bibliográficas, como
artigos, jornais, livros e sites oficiais. Através da revisão bibliográfica, buscou-se
entender o funcionamento das ferramentas proposto neste trabalho, visando
compreender as possibilidades de sua integração como um mecanismo de
governança.
Em consonância com Minayo (2012, p.3), “o verbo principal da análise
qualitativa é compreender. Compreender é exercer a capacidade de colocar-se no
lugar do outro, tendo em vista que, como seres humanos, temos condições de
exercitar esse entendimento”.
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Na fase seguinte da pesquisa, realizou-se a coleta dos dados qualitativos
através de entrevista baseada em um roteiro semiestruturado, cujo os tópicos foram
identificados na revisão bibliográfica. Ao construir o instrumento, compreendeu-se a
necessidade de ouvir agentes públicos que atuavam tanto na gestão e na regulação,
como na fiscalização, com a proposta construtiva-interpretativa, baseado na narrativa
dos entrevistados.
O contato com os demais agentes públicos a serem entrevistados se deu por
aproximação durante a implantação dos sistemas informatizados de regulação e
selecionados como informantes por atuarem na área de regulação no nível estadual,
estes participam do processo como agentes de decisão mediante o uso do sistema
informatizado em prol da priorização do cidadão na fila.
Na terceira fase da pesquisa analisou-se os dados coletados tendo “como
objetivo principal compreender os significados que os entrevistados atribuem às
questões e situações relativas ao tema de interesse” (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO;
SILVA; ( 2010, p. 134) e ainda “apreender a compreensão de mundo do entrevistado
e as elaborações que ele usa para fundamentar suas opiniões e crenças” (GODOI;
BANDEIRA-DE-MELO; SILVA; , 2010, p. 134).

5.6 CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO CAMPO

O critério de escolha do tema da pesquisa ocorreu, primeiramente, pela
complexidade da natureza de seu segmento e sua importância como um direito social
do cidadão quanto ao direito à saúde. Em segundo por acessibilidade do pesquisador
em atuar na área de saúde com implantação de sistemas informatizados para a gestão
da saúde pública em território nacional, tendo em seu portfólio o case da implantação
de uma solução tecnológica em regulação estadual de saúde em um importante
estado do Sul do Brasil, portanto, tendo proximidade com a equipe de gestão e de
regulação. A Central de Regulação responde pela gestão estadual da saúde pública
no estado do Paraná, abrangendo os cerca de 11 milhões de habitantes (IBGE, 2018).
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5.7 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
Com o objetivo de compreender como as ferramentas de forma integrada
compondo um mecanismo de controle e combate às irregularidades, contribui para a
governança na fila de agendamento de consultas e exames do SUS sob a gestão do
Estado do Paraná, foram realizados entrevistas individuais semiestruturadas, para a
coleta de dados, as quais foram gravadas em áudio por um aparelho celular, gerando
aproximadamente 1 hora de gravação e transcritas pelo pesquisador para análise e
correlação entre as entrevistas.
Adicionalmente foram realizadas algumas observações, no ano de 2018
durante a implantação e uso do sistema informatizado de regulação estadual, gerando
informações de como é realizado o processo de entrada do paciente na fila de
consultas e exames no SUS.
A pesquisa fez uso de dados primários e secundários, a coleta de dados para
este estudo, e se pautou no uso de múltiplas fontes de dados como: entrevistas com
questionários semiestruturados, documentos, revistas, livros, legislação e sites
oficiais, artigos de periódicos.
Foram extraídos dados da Base de Dados do SISAUD/SUS registros referentes
às auditorias concluídas que tratam do tema de regulação de acesso (geral ou
parcialmente) realizadas no estado do Paraná. Os dados foram transferidos para o
EXCEL e trabalhados considerando as variáveis abaixo:
a) Atividade que representa, o tipo de atividade realizada, Fiscalização,
Auditoria, etc.
b) identificação numérica da ação que a individualiza e permite sua
localização no sistema;
c) Entidade, ou seja, o município onde aconteceu a auditoria;
d) Período de encerramento do processo de auditoria com todos os dados
coletados e encerrados conforme plano de ação executado pelo
município.
e) Órgão que realizou o processo de auditoria
f) Tipo de consulta realizada pelo site de pesquisa
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A coleta de alguns dados primários se deu em observações realizadas pelo
pesquisador durante a implantação dos sistemas informatizados em unidades básicas
de saúde e a realização de entrevistas com equipes multidisciplinares da gestão e de
equipes da regulação. Questionários seguem em final deste trabalho no APENDICE
1 e APENDICE 2.
O questionário do APENDICE 1 refere-se às perguntas destinado aos auditores
do Ministério da Saúde através da SNA, que pelo DENASUS atuam nas esferas
municipais e estaduais, com a troca da gestão pública ocasionado pelas eleições de
outubro de 2018, não ocorreu por obter a autorização para aplicação.
Os dados referentes a fiscalização foram coletados, conforme orientação do
responsável via e-mail após a negativa da entrevista com representante do
DENASUS, pelo acesso ao site de consulta pública de auditorias 6 . Por meio desta
consulta, foi possível levantar algumas auditorias realizadas no estado do Paraná que
tratavam (total ou parcialmente) da regulação da fila do SUS, os quais foram baixados
e analisados pelo pesquisador, buscando identificar como a auditoria influencia no
controle do acesso.
O questionário do APENDICE 2 foi realizado com os profissionais reguladores
na Central Estadual de Regulação, já a gestão foi entrevistada na própria secretaria e
na coordenação de sistemas do DATASUS.

5.8 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS

Godoy (1995) reflete que a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou
medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos
dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo a
medida que o estudo se desenvolve: “Envolve a obtenção de dados descritivos sobre
pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a

6 Disponível

em:
http://consultaauditoria.saude.gov.br/visao/pages/principal.html;jsessionid=9875969909A2BB5B194C
93E11AB102BD.server-consultaauditoria-srvjpdf217?0 Acessado em 05 de janeiro de 2019.
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situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva
dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo” (Godoy, 1995, p.58).
Optou-se pelo uso da pesquisa qualitativa, pautado pelos princípios da
Epistemologia Qualitativa de González Rey (2005), que defende o caráter construtivo
interpretativo do conhecimento, um complexo e dinâmico processo de construção do
conhecimento, superando o caráter instrumental e valorizando a definição teórica e
epistemológica, e não somente a apropriação linear de uma realidade que se nos
apresenta. Tal método visa a construção da produção das informações no decorrer
da pesquisa através da aplicação de instrumentos escolhidos e da interpretação do
autor perante a produção. Neste sentido, González afirma ainda que o pesquisador
no campo das ciências sociais e humanas, também munido de subjetividade, não
deixa ser afetado pelo contexto estudado; portanto, sua interação com o objeto de
pesquisa não compromete, em si, os resultados do estudo.
Na análise e apresentação dos resultados, condicionou-se o uso de siglas para
melhor apresentar os resultados, na tabela abaixo é relacionado a sigla ao cargo do
entrevistado:

TABELA 1 - ENTREVISTADOS
Sigla

Descrição do Cargo

E1

Chefe

de

Departamento

Gênero
de

Urgência e Feminino

Data
18/02/2019

Emergência;
E2

Coordenador de sistemas DATASUS;

Masculino

27/02/2019

E3

Regulador

Masculino

18/02/2019

E4

Regulador

Feminino

18/02/2019

E5

Regulador

Feminino

18/02/2019
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6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1 PROCESSOS DO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA FILA
DO SUS

Como ferramenta tecnológica, os sistemas informatizados são importantes
mecanismos para o gerenciamento da oferta e demanda dos recursos do SUS,
também possibilitam, de forma automatizada, fornecer informações aos cidadãos e
aos órgãos competentes, atendendo o princípio de transparência da governança,
atuando também como um importante instrumento facilitador para o desenvolvimento
da regulação em saúde.
Os sistemas informatizados desenvolvidos visam agilizar os processos de
trabalho e da informação, para área de regulação na saúde pública, busca-se a
eficiência em todo o processo desde o recebimento, avaliação, encaminhamento e
aprovação das solicitações, também facilita a comunicação da regulação em saúde
com a Atenção Primária de Saúde (município), responsável pelo cuidado do paciente,
assim como também favorece o registro das solicitações-informações para maior
monitoramento dos processos.
Durante as entrevistas com os profissionais da regulação, identificou-se que
algumas funcionalidades se mostram importantes no processo, como a “Comunicação
Ativa”, que permite o médico regulador solicitar mais informações sobre a solicitação
em que está analisando para que possa regular, já que a não utilização do protocolo
de regulação de acesso oferece informações incompletas ou que geram dúvidas pela
forma como foi escrita “livremente”. Assim, com a solicitação aberta, o médico pode
solicitar mais esclarecimentos que venham sanar as dúvidas sobre qualquer ponto ou
detalhe da solicitação.
Contudo, conforme relato dos entrevistados, percebe-se que o uso do telefone
ou outras ferramentas, como e-mail, ainda são utilizados para boa parte da
comunicação. Nesses casos, as informações podem se perder por não estar sendo
registradas diretamente no sistema, e o não registro no sistema acarreta perda de
dados importantes para a gestão, deixando falho o processo de transparência;
inclusive, por que muitos destes contatos, dizem respeito à priorização da solicitação
de alguns casos, ou seja, do paciente na fila.
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Na figura abaixo é apresentado o macro fluxo de agendamento de consultas e
exames na fila do SUS:

FIGURA 7 - MACRO FLUXO DE AGENDAMENTO

Libera cota de consulta e exames

Fonte – Elaborado pelo autor (2019)

A imagem acima reflete o fluxo de liberação de cotas e agendamento de
consultas e exames, que se deu após a implantação dos sistemas informatizados de
regulação no estado do Paraná. Percebe-se no fluxo regular que o gestor, na figura
do município ou estado, libera a cota de consultas e exames conforme a oferta
disponível para toda sua região de atendimento, e o cidadão ao procurar a unidade
básica de saúde do município para atendimento terá iniciada a solicitação de
consultas e exames no sistema pelo agente público, conforme a especialidade e
disponibilidade de agendas e/ou cotas.
Após a criação da solicitação do paciente no sistema o agente público, ainda
na atenção básica, encaminha esta solicitação diretamente para o prestador realizar
o procedimento conforme ordem cronológica da solicitação.
Como evidenciado nas entrevistas, atualmente o estado não atua com a
regulação de consultas e exames no seu complexo regulador, assim percebe-se que
o fluxo representado na figura acima, mostra o atual processo de liberação de
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consultas e exames, que a função do gestor é a liberação das cotas de consultas e
exames, dando a autonomia para o solicitante realizar o agendamento diretamente no
prestador.
Essa autonomia pode tornar o processo frágil, permitindo que irregularidades
possam ocorrer com maior facilidade, geralmente impulsionado por não se ter um
padrão que permita a qualificação dos dados na entrada da solicitação somado com
a possibilidade do agente público (solicitante) escolher em qual estabelecimento de
saúde (prestador) o agente público vai enviar a solicitação.
Conforme relatado pelo entrevistado E1, “como o sistema é centralizado nós
não temos hoje como, de forma centralizada, estabelecer esta regulação no sentido
de dar prioridade”, fica evidente que o agente público que atua na unidade básica de
saúde é responsável pela priorização e encaminhamento do paciente, sem que passe
por uma análise ou regulação.
Percebe-se que esta fragilidade contribui para o aumento da oportunidade, que
conforme Cressey (1953), é onde o possível fraudador poderá agir sem ser
descoberto.

6.2 AS FALHAS E AS FRAGILIDADES DO PROCESSO
Percebe-se pela fala dos entrevistados que os municípios que possuem uma
melhor estrutura física e recursos humanos melhor capacitados, conseguem ter uma
performance melhor no agendamento de consulta e exames em detrimento de outros
municípios que não possui uma equipe qualificada e equipamentos adequados.
“tem lugares, que tem desempenho diferentes mesmo, algumas pessoas mais
organizadas tem acesso às consultas e exames sem perder nenhum item da cota, e
a gente vê que tem outros municípios e outras regionais de saúde que acaba por um
motivo ou outro não desempenhando a função adequadamente, acabando perdendo
agendamento por questões de cota, questões por disponibilidade de datas...” (E1).
Assim quando a fila é priorizada somente pelo fator cronológico e não com um
processo de priorização que busque a equidade, permite que regiões utilizem os
recursos do SUS em maior quantidade, não transmitindo qualidade a fila, em muitos
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casos cidadão que necessita do agendamento não consegue por ineficiência da
unidade básica de saúde.

6.2.1 PROTOCOLOS DE ACESSO

Com os dados colhidos nas entrevistas fica claro o esforço realizado pelos
gestores da saúde do Estado em buscar soluções tecnológicas para o processo de
regulação em saúde, como relatado pelo entrevistado (E1); ele aponta que o Estado,
em 2012, investiu na contratação e na implantação de uma solução tecnológica que
possibilitasse de forma integrada e informatizada a regulação da saúde pública do
Estado.
Atualmente a solução conta com o sistema informatizado implantado, onde
todas as solicitações de agendamento de consultas e exames , porém as solicitações
de consultas e exames ainda não passam pelo processo de regulação, mesmo o
sistema oferecendo esta funcionalidade.
Conforme Rezende (2006, p. 33) define sistema informatizado como “o
conjunto de software, hardware e recursos humanos; componentes da tecnologia da
informação e seus recursos integrados”, neste sentido muitos sistemas possuem
funcionalidades que possibilitam um maior controle, e percebe-se que muitas
instituições não utilizam estas ferramentas por falta de recursos humanos que possam
criar, parametrizar e operacionalizar.
O Estado, atualmente em seu processo de gestão da fila, não utiliza o sistema
com protocolos de regulação do acesso e nem executa a regulação de consultas e
exames a contento, as solicitações são incluídas no sistema, conforme a cota e por
ordem cronológica, existe uma intervenção da Secretaria Estadual quando não tem
mais vaga e necessita incluir um paciente na fila, onde o município liga para o
departamento de regulação assistencial da Secretaria que “regula” de forma a incluir
na fila ou conseguir uma nova vaga.
O E1 ponderou que durante o processo de implantação do sistema
informatizado o Estado iniciou um estudo para a elaboração dos protocolos de acesso
que seria configurado no sistema, mas que além de não ser finalizado foi paralisado

72

por falta de recursos humanos que executariam a atividade de criação dos protocolos
e operacionalização no sistema. Quando questionado aos entrevistados se existe e
como é realizada a priorização e classificação na fila de consultas e exames do SUS
no território de sua gestão, relatam que atualmente a priorização acontece de forma
cronológica, ou seja, ordem de chegada do paciente, ficando a critério da unidade
básica incluir o paciente que mais necessita.
“Então, um exemplo bem prático: se o município ou a unidade de saúde tem lá
10 vagas para aquele determinado mês, 10 vagas para uma determinada
especialidade de consulta ou determinado exame, o município deve nesta fase incluir
no agendamento aquele paciente que mais tem necessidade, por ordem de
priorização dada pelo próprio município ou pela própria unidade de saúde que é
incluindo conforme a disponibilidade de cota que ele já conhece...” (E1)

“Então naquele momento ele está vendo o sistema, o agendamento está
disponível naquela hora e dentre os 10 pacientes ele tem 2 pacientes mais urgentes,
2 pacientes a ser priorizado é indicado que o próprio estabelecimento mesmo priorize,
porque hoje nós não temos no próprio sistema uma ferramenta que possibilite essa
priorização escalonada ou centralizada...” (E1).

“hoje a gente conta com o discernimento e a classificação de risco já na origem,
então é a origem que determina esta priorização...” (E2).

“Dentro do procedimento selecionado para o atendimento a fila é por ordem de
chegada no sistema” (E2).

Conforme descrito na fundamentação teórica, os protocolos de regulação visam
ordenar o fluxo de pacientes entre os níveis de complexidade (Ministério da Saúde,
2006). A não utilização do protocolo de acesso, de forma orientativa e padronizada,
priorizando o paciente na fila, transfere ao município a responsabilidade da
priorização.
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Atualmente, por ser uma priorização por ordem de chegada, não atende o
princípio de equidade e em alguns casos pode comprometer a transparência do
processo, quando o agente público interfere na ordem de inclusão na fila, não levando
em consideração a necessidade do paciente naquele momento, que em muitos casos
não receberá o tratamento no momento que precisa.
A priorização por ordem de chegada possibilita a “origem”, ou seja, a unidade
de saúde, incluir o paciente na fila conforme sua chegada e inclusão no sistema
enquanto houver cota liberada para a região e para a especialidade solicitada, o que
também transmite uma falsa liberdade para alguns, que por motivos diversos, possam
fazer uma classificação e priorização paralela, deixando para fazer a inclusão somente
no final do dia, após análise, conforme sua conduta e interpretação do caso.
Pode-se, neste caso, dificultar o processo de auditoria, uma por não ter uma
padronização na inclusão, com o uso de ferramentas, ou por informações não estarem
no sistema até que a fila “paralela” seja incluída no sistema.
Nota-se que essa transferência de responsabilidade para a unidade de saúde
possibilita que agentes locais mal intencionados, motivados pela oportunidade,
pressão e racionalização, conforme as dimensões da fraude definido no triangulo de
fraude de Cressey (1953), possam “burlar” o sistema, como por exemplo a ordem de
inclusão do paciente na fila, já que a priorização, atualmente, é por ordem cronológica
ou seja, ordem de chegada ou inclusão (conforme relatado pelo E2). O agente de
posse dos dados do paciente, pode segurar o pedido e colocar na ordem sequencial
da fila somente os que ele julgar necessário e prioritário, mediante o ato de segurar o
pedido, que até então acontece fora do sistema, não ficando registrado, o que dificulta
os órgãos fiscalizadores como o DENASUS identificar possíveis irregularidades ou
fraudes, dependendo somente de auditorias pontuais geradas por denúncias.
Ainda Cressey (1953), apresenta na figura 3 - Triangulo da Fraude, a
“oportunidade” é um dos três fatores que levam o agente a cometer às fraudes, este
fator corresponde ao risco que o fraudador tem em ser descoberto, o agente estando
em um ambiente que se sinta confortável com baixo risco de ser descoberto, gera a
oportunidade para se cometer uma irregularidade, note que essa transferência de
responsabilidade, sem diretrizes orientativas – critérios claros e treinamento –
fortalece ainda mais a oportunidade e, dificulta as ferramentas de auditoria identificar
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o ato fraudulento. Da forma como relatado pelos entrevistados, fica a pergunta: quem
garante que o agente fraudador, anota os dados do cidadão, mas não inclui no sistema
no momento, mas sim posteriormente?
Neste sentido o E3, ainda comenta que mesmo com o uso desta ferramenta é
necessário outras em paralelo, como treinamentos e auditorias, pois a origem pode
“emergencializar” algum caso, fazendo com que a solicitação trafegue com mais
prioridade pelo sistema, de forma que o agente precisaria estar tecnicamente
preparado para fazer este tipo de manejo.
Dito isso, quando questionado aos entrevistados sobre a existência de um
processo de utilização de protocolos de acesso do paciente na fila do SUS, que
pudesse de forma automática e padronizada ordenar ou priorizar o paciente conforme
os critérios definidos pelos protocolos, permitindo que o médico regulador possa ter
uma maior qualidade da informação no momento da regulação, foi identificado a não
existência do mesmo, e para agravar, o método utilizado é através de um campo texto
de livre digitação.

“tem um campo para colocar os dados clínicos...” (E 3).

A utilização de um campo texto de livre digitação, dificulta a inclusão da
informação de forma padronizada, aumentando a complexidade do processo de
análise da solicitação executado pelo médico regulador. Essa complexidade pode ser
maior ainda quando levamos em consideração que cada pessoa tem sua percepção,
sua interpretação e forma de escrever a informação, ou seja, se não tenho nada que
me oriente, é dada a liberdade de escrever conforme os próprios critérios e condutas
que acredita ser a mais adequada.
Na mesma direção, E 5 pondera que até poderia considerar a existência de um
protocolo interno de informações, que é informado em um campo descritivo via
sistema: “Existe um protocolo das informações mínimas que a gente precisa, no
próprio sistema que já estão enviando, mas não existe um protocolo encaminhado
para cada especialidade...” (E 5)
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Essa prática também permite que o agente de saúde possa descrever com
riqueza de detalhes, ficando a critério do agente informar da forma que convier. Desta
forma, não há uma sequência de perguntas que norteiam a priorização ou mesmo
uma diretriz orientativa para a descrição, o que pode levar o agente a não preencher
todas as informações necessárias para que o médico regulador tenha condições de
tomar a decisão com mais assertividade.

“É muito comum, a gente ter que telefonar, para sabermos a história do
paciente, que é muito mal feito” (E 3)

Quando se busca a equidade no acesso à saúde pública, o processo atual não
se demonstra eficaz no uso dos recursos, por permitir que um agente público possa
decidir quem e quando ele irá colocar na fila e ainda ter a liberdade de colocar as
informações livremente no sistema possibilitando a manipulação dos dados de forma
que possa induzir a priorização agindo em benefício próprio ou de outra pessoa.
A falta de um processo de utilização dos protocolos de acesso e da regulação
de consultas e exames, não atende o princípio de equidade no acesso, pois o controle
resume-se basicamente ao gerenciamento das cotas e não na qualificação da fila com
a finalidade de priorizar o paciente que realmente tem a necessidade ou a urgência
em ser atendido.

“como o paciente está distante, distribuído nos 399 municípios que tem acesso
ao sistema, a gente não consegue de forma centralizada [complexo regulador do
Estado] verificar essa condição da priorização ou da classificação de risco. Em alguns
casos que chegam para nós eventualmente, de pedido de que já coloquei o paciente
na fila, mas até agora eu não tive [vaga], não teve cota disponível e eu preciso de
ajuda, alguns casos isoladamente acabam chegando para nós com um pedido de
intervenção...” (E1).
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Fica claro que a forma de priorização atual pode não ser a mais adequada
quando se trata da equidade no acesso, na fala do E1 (acima), mostra que alguns
casos, após a utilização de toda a cota, é solicitado que um paciente seja incluído
sendo que sua prioridade é maior que os demais já incluídos e que utilização a cota
de acesso disponível, transmite a mensagem que pacientes menos prioritários foram
incluídos por primeiro (ordem cronológica), neste caso ocupando a vaga de quem
realmente precisa, gerando um trabalho extra para todos os atores do processo, seja
a origem que está preocupada com o cidadão, seja a secretaria junto com o DRA. De
acordo com E1, casos como este indicam que:

“... nem sempre foi dada a priorização correta logo desde o início, pois se ele
tivesse dado a priorização correta desde o início, este paciente já estaria agendado,
outros 10 foram agendados antes dele e sobrou o décimo primeiro para ser agendado,
daí com o pedido de priorização, por se tratar de um paciente grave, de caso bastante
importante, se nós tivéssemos desde o início já priorizado corretamente, o paciente
não precisaria ter esse pedido extra...” (E 1).

A porta de entrada do cidadão para os serviços de saúde se dá através da
Atenção Primária de Saúde, que tem como prioridade identificar a necessidade do
paciente e encaminhar para um nível superior quando necessário. Como já
mencionado, a ausência de ferramentas padronizadas, como o protocolo de acesso,
que possam orientar os agentes e qualificar a priorização do paciente na fila dentro
de uma determinada especialidade, favorece a avaliação subjetiva, permitindo que
cada um possa avaliar conforme seus critérios, critérios estes que muitas vezes pode
não ser clínicos.

“...fica subjetivo porque a gente entende que são vários atores que, que
participam dessa etapa ou dessas etapas, então desde a solicitação da consulta pelo
médico assistente, esta é uma fase, até chegar no agendamento da consulta
propriamente dita. Esse formato também exige a participação de um agente
administrativo, por exemplo para operacionalizar o sistema, porque nem todas as

77

vezes que é solicitada a consulta é agendada no mesmo momento, ou seja, dentro do
ambiente do consultório médico, então saindo do ambiente do consultório médico e
passando pelo ambiente administrativo para agendar pode haver uma dificuldade do
agente administrativo de entender a necessidade de priorização, portanto deixar de
priorizar o paciente mais importante da lista de pacientes a serem agendados. Isso
pode acontecer, porque não é atribuição do agente administrativo priorizar pacientes,
a priorização do paciente tem que ser uma indicação técnica...” (E 1)

Assim, defende-se que o uso dos protocolos, de forma orientativa, pode auxiliar
o agente administrativo a indicar o paciente com mais assertividade, evitando que o
possa cometer falhas na inclusão do paciente na fila, melhorando assim o uso dos
recursos disponibilizados pelo SUS:

“Se tivessem um modelinho para seguir, uma receitinha de bolo, seria muito
bom.” (E 3).

Nesse contexto podemos afirmar que o uso de protocolos de acesso na entrada
do paciente aos serviços de saúde é importante por contribuir na busca da equidade
no acesso elevando a qualidade da atenção prestada, também possibilita uma
qualificação das informações inseridas nos sistemas informatizados.

“... esses protocolos irão direcionar por múltiplas escolhas, um sequencial de
escolhas que você vai fazendo a indicar qual o paciente de acordo com aquelas
patologias elencadas a ter mais importância no agendamento uma vez que já falado
a gente tem participação de agente administrativo no agendamento da consulta ele
pode se guiar por esses documentos, ou, por essa ferramenta, né, que é uma
ferramenta importante, evitando portanto, alguma falha, ou evitando algum prejuízo
para o paciente que não teve, no caso que ficou aguardando o agendamento apenas
pelo fator cronológico...” (E 1).
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É de ciência dos gestores a importância do uso de uma ferramenta orientativa
como os protocolos de acesso que padronizam a informação e a priorização, em prol
de uma melhor acuidade da informação, o que permite ser mais assertivo na indicação
do paciente, sendo considerado pelos gestores uma ferramenta importante.

“muito assertivo e seria também muito importante, é um passo muito importante
que a Secretaria tem que buscar uma forma de fazer isso...” (E1).

Quando se busca, através de mecanismo de governança aumentar a
efetividade e a eficiência de serviços públicos com o uso de ferramentas que apoiam
a gestão na direção de um equilíbrio na prestação dos serviços de interesse do
cidadão legitima-se ainda mais a gestão pública, assim como promove a equidade no
acesso dos direitos do cidadão, transmitindo maior confiança aos agentes públicos
quando necessitam responder por suas ações.
A CF de 1988, regulamentado pela lei 12.527/2011, prevê o acesso à
informação como uma das ferramentas de governança, sendo direito fundamental do
cidadão que deve ser assegurado a todos. Neste sentido reforça-se que sem um portal
da transparência o cidadão não tem o acesso facilitado, tendo que procurar por canais
que muitas vezes não estão nem divulgados para eles. Em casos de cidadãos mais
humildes, como não foram orientados sobre como conseguir a informação, ficam sem
saber como está tramitando sua solicitação, ficam sabendo somente quando foi
agendado.
A entrevista com o E4 reforça esta preocupação, o mesmo comenta que o
protocolo é uma ferramenta que contribui muito para a qualificação das informações
e da fila, porém ressalta que a informação está na ponta, no início do processo,
através dos agentes de saúde na APS. Alega ainda que na maioria das vezes não
acompanham o sistema depois de iniciar a solicitação, e que a inserção dos dados
geralmente são falhas, há dados incorretos e incompletos.
No relato do entrevistado E4, constatou-se que o agente, como usuário dos
sistemas informatizados, deve ter como prática acompanhar o andamento da
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solicitação via sistema: “Muitas vezes aquela origem não acompanham o sistema”.
(E4), essa falta de acompanhamento pode gerar um desperdício de recursos, cotas
que poderiam estar sendo utilizadas e não foram.
Conforme pondera o E5, o uso do protocolo de acesso, contribui para uma
informação mais qualificada sobre as solicitações, porém não garante a integridade
em 100% dos casos:

“Ela até pode chegar com mais detalhes, com mais riqueza de informações, se
tivesse um protocolo pré-definido, mas nem sempre isso vai acontecer, porque
depende de quem está na ponta alimentando o sistema”. (E5)

Percebe-se a necessidade de associar ou integrar outras ferramentas para que
se tenha um controle mais efetivo. Neste contexto, o agente de saúde tem um papel
importante quanto a integridade e qualidade da informação, é através dele que as
informações são inseridas nos sistemas informatizados, é quem encaminha o paciente
na saúde pública dentro de sua região, para a fila de acesso.

6.2.2 AUDITORIAS

Conforme o Ministério da Saúde (2014) a auditoria é considerada um
importante instrumento de gestão no SUS contribuindo para o melhor uso dos
recursos, para a garantia do acesso, a garantia da atenção à saúde e a efetivação do
princípio da equidade.
Assim o SNA, tem como missão7 “realizar auditoria no SUS, contribuindo para
qualificação da gestão, visando melhoria da atenção e do acesso às ações e aos
serviços de Saúde", e tem um papel importante na governança pública, já que realiza

7 Disponível

em: http://sna.saude.gov.br/missao.cfm, acessado em 10 de fevereiro de 2019.
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auditorias e fiscalizações periódicas para garantir o acesso do cidadão aos serviços
de saúde.
Em uma breve pesquisa no sistema de auditoria (SISAUD

8

) utilizado pelo

DENASUS, foi verificado a realização de algumas ações que tratam do tema de
regulação de acesso (geral ou parcialmente), realizadas no Estado do Paraná, são
elas:
TABELA 2 - AUDITORIAS REALIZADAS NA FILA DE ACESSO DO CIDADÃO NO SUS
Atividade

N.

Entidade

Encerramento

Órgão

Consulta

Auditoria

17.133

SMS
Guarapuava

de

29/12/2016

Relatório

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAUDE
DE
TELEMACO
BORBA - FMS
TELEMACO
BORBA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE DE PONTA
GROSSA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAUDE
DE
CAMPINA
DA
LAGOA
SMS DE CAMPO
LARGO

22/02/2018

MS/SGEP/Departamento
Nacional de Auditoria do
SUS
MS/SGEP/Departamento
Nacional de Auditoria do
SUS

Auditoria

17.778

Auditoria

17.785

17/05/2018

MS/SGEP/Departamento
Nacional de Auditoria do
SUS

Relatório

Auditoria

17.944

13/04/2019

MS/SGEP/Departamento
Nacional de Auditoria do
SUS

Relatório

Auditoria

18.200

30/10/2018

MS/SGEP/Departamento
Nacional de Auditoria do
SUS

Relatório

Relatório

Fonte: SISAUD – acessado em 21/02/2019

O SISAUD/SUS é um sistema informatizado, via internet, disponível para
utilização no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria. Foi instituído pela Portaria
MS/GM n. 1.467, de 10 de julho de 2006 e tem como objetivo geral:
A sistematização do acompanhamento, do controle e da produção das
informações decorrentes das atividades de auditoria do componente
federal do SNA e dos componentes estaduais e municipais em todo o

8 http://consultaauditoria.saude.gov.br/visao/pages/principal.html;jsessionid=9875969909A2BB5B194C93E11AB1

02BD.server-consultaauditoria-srvjpdf217?0
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território nacional que se habilitarem ao uso do Sistema (BRASIL,
2006)

Nesse sistema são registrados em módulos individualizados todos os achados
e dados de identificação pertinentes a uma ação de auditoria. Nos relatórios de
auditorias, conforme tabela acima, verificou que o DENASUS, selecionou ações e
indicadores a serem analisados desenvolvimento das atividades de auditoria na
Atenção Básica (AB) do Sistema Único de Saúde (SUS) e representa um esforço no
sentido de colocar a auditoria como ferramenta de gestão direcionada ao
aprimoramento das ações e serviços de saúde prestados à população.
Em sua fase analítica, a análise da PNAB instituída pela Portaria GM/MS nº
2.488, de 21/10/2011, com ênfase no cumprimento das diretrizes em municípios
previamente selecionados discorre sobre o Acesso dos usuários, que tem a Atenção
Básica como porta de entrada preferencial para o Sistema Único de Saúde, entre
outras. Nas auditorias aqui relacionadas e geralmente aplicado as demais o
DENASUS realiza consultas nas bases de dados do MS para obtenção das
informações investigatórias referente ao acesso do cidadão.
Em todas as auditorias acima relacionadas, o DENASUS realizou consultas
para obtenção de informações sobre os atendimentos, abrangência do serviço,
quantidade de agentes comunitários (responsáveis pelo atendimento na residência
familiar, entre outros, que após reunir todos os dados necessários e realizada a
análise, emitiu o laudo com as constatações e evidencias para que o município
pudesse tomar providências quanto a correções e justificativas.
Quanto às auditorias listadas na tabela acima, percebe-se que a ação do
DENASUS é mais voltada para a cobertura do atendimento, se a população está
sendo assistida; assim, é analisado o quantitativo de UBS, profissionais que atuam na
APS, através das ACS e do NASF, carga horária e outros parâmetros com o objetivo
de identificar se toda população está sendo atendida naquela região. A maioria das
demandas de auditoria e fiscalização na fila do SUS é originado por denúncias, onde
a população tem o papel importante de fiscalizador.
Com a evolução da tecnologia advinda da informação, a possibilidade de
entrada de dados simultânea e a forma como os dados são introduzidos pelos seus
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usuários nos sistemas dificulta o profissional da área administrativa a visualização de
uma possível irregularidade.
Fica evidente que a participação do cidadão é importante, que em caso de
alguma irregularidade, que ele mesmo sofra ou identificada, possa denunciar através
dos canais existentes no DENASUS e até mesmo nas Secretarias de Saúde.
Vale destacar que a identificação das irregularidades pelo cidadão depende
também do acesso transparente às informações, o que reforça a necessidade e
relevância da visualização da fila pelo portal de transparência; constatada esta
necessidade, é importante dispor de ferramentas como protocolos de regulação do
acesso que consiste na ordenação e qualificação dos fluxos de acesso às ações e
serviços de saúde, otimizar os recursos disponíveis, a integralidade e a equidade no
acesso, em tempo oportuno; informações transparente e qualificadas previne erros e
possíveis irregularidades que quando detectado é investigado por profissionais
auditores que buscam corrigir o fato acontecido.
Como dito pelo entrevistado E1, tendo uma visão de gestão, ressalta que a
distribuição de cotas e a disponibilização dos serviços, a nível estadual é realizado
através de um sistema centralizado, e que ainda não possuem recursos, que de forma
proativa, possam realizar auditorias na fila de agendamento de consultas e exames,
mas que em caso de suspeita buscam identificar através de dados adquiridos pelo
sistema, destacado também pelo entrevistado E3 nas respostas a abaixo:
“a gente não tem uma auditoria centralizada, específica para fazer isso, mas
ocorre, porque a gente nas regionais de saúde ou mesmo no nível das chefias de
divisão que é a DRA, o sistema está disponível para que a gente possa olhar e
apresentar relatórios, ter acesso aos relatórios gerenciais, assim observando qual é o
movimento de agendamento de consultas ou qual é o desempenho do agendamento
de consultas e exames que cada regional de saúde, que cada município que tem
acesso está executando” (E1).

“nos serviços que prestam, não tem, não funcionam “. (E3).
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Sabendo que o processo fiscalizatório atualmente nem sempre é proativo e
adequado em todos os casos, E5 defende a importância das auditorias neste âmbito:
“a gente precisa das auditorias locais das regionais de saúde, então, são esses
médicos auditores que irão fazer ou verificar” (E5).
Nesta direção, segue afirmando que além da qualidade da informação e melhor
priorização realizada pelo município no momento da inclusão da solicitação do
paciente na fila, a qualificação final é de responsabilidade do regulador: “a qualificação
da fila é feita pelo médico regulador, não existe uma auditoria em cima do que o
regulador definiu, o médico regulador hoje é a autoridade máxima no plantão, ele tem
até a prerrogativa de autoridade sanitária.” (E5).
Como já relatado anteriormente a gestão identifica que mecanismos de
controles são importantes para a governança pública, que o uso de uma ferramenta
isolada pode não ser efetivo, percebe-se que somente a auditoria pode não dar conta
de toda a demanda que se tem na saúde pública, visto que ainda ouvimos relatos de
irregularidades na fila de acesso.

6.2.3 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Apesar das auditorias acontecerem, ainda que geralmente de forma reativa,
destaca-se a importância da sua integração com o protocolo de acesso, como
ferramenta que oriente e padronize as informações, qualificando-as, possibilitando
assim o uso de ferramentas que promovam a qualidade da informação contribuindo
para a transparência, permitindo divulgar informações sobre a fila de acesso de forma
transparente para que o cidadão possa ter acesso e também possa contribuir como
um agente fiscalizador, que em caso de irregularidade pode denunciar de forma rápida
e precisa.
A partir disto, alguns municípios já estão buscando melhorar a governança
pública, principalmente na área da saúde, por meio de ferramentas como protocolos
de acesso e transparência nas informações. Como exemplo, podemos citar o
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município de Toledo/PR

9

, que no ano de 2018 lançou o portal do cidadão, que

disponibiliza no site a fila de consultas, exames e cirurgia ao cidadão, atendendo a Lei
2.252, de 12 de janeiro que dispõe sobre o acesso a informações dos Poderes
Executivo e Legislativo no Município e que entrará em vigor a partir do dia 1º de maio
de 2018. A partir desta data serão divulgadas no órgão oficial - Portal da
Transparência - as listas atualizadas dos pacientes do Sistema Único de Saúde
(SUS). Para atender a nova legislação, a Secretaria de Saúde e Departamento de
Informática fazem os ajustes de forma que o acesso seja mais fácil.
Outro exemplo podemos citar o município de Cascavel/PR 10 que através da lei
6.721/2017 sancionada pelo prefeito em 14 de junho de 2017, que dispõe sobre a
publicação no Portal da Transparência do município a lista de pacientes que
aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da
rede de saúde pública de Cascavel. Através do site da secretaria municipal de saúde
é disponibilizado diariamente um relatório com a posição do cidadão na fila. Para se
ter o acesso a informação o cidadão necessita ter o protocolo de inserção na lista de
espera, que através do link http://sesau.cascavel.pr.gov.br/ , após clicar na opção
LISTA DE ESPERA, onde ele terá o acesso a informação atualizada diariamente.
Depois de argumentar sobre o quanto o protocolo de acesso pode contribuir
para o melhor uso dos recursos da fila de acesso, mas que com a fragilidade destes
o agente público ainda pode manipular as respostas de forma que priorize um paciente
em detrimento a outro, e de problematizar o quanto as auditoria, por mais que
executada constantemente e sendo uma ferramenta fundamental na garantia do
direito à saúde, na maioria das vezes ocorre de forma reativa e depende de denúncias
que podem demorar para acontecer, já que muitos cidadãos não tem o acesso a
informação, levanta-se a necessidade do uso de ferramentas de transparência que
visam auxiliar no combate das irregularidades na fila.

9 http://www.toledo.pr.gov.br/noticia/transparencia-na-gestao-saude-disponibiliza-no-site-fila-de-

consultas-exames-e-cirurgias-ao
10 https://www.camaracascavel.pr.gov.br/noticias/item/6766-aprovada-publicidade-da-lista-de-espera- nasaude.html
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6.2.4 SISTEMA INFORMATIZADO

Sem dúvida, o sistema informatizado tem um papel importante como
ferramenta, pois possibilita o gestor incluir “travas” orientadoras que minimizam a
possibilidade de erros e até irregularidades no processo de agendamento do paciente
na fila do SUS, assim como oferece um mapeamento das informações referentes aos
processos, o que permite visualizar e corrigir eventuais irregularidades. Através do
sistema informatizado, a auditoria – outra ferramenta de grande importância na
fiscalização e na proteção do cidadão – atua de forma a melhorar o processo e garantir
que a legislação seja seguida e cumprida.
Porém, para garantir a Governança Pública, é vital que os sistemas
informatizados atendam um dos princípios e o cumprimento legal de várias regiões,
viabilizando e agenciando a publicação das informações da fila no site, mostrando, de
forma transparente, aos cidadãos sua posição perante a fila de acesso à consultas e
exames.
A transparência é uma das principais ferramentas da governança, para Wagner
Rosário presidente do TCU11, o cidadão tem um papel importante na mudança cultural
do país, que hoje responde a um ciclo vicioso de corrupção. É necessário a
conscientização da população que denuncie os casos de irregularidades, que solicite
transparência nas ações da gestão pública, além do fortalecimento das instituições e
que a imprensa exerça seu papel para que possamos contribuir ao combate à
corrupção no país.
A gestão da fila do sistema básico de saúde compreende o processo de
entrada, seleção e o atendimento. Para que esses dados sejam organizados,
processados e transformado em informação é necessário que se tenha um sistema
informatizado e que possa controlar, armazenar, tratar e recuperar essas informações
para a tomada de decisão dos agentes públicos, principalmente os profissionais da
regulação.

11 Portal

TCU, disponível em https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/presidente-do-tcu-quer-a-

sociedade-mais-atuante-no-combate-a-corrupcao.htm, acessado em 03 de dezembro de 2018).
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6.3 MECANISMOS DE CONTROLE

Os mecanismos de controle tem como objetivo também, beneficiar e/ou
proteger os agentes públicos que são prejudicados por poucos que se aproveitam de
algozes no processo como: falta de transparência, de processos orientativos e
padronizados, de protocolos de regulação do acesso, de treinamentos, fiscalização,
entre outros, para se beneficiar, articulado por essa minoria e outros agentes do setor
privado. Os mecanismos de governança, quando associado a várias ferramentas,
como protocolo para orientar e padronizar a priorização, transparência da informação
e uma fiscalização contínua, uma complementando e interagindo com a outra, inibe
que essa classe minoritária articule com facilidade uma possível irregularidade, pois
sabe que terá um mecanismo de governança atuando forte na punição, correção de
processo, na proteção do cidadão e agentes que buscam o bem comum da sociedade.
Pensando em mecanismos de controle, destaca-se que a ferramenta de
auditoria somada aos protocolos e a transparência, eleva vigilância sobre os
processos, e se mostra cada vez mais necessária para o combate de possíveis
irregularidades.
Abaixo mostramos o gráfico com o esquema proposto de integração entre as
ferramentas:
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FIGURA 8 – MECANISMO INTEGRADO DE CONTROLE
Informações qualificadas,
padronizadas e transparente para o
acesso do cidadão

Transparência

Controle Social; Interno e
Externo, verifica as ações
e serviços de saúde

Protocolos de
Regulação do
Acesso

Auditorias

Fonte – Elaborado pelo autor (2019)

Para assegurar que os objetivos e metas sejam atingidos, fica evidente a
necessidade de se ter mecanismos de governança com a função de medir, avaliar e
corrigir o desempenho. Para isso a utilização de ferramentas que auxiliam nos
processos e controle são essenciais, nota-se que em muitos casos as ferramentas
são utilizadas de forma isoladas e não integradas, o que reduz muito a eficiência e a
eficácia.
Assim a proposta deste trabalho é a utilização integrada das ferramentas: Portal
de Transparência (transparência), Protocolos de regulação do acesso (Orientação) e
Auditoria (Fiscalização), atendendo respectivamente os pilares Governança, Sistemas
Informatizados do SUS e Mecanismo de Controle, formando um mecanismo de
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controle e combate de irregularidades na fila de agendamento de consultas e exames
do SUS.
Para Marinho (9):
o primeiro passo para enfrentamento do problema das filas é
dimensionar o real tamanho dela e dar visibilidade a estas. A
divulgação da fila irá impedir ou minimizar situações como: venda de
consultas ou de lugar na fila; privilégio por influência política;
favorecimento por conhecer os funcionários ou os profissionais de
saúde; criação de uma fila paralela; mascarar o real problema e
tamanho da fila e impedir adulteração da fila real.

Com a integração das ferramentas destacadas neste trabalho: auditoria,
transparência e protocolo de acesso, como representado na figura 8, nota-se a
integração da informação entre as ferramentas e consequentemente um controle mais
abrangente e maior agilidade na identificação de possíveis irregularidades e até
mesmo agilizar e qualificar o processo de agendamento da solicitação de consultas e
exames. Isso através de um sistema informatizado gerando informações e
disponibilizando-as de forma transparente através da recuperação dos dados
inseridos de forma padronizado, com o uso dos protocolos de acesso que padronizam,
orientam e priorizam o paciente, essas informações devem estar disponíveis para os
cidadãos que utilizam o sistema público, como para os agentes fiscalizadores.

7. CONCLUSÕES

Neste item da pesquisa, apresentamos as considerações finais. Primeiramente
serão apresentadas as conclusões e posteriormente as recomendações para estudos
futuros.
O objetivo desta pesquisa foi investigar como é o processo atual do
agendamento de consultas e exames como a sua regulação, após verificar como a
integração das ferramentas de auditoria, transparência e protocolos orientativos,
contribuem para a governança da fila de acesso para consultas e exames na atenção
primária do SUS, buscando fortalecer o princípio de equidade.
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Na figura a seguir temos o fluxo ideal para que seja realizada a solicitação de
agendamento de consultas e exames como sua regulação tanto no âmbito estadual
como municipal:

FIGURA 9 - FLUXO MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM REGULAÇÃO

Fonte – Elaborado pelo autor (2019)

Na figura acima é ilustrado o fluxo com o papel do médico regulador, fluxo que
é indicado no âmbito estadual como municipal, onde a solicitação, independentemente
de sua ordem cronológica é enviada para o profissional regulador (médico regulador)
que irá analisar os dados da solicitação e as evidências clínicas do paciente
cadastrado.
Após esta análise, ele poderá solicitar esclarecimento, rejeitar a solicitação
informando um motivo ou autorizar a solicitação de consulta ou exame. Após a
solicitação retorna para o solicitante, ou seja, para a unidade básica de saúde do
município que solicitou o agendamento de consultas, e que estará disponível para
agendamento no estabelecimento de saúde (prestador), podendo ser, não se
limitando à, um centro especializado, clínica e hospital localizado no município ou até
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mesmo em um município próximo que realizará o atendimento, conforme a pactuação
feita entre eles.
Note que neste fluxo, o agente público não encaminha a solicitação diretamente
ao prestador, como relatado na figura 7, que possibilita ações de irregularidade
durante o agendamento e encaminhamento do paciente, neste processo temos a ação
de um agente regulador, que poderá reclassificar a priorização das solicitações na fila,
encaminhando outro paciente, que classificado com uma prioridade maior que outro,
diminuindo assim a autonomia do solicitante.
É possível concluir que são necessárias ações corretivas e proativas que
permitam qualificar a atenção à saúde oferecida aos cidadãos. O crescimento das
denúncias de irregularidades está fazendo com que diferentes órgãos federais como
Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da
União atuem na perspectiva de identificar a origem das falhas e propor correções. Os
sistemas de controle hoje atuam “apagando incêndios” ao invés de tomar ações mais
inteligentes que desestimule a impunidade e fechar as “portas” do benefício ilícito,
bem como ações que estimulam a produtividade e identificam se as metas e objetivos
estão sendo alcançados.
Como a demanda de agendamento de consultas e exames, é maior que a
oferta, os municípios recorrem às cotas disponibilizadas pelo Estado, esta fila de
agendamento, que está sob gestão do Estado, como o enfoque desta pesquisa foi
restrita a gestão à nível estadual somente, pode-se ter uma visão parcial de todo o
sistema, sendo que existem municípios de gestão plena, municípios com estrutura
suficiente para resolver todo o atendimento do SUS sem necessitar da intervenção do
Estado.
Respondendo o primeiro objetivo específico desta pesquisa, que foi descrever
o processo de acesso do cidadão à fila de agendamento de consultas no Sistema
Único de Saúde, identificando as fragilidades do sistema informatizado de saúde que
favoreçam irregularidades, verificou-se que no estado do Paraná, como em demais
regiões, o acesso do cidadão se dá pela atenção primária de saúde do município,
considerada a porta de entrada do cidadão na saúde pública, onde sua solicitação é
inserido na fila de agendamento de consulta.
Para Sarmento (2005, p 71),
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a fila de espera é uma lista de pacientes que necessitam de um mesmo
tratamento ou serviço médico, cuja demanda é maior que a oferta.
Metaforicamente, os pacientes na fila habitam uma sala de espera virtual,
aguardando um mesmo procedimento, sendo chamados um por vez, de
acordo com a ordem da fila.

Atualmente as consultas e exames de gestão estadual, são solicitadas através
de um sistema informatizado e centralizado, porém o Estado ainda não optou pela
utilização de protocolos de acesso como forma orientativa e padronizada para a
priorização do cidadão, o que faz a fila ser de forma cronológica, o que não
proporciona o melhor uso dos recursos, quem chega primeiro pega a vaga e, quem
for urgente pode não conseguir a vaga que tanto necessita. Percebe-se que o sistema
fornece muitas informações, como a fila e sua dinâmica, informação que poderia estar
transparente para o cidadão, que pudesse acompanhar e, até fiscalizar as ações do
Estado, essas fragilidades podem gerar falhas que aumentam a oportunidade para a
corrupção no processo motivado para alguns agentes públicos ou privados.
Pode-se citar outras fragilidades encontradas, que além do uso de protocolos
de regulação do acesso, temos treinamento, capacitação, conscientização pública que
não fizeram parte da pesquisa, mas que ficou evidenciado em algumas regiões o
despreparo dos agentes públicos, que não foram treinados para aquela atividade que
estão desempenhando, e em muitos casos encontrou-se profissionais da área
administrativa, tendo que tomar decisão conforme sua conduta e conhecimento na
área da saúde.
Conclui-se que em muitos casos esse despreparo de profissionais possibilita
ainda mais a interferência de outros agentes que aproveitam esta fragilidade para
pressionar e até mesmo induzir a uma tomada de decisão errada ou agir de forma a
burlar o processo sem ter o conhecimento de que estejam cometendo uma
irregularidade na fila de consultas e exames, conforme o recorte da pesquisa. Não foi
analisada toda esta complexidade, teia de relacionamentos e interferências que
acontece durante o processo, também não se analisou a questão do caráter, ética e
valores de cada um para entender os motivos que levam a cometer uma
irregularidade.
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Quando se trata de transparência da informação no acesso, as iniciativas são
isoladas e pontuais, sem uma legislação nacional que obrigue os gestores da saúde
divulgar as filas de espera de pacientes.
Sarmento (2005) ressalta que a transmissão das informações, ao invés de
causar revolta, como se poderia imaginar, em geral conforta e diminui a ansiedade do
paciente na fila, por saber e poder acompanhar seu problema de forma séria e
organizada.
O Ministério da Saúde em cumprimento de suas atribuições legais de
acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde tem desenvolvido
ações como o PNASS que avalia a totalidade dos estabelecimentos e de controle
como o CNRAC que organiza a referência interestadual de pacientes, mas não há
nenhuma iniciativa ou discussão acerca de proposta para normatização sobre
transparência de filas, como forma de controle e acompanhamento no SUS.
Outra fragilidade é a falta de padronização na entrada das informações
realizado pela APS, como não é utilizado uma ferramenta que possibilite melhorar a
qualidade da informação quanto a priorização e classificação do paciente, permitindo
que o agente informe os dados clínico de forma livre, podendo descrever com riqueza
de detalhes ou ocultar informações, fragiliza a recuperação das informações nos
casos de auditoria, tornando mais complexo e difícil o acesso aos dados e o processo
de investigação por parte dos auditores.
Quanto ao segundo objetivo específico, identificar o papel da governança
pública e dos sistemas de monitoramento informatizados no combate das
irregularidades na fila de agendamento do SUS. Matias-Pereira (2010), entende a
governança pública como um sistema que determina o equilíbrio de poder entre as
partes interessadas (governantes, cidadãos, alta administração, gestores e
colaboradores) que visa prevalecer o bem comum acima dos interesses individuais ou
grupos. Percebeu-se que são poucas as práticas de avaliação, direção e
monitoramento, deixando frágil a relação de poder, não conseguindo em muitos casos
manter o equilíbrio de poder entre as partes interessadas, que quando motivado,
principalmente pelos fatores motivadores da fraude defendido por Cressey, o agente
público irá se prevalecer se seu “poder” para atuar em benefício próprio. A governança
tem o papel de garantir mecanismos eficientes de controle e monitoramento, que
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visam assegurar que o comportamento dos agentes esteja alinhado com o melhor
interesse da organização ou entidade pública, oferecendo mais segurança aos
gestores e confiabilidade aos cidadãos.
No terceiro objetivo específico, foi de propor um modelo integrado de
mecanismos de controle que permita o aperfeiçoamento do controle interno e o
combate das irregularidades na fila do SUS. Sabe-se da importância de mecanismos
de controle que possam aumentar a governança na saúde pública, mesmo não sendo
possível uma proposição detalhada e sistematizada com indicações sobre como
funcionaria o modelo em questão, acredita-se que a pesquisa possa fornecer
subsídios para visualizar a construção da proposta integrada.
Percebeu-se que as ferramentas propostas no trabalho, que de forma integrada
formam um mecanismo de controle e combate às fraudes, são utilizadas, de forma
isoladas, por alguns municípios que demonstram ter dificuldades em garantir a
equidade no acesso do cidadão a fila de consultas e exames. Identificou-se também
que os municípios que estão utilizando mais de uma ferramenta proposto, de forma
integrada, possuem um nível de maturidade em governança superior aos que não
utilizam, as informações são mais qualificadas e precisas, disponibilizadas no portal
do cidadão, ou seja, portal da transparência da saúde de forma eficiente.
Quanto às limitações do presente trabalho destaca-se a inviabilidade de uma
das propostas metodológicas iniciais referente a entrevista com agentes de
fiscalização do DENASUS, que tem a responsabilidade de executar as auditorias no
Sistema único de Saúde e de disponibilizar um canal para que os cidadãos possam
denunciar qualquer caso de irregularidade, sanar dúvidas, reclamar e até propor
sugestões sobre os serviços de saúde. Ainda que inicialmente o responsável pelo
órgão tenha articulado o contato inicial com os possíveis auditores participantes das
entrevistas, as mesmas foram posteriormente canceladas por motivos de troca da
gestão do governo federal, ocorrido pelas eleições de outubro de 2018.
Mesmo não sendo possível realizar as entrevistas com a equipe de auditoria
do DENASUS e com base no exposto, entende-se que os resultados alcançados por
este estudo podem ser considerados relevantes, pois esclarece como a integração de
ferramentas de controle, ou seja, o mecanismo de governança realmente contribui no
combate e controle das irregularidades na fila de acesso e possibilita a gestão
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acompanhar, controlar e avaliar as ações dos agentes e os serviços de saúde. O
trabalho pode ainda servir de estimulo para o aprofundamento de estudos
relacionados aos mecanismos de governança como a integração de novas
ferramentas que possibilite um controle mais eficaz.
Os resultados desta pesquisa abrem novas possibilidades para estudos mais
abrangentes, contemplando o uso de outras ferramentas que possam ser integradas
ao mecanismo proposto, visando sanar os “gaps” encontrado e descrito na conclusão.
Como seria o resultado desta pesquisa se fosse integrado mecanismos de
treinamentos e capacitações contínuas nas equipes que realizam o agendamento?
Que esta pesquisa possa contribuir no campo exploratório para a busca de
novas ferramentas e mecanismos que possam aperfeiçoar a governança na área da
saúde pública, ferramentas como a capacitação e treinamentos e até, a
implementação de novas ferramentas que possam ser integradas gerando um
mecanismo de controle e combate de irregularidades no acesso do cidadão à saúde
mais eficiente e quem sabe mais autônomo.
Já existe soluções tecnológicas que possam ajudar a construir um mecanismo
integrado ainda mais ágil, buscar as informações nas bases de dados e dentro de um
padrão de comportamento monitorar “real time” e, em caso de desvio, possa enviar
alertas às autoridades, tais como: reguladores, auditores, gestores, entre outros.
Atualmente já existem mecanismos como estes atuando em outras áreas da saúde,
como monitoramento do paciente no leito, que são chamados de “robôs”, por exemplo
o robô LAURA, um algoritmo que gerencia riscos e ajuda os profissionais da saúde,
através da inteligência artificial, consegue interagir para identificar a SEPSE e ajudar
os profissionais de saúde com um tempo resposta menor que pode salvar vidas. Neste
sentido que estes algoritmos podem ser mais um aliado dos agentes de saúde,
ajudando-os e dando segurança.
Espera-se que, para estudos futuros, este trabalho possa estimular novas
investigações em outros campos ou áreas.

95

REFERÊNCIAS

ALBUQUEQUER, M. M. Pequena história da formação social brasileira. Rio de Janeiro:
Graal, 1981, 728 p. ed.
ALBRECHT, W.S.; ALBRECHT, C.C.; ALBRECHT, C.O.; ZIMBELMAN, M.F. (2009):
Fraud examination. 3. ed. Canada: South-Western.
SANTOS, A. A. R. , ROMÃO, V. M., ARAGÃO, J. A. C., O controle interno no combate
às
fraudes
corporativas.
http://nippromove.hospedagemdesites.ws/anais_simposio/arquivos_up/documentos/
artigos/419710223b02055b3e7b7326a414e241.pdf. Acesso em 25/09/2018.
ANAO. Australian National Audit Office. Public sector governance: better practice
guide.
Framework, processes and practices,
2003. Disponivel em:
https://www.anao.gov.au/sites/g/files/net4981/f/Barrett_better_practice_public_sector
_governance_2003_0.pdf. Acesso em: 27/09/2018.
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Dados Gerais. Disponível em:
http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais. Acesso em 23/08/2018.
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO/IEC 27002 - Tecnologia da
informação. Técnicas de segurança. Código de prática para a gestão da segurança
da informação. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. 120p.
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO/IEC 17799 - Tecnologia da
informação: código de prática para a gestão da segurança da informação. Rio de
Janeiro: ABNT, 2001.
BARROSO, L. R. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2004.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, BRASIL, 1988. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 1
out. 2018.
BRASIL. Lei Orgânica da Saúde, n. 8.080, 19 set. 1990. Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências.
BRASIL, 2011, apud, DENASUS/SGEP/MS, 2017, Protocolo de Auditoria nº 33 Atenção Básica no SUS - SMS

96

Ministério
da
Saúde,
2014.
Disponível
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. Acesso em 27/08/2018

em:

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Regulação, Avaliação e
Controle de Sistemas; Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Curso básico de
regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS. Brasília, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento à demanda espontânea. v. 1. Brasília:
Ministério da Saúde, 2011. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de
Atenção Básica n. 28, Volume I)
BRASIL. Ministério da Saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. v. 1. Brasília:
Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de Atenção Básica, n. 39)
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para a implantação de Complexos
Reguladores / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de
Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa.
Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS - ParticipaSUS – 2. ed.
– Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa.
Sistema Nacional de Auditoria. Auditoria do SUS: orientações básicas / Ministério da
Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Sistema Nacional de
Auditoria. Departamento Nacional de Auditoria do SUS. – Brasília: Ministério da
Saúde, 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa.
Orientação para implantação de um componente do Sistema Nacional de Auditoria –
SNA do Sistema Único de Saúde – SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão
Estratégica e Participativa, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. – Brasília:
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério
da Saúde, 2012. (Série E. Legislação em Saúde)
CANOTILHO, J. J. G. Tomemos a sério os direitos econômicos, sociais e culturais. In:
Temas de direitos fundamentais. Coimbra: Livraria Almedina, 2004.
CARVALHO, A. O. Sistemas de Informação em Saúde para Municípios, volume 6 /
André de Oliveira Carvalho, Maria Bernadete de Paula Eduardo. São Paulo:
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. (Série Saúde &
Cidadania).

97

CONASS. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Regulação em Saúde /
Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011a.
CONASS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para entender a gestão do
SUS / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília: CONASS, 2011b.
Conselho Federal de Contabilidade: Princípios fundamentais e normas brasileiras de
contabilidade: auditoria e perícia / Conselho Federal de Contabilidade. – 3. ed. -Brasília: CFC, 2008.
CREPALDI, S. Auditoria contábil – teoria e prática. São Paulo: 2013. Editora Atlas.
CRESSEY, D. R. (1953) Other People’s Money: A study in the social psychology of
embezzlement. Glencoe, IL: The free press.
CURY, I. T. Direito Fundamental à Saúde - Evolução, Normatização e Efetividade. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2005, pp. 30-1
D’AVILA, M. Z.; OLIVEIRA, M. A. M. Conceitos e técnicas de Controles Internos de
Organizações. São Paulo: Nobel, 2002.
GARCIA, R. C. Subsídio para Organizar Avaliações da Ação Governamental. Brasília:
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA). Texto para Discussão nº 776, 2001.
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de
Administração de Empresas, 35(2), 57-63, 1995.
JUNIOR, K. M. A. S., TOMITA, S., KOS, A. O. A., O problema da fila de espera para
cirurgias otorrinolaringológicas em serviços públicos, Revista Brasileira de
Otorrinolaringologia 71, parte 1, maio/junho 2005.
LACOMBE, F. J. M.; HEILBORN, G. L. J. Administração – Princípios e Tendências.
Editora Saraiva. 2ª Edição. São Paulo, 2008.
LEÃO, B. F. et al. Decision Support Systems for Heathcare: a Methodology Review.
In: ANNUAL CONFERENCE ON ELECTRONIC PATIENT RECORDS, 14., 1998, San
Antonio, Texas. Anais... Texas: [s.n.], 1998.
. Manual de implantação de complexos reguladores. Brasília, 2006.
MINAYO, M. C. de S. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. Ciência &
Saúde Coletiva, v. 17, p. 621-626, 2012.
MATIAS-PEREIRA, J. Governança no setor público. São Paulo: Atlas, 2010.

98

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração. Editora Atlas. 6ª Edição. São
Paulo, 2006.
PAIM, J.S. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. Cad Saúde Pública 2018;
1723-1728, 2018.
PISCO, L. A. Avaliação como instrumento de mudança. Ciência e Saúde Coletiva;
11(3):566-568,
2006.
Disponível
em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232006000300004.
Acessado em 09/01/2019.
POLIGNANO, M. V. (2001). História das políticas de saúde no Brasil: uma pequena
revisão. Arquivos internos Secretaria Estadual da Saúde de Mato Grosso – textos de
apoio.
Acessado
em
07
de
novembro
de
2018.
Disponível:
http://www.saude.mt.gov.br/ces/arquivo/2165/livros.
REZENDE, D. A. Planejamento de Sistemas de Informação E Informática: Guia
Prático Para Planejar a Tecnologia Da Informação Integrada Ao Planejamento
Estratégico Das Organizações. Editora Atlas SA, 2000.
SANTOS, E.M., CRUZ, M. M. DECOTELLI, P. V., CHISPIN, P. P. M., ABREU, D. M.
F. Reflexões e desafios sobre a institucionalização da prática avaliativa no PN
DST/Aids. In: Onocko RC, Furtado JF, organizadores. Desafios da avaliação de
programas e serviços em saúde. Campinas: Editora Unicamp; 2011. p. 205-222.
ALMEIDA, S. R. V., ALVES, J. S. Testando o Triângulo de Cressey no contexto da
convergência às Normas Internacionais de Contabilidade: um estudo empírico sobre
comportamento ético de profissionais de Contabilidade. Revista de Administração da
UFSM, v.8, número 2, p. 282 – 297, 2015.
SOUZA, G. C. Referência e contra referência em saúde bucal: Regulação do acesso
aos centros de especialidades odontológicas. Revista de saúde pública, Bogotá, v. 17,
n. 3, p. 416-428, 2015.
VIVEIROS, U. Enfoque gerencial da contabilidade de custos. Conselho Regional de
Contabilidade de São Paulo. Curso de contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 1993.
WORLD BANK. Chapter 12. governance and management. In: Global Evaluations
Sourcebook,
2007.
Disponível
em:
<http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOREGPARPROG/Resources/sourcebook
.pdf>. Acesso em: 27/09/2018.

99

APÊNDICE 1

FORMULÁRIO COM A ESTRUTURA DAS ENTREVISTAS COM OS
PROFISSIONAIS DO SNA-DENASUS

1. Como é realizado o monitoramento das fraudes no acesso e na gestão da fila
de consultas e exames do SUS?
2. Atualmente quais os mecanismos são utilizados para evitar possíveis fraudes
na fila de consultas e exames do SUS?
3. Como o órgão DENASUS fica sabendo da possível fraude na fila de consultas
e exames do SUS?
4. Quais as ferramentas que poderiam ser utilizados para minimizar as fraudes na
fila de consultas e exames do SUS?
5. Sobre o princípio da transparência, você acredita que se utilizada as
ferramentas: Auditoria, Protocolos de regulação do Acesso e Portal da
Transparência da Saúde de forma integrada, elas podem contribuir no combate
das irregularidades ou fraudes?
6. Que ferramentas poderiam contribuir para evitar e controlar fraudes?
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APÊNDICE 2

FORMULÁRIO COM A ESTRUTURA DAS ENTREVISTAS COM OS
PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO

1. Como é realizada a classificação de risco para posicionamento na fila de
consultas e exames do SUS?
2. Existe um processo de protocolo de regulação do acesso do paciente na fila de
consultas e exames do SUS?
3. Como ocorre a auditoria na fila de acesso de consultas e exames do SUS?
4. Como ocorre a regulação de consultas e exames no SUS?
5. Avalia que é suficiente/adequado o procedimento atual? (explique)

