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O desafio do 
Controle é do 
tamanho do 

Brasil



Mais Médicos
Média e Alta Complexidade

FUNASA
Saúde Indígena

CNES
Assistência Farmacêutica

Combate ao Mosquito Aedes Aegypti
Tabela financeira do SUS

SAMU
UPA
PSF

Gestão
Fundo a Fundo

Pessoal



Riscos e Incertezas no Controle, 
Avaliação e Transparência

Corrupção

Burocracia

Desperdício

Desconhecimento





PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA - PSF

Instalações precárias de unidade básica de saúde.



ESTRUTURAÇÃO DA REDE 
DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO 

BÁSICA

Incineração da unidade a céu 
abe

Ampolas e gazes, dentre outros 
materiais, incinerados.

• Pagamento por obras de Unidades Básicas 
de Saúde não concluídas.



PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA

Detalhe da 
armazenagem de alguns 

produtos.

Indicação existente não 
condiz com o 
medicamento.



Sistema de Esgotamento Sanitário
Início da fiscalização da execução física de obra de Estação de 

Tratamento de Esgoto

Alguns instantes depois...



1.  Baixa Qualidade do 
Ambiente de Controle nas 
Transferências Fundo a 

Fundo



O Conselho Municipal de Saúde 
está se reunindo ao menos 1 

vez por mês?



O Plano de Saúde tem 
conteúdo e estrutura conforme 

legislação vigente?



O Relatório Anual de Gestão 
Municipal do Ano Anterior tem 
conteúdo e estrutura conforme 

a legislação?



2. Baixa capacidade de 
governabilidade sobre o 

monitoramento do cumprimento 
de políticas públicas de saúde



Há cumprimento da carga 
horária semanal de 40 horas?



Há cumprimento da carga 
horária semanal de 40 horas?



3.  Dificuldade de 
acesso as 

informações 
suficientes e 
tempestivas



Os pagamentos aos prestadores privados 
do SUS são realizados atendendo aos 

requisitos estabelecidos?



4. Descrença de que o 
controle e a 

fiscalização pode ser 
um instrumento de 
melhoria da gestão





Que alternativas 
dispomos? 



1. Adotar a “Accountability” em 
todas as fases da política de saúde 

a ser implementada
Exemplo: Unificar num único software 
PlanejaSUS, SARGSUS e Saúde com 

Mais Transparência



2. Acompanhamento e 
mensuração dos  de 
resultados finalísticos 

e financeiros das 
políticas de saúde, 

dinamizando o parecer 
AVALIATIVO ao longo 

de todas as fases



3. Gestão de riscos
Na fase de 
planejamento
Análise detalhada dos custos 
indicados
Verificação/validação dos requisitos
Viabilidade

Na fase de execução
Realização de visitas/inspeções 
técnicas
Se terceirizou, fazer testes sobre o 
contratado
Confirmar se não está havendo 
alteração de qualidade

Na fase de prestação 
de contas final
Emitir parecer técnico e financeiro 
conclusivo sobre o cumprimento da 
política pactuada
Eficiência, eficácia, efetividade e 
economicidade
Qualidade



4. Transparência
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