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RESUMO 
 

 

 

 

O objetivo deste artigo é analisar o desenvolvimento de ações de gestão e planejamento 

dos municípios Pernambucanos, no ano de 2015. Na busca por superar as fragilidades 

do processo de municipalização que isolou os municípios, sobretudo de menor porte 

populacional e concretizar o processo de regionalização de maneira mais solidária e 

menos burocratizada, foi implantado em 2011 o decreto nº 7.508 que define a 

organização do SUS em Regiões de Saúde, instituídas pelo Estado em articulação com 

os seus municípios. Foi desenvolvido um estudo ecológico descritivo quantitativo, de 

corte transversal, sobre o desenvolvimento das ações de gestão e planejamento dos 184 

municípios do estado de Pernambuco, no ano de 2015. Utilizaram-se dados secundários 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e dos sistemas oficiais do 

Ministério da Saúde: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

(SIOPS) e Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS). O 

banco de dados foi organizado e processado no Programa Excel Microsoft Office e os 

dados apresentados em freqüências absolutas e relativas. Constatou-se que a maioria 

dos municípios pernambucanos são de pequeno porte. Sendo o RAG instituído no 

âmbito da gestão municipal, as auditorias foram obtidas do SARGSUS. Todos os 

municípios cumprem a EC29/2000, aplicando os 15% de recursos no tesouro de saúde, 

os de maior porte aplicaram os menores percentuais e receberam as maiores proporções 

de transferência da união. Quanto menor o porte do município, menor a capacidade de 

arrecadação e os maiores dispêndios com saúde por habitante no ano de 2015. 

 

Palavras Chaves: Sistema Único de Saúde; Planejamento em Saúde; Sistema de 

Informação. 



ABSTRACT 
 

 

 

The objective of this article is to analyze the development of management and 

planning actions of the municipalities of Pernambuco in the year 2015. In the 

search to overcome the weaknesses of the municipalization process that isolated the 

municipalities, especially of smaller population size and to concretize the process 

of regionalization of In a more solidary and less bureaucratic way, in 2011, Decree 

No. 7,508 was established, which defines the organization of SUS in Health 

Regions, established by the State in articulation with its municipalities. A cross-

sectional, quantitative  ecological descriptive study was carried out on the 

development of the management and planning actions of the 184 municipalities in 

the state of Pernambuco, in the year 2015. Secondary data from the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE) were used, and the official systems of 

the Ministry of Health: Information System on Public Budgets in Health (SIOPS) 

and Support System for the Construction of the Management Report (SARGSUS). 

The database was organized and processed in the Microsoft Office Excel Program 

and data presented in absolute and relative frequencies. It was verified that the 

majority of the municipalities of Pernambuco are of small size. Being the RAG 

instituted under the municipal management, the audits were obtained from 

SARGSUS . All municipalities comply with EC29 / 2000, applying the 15% of 

resources in the health treasury, the larger ones applied the lowest percentages and 

received the highest transfer rates of the union. The smaller the size of the 

municipality, the lower the collection capacity and the higher expenditures with 

health per inhabitant in the year 2015. 

 

Keys Worlds: Health Management; Health Planing; Information Systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

Fruto do movimento da Reforma Sanitária Brasileira, a implantação do Sistema 

Único de Saúde, provocou profundas transformações na organização e condução da 

Política de Saúde no país. Foram incorporados na carta constitucional os princípios da 

Universalidade, Integralidade e Equidade, conferindo à população brasileira, direito à 

saúde com pautado nos ideais de cidadania e justiça (MENDES, 2013). 

A implantação do SUS demandou a necessidade de reorganização jurídico- 

política entre as esferas administrativas do país, no que se refere às atribuições, 

competências e responsabilidades. Nesse sentido, a descentralização representou a 

necessidade de cooperação técnica e redefinições na gestão do Sistema de Saúde entre 

União, estados e municípios, para o exercício de novas funções, resguardando suas 

autonomias e interdependência (CHAI; PEREIRA, 2016; SPEDO; TANAKA; SILVA 

PINTO, 2009). 

No contexto da gestão em saúde caracterizada pela interação de diferentes atores 

e instituições com concepções distintas e múltiplas perspectivas, o planejamento se 

constitui em processo fundamental na organização, desenvolvimento e 

acompanhamento dos programas, serviços e ações de saúde, de forma ordenada e 

integrada, propiciando um espaço de diálogo e articulação (BERETTA; LACERDA; 

CALVO, 2011; VIEIRA, 2009). 

Ao longo desses 29 anos de implantação do SUS, o planejamento em saúde, vem 

adquirindo espaço e importância crescente. Mais recentemente em 2013, a portaria 

2.135, instituiu as diretrizes para o processo de planejamento no Sistema Único de 

Saúde, considerando a organização das redes regionais de atenção à saúde em níveis 

crescentes de complexidade, pactuadas pelo Contrato Organizativo de Ação Pública 

(COAP). Os principais instrumentos estabelecidos para o desenvolvimento do processo 

de planejamento são: o Plano de Saúde (PS), a Programação Anual da Saúde (PAS), o 

Relatório Anual de Gestão (RAG) e o Relatório Detalhado do Quadrimestre (RDQA) 

(VIEIRA, 2009; BRASIL, 2012, 2011). 

O RAG se constitui em uma ferramenta fundamental na gestão do SUS, na 

medida em que subsidia o acompanhamento e monitoramento das metas definidas na 

Programação Anual de Saúde (PAS) e no Plano (PS), ao mesmo tempo em que 

representa um dos principais dispositivos submetidos à apreciação e análise do 

respectivo conselho de saúde, configurando-se como elemento indispensável ao 

exercício do controle social. A elaboração do RAG é obrigatória e integra o conjunto de 
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obrigações do gestor, devendo ser elaborado utilizando-se o Sistema de Apoio ao 

Relatório de Gestão (SARGSUS), apresentando, as diretrizes, objetivos, as metas 

previstas e executadas da PAS; a análise da execução orçamentária; e recomendações 

necessárias, inclusive redirecionamentos necessários à revisão do PMS (BRASIL, 

2013). 

Sabendo-se que os gestores municipais assumem compromissos e 

responsabilidades na administração da política de saúde, e que o uso dos instrumentos e 

o desenvolvimento das ações de planejamento são fundamentais para orientar 

investimentos e intervenções subsidiando a operacionalização da gestão no SUS, esse 

estudo buscou responder as seguintes questões: os municípios pernambucanos 

elaboraram o Relatório Anual de Gestão, através da utilização do Sistema de Apoio ao 

Relatório de Gestão (SARGSUS) disponibilizando informações que possibilitem 

analisar ações de planejamento desenvolvidas na gestão municipal, no ano de 2015? 

Qual o desempenho dos municípios no desenvolvimento dessas ações? 
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2. REVISTA DA LITERATURA 

 2.1 A Gestão do Sistema Único de Saúde 

A organização do movimento da Reforma Sanitária Brasileira (1986), que 

culminou com a oitava Conferência Nacional de Saúde, determinou no Brasil mudanças 

substantivas nas práticas e organização do modo de se fazer e prestar saúde. Pautado no 

ideário de justiça social e direitos de cidadania, o Sistema Único de Saúde inaugura uma 

nossa fase da organização e condução da política de saúde no país, representando 

mudanças substantivas no modo de operação do sistema (FLEURY, 2009; COHN, 

2009). 

Ao longo desse percurso instrumentos normativos foram publicados para 

conformar o arcabouço legal e operacional do SUS, entre os quais destacam-se: a 

Constituição Federal de 1988, as Lei Orgânicas da Saúde (Lei nº 8.080/90 e Lei nº 

8.142/90), as Normas Operacionais Básicas (NOB 91, 93 e 96), As Normas 

Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS 2001 e 2002), os Pactos pela Saúde (Pacto 

pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão) (PAULUS JUNIOR; 

CORDONI JUNIOR, 2006), o Decreto 7.508/2011, a Lei Complementar nº 141/2012 

entre outros. 

Aos gestores do Sistema Único de Saúde cabe a responsabilidade de organizar e 

conduzir as políticas públicas na área da saúde, de acordo com as atribuições comuns e 

competências específicas a cada ente, utilizando-se saberes e práticas necessários para 

tomadas de decisões, no sentido de atender às necessidades de saúde da população 

garantindo a universalidade e a integralidade da atenção à saúde (BARATA; TANAKA; 

MENDES, 2004). 

Configuração fortalecida com a implantação do Pacto pela Saúde em 2006 que 

representou o compromisso público, da construção de um processo de pactuação entre 

as esferas de governo, com ênfase nas necessidades de saúde da população através do 

exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas sob a forma de 

três pactos: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Os 

mecanismos de tomada de decisão foram ampliados no sistema, com participação social 

e construção de alianças entre os principais atores envolvidos (GUERREIRO; 

BRANCO, 2011). 

Na busca por superar as fragilidades do processo de municipalização que isolou 

os municípios, sobretudo de menor porte populacional e concretizar o processo de 

regionalização de maneira mais solidária e menos burocratizada, foi implantado         em  
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2011 o decreto nº 7.508 que define a organização do SUS em Regiões de Saúde, 

instituídas pelo Estado em articulação com os seus municípios (BRASIL, 2011). 

As Regiões de Saúde devem ser constituídas no sentido de gerir de modo 

compartilhado as Redes de Atenção Saúde (RAS) efetivando o processo de 

descentralização, com responsabilização compartilhada, favorecendo a ação solidária e 

cooperativa entre os entes federados, e reduzir as desigualdades loco-regionais, por 

meio da conjugação interfederativa de recursos. Nesse contexto de consolidação e o 

fortalecimento dos vínculos federativos, as comissões intergestores já normatizadas 

anteriormente, enquanto instâncias de pactuação consensual entre os entes federados, 

constituem-se em foros permanentes de negociação, articulação e decisão na 

organização do Sistema nos níveis regionais, estaduais e nacional: Comissão 

Intergestores Regional (CIR), Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT). O decreto apresenta ainda outros instrumentos para 

efetivação da Regionalização no SUS, entre os quais destaca-se: os Colegiados de 

Gestão Regional (CGR), os Comitês Gestores das Redes de Atenção à Saúde 

(CGRedes), os Grupos condutores, e o Apoio Matricial (BRASIL, 2011). 

 
 2.2 Planejamento no SUS: diretrizes e instrumentos 

No que tange à gestão tripartite do Sistema Único de Saúde, em todas as esferas 

de governo, o Planejamento é considerado componente fundamental e, portanto, ao 

longo desses anos vêm sendo empreendido esforços no sentido à sua  

institucionalização. Desde 1988, a Constituição Federal estabeleceu os instrumentos de 

planejamento da gestão, aos quais estão submetidos todos os órgãos da administração 

pública, para fins da programação dos recursos financeiros necessários à execução das 

atividades em cada setor (despesas e investimentos), em consonância com a receita 

arrecadada, em cada ente federado, os quais sejam: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) (BRASIL, 1988). 

No SUS, o planejamento em saúde é obrigatório para os entes federados, deve 

ser ascendente e integrado, orientado pelas necessidades de saúde da população, 

adequando as necessidades à disponibilidade de recursos financeiros.            Desde a sua 

criação houve preocupação com a discussão do planejamento e da sua 

institucionalização como componente fundamental da gestão (VIEIRA, 2009). 

Em 2006, a publicação do Pacto pela Saúde, representou a redefinição das 

responsabilidades de cada gestor, considerando as distintas necessidades de saúde da 
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população, no sentido de garantir a equidade. Na ocasião foi implantado o PlanejaSUS, 

fruto da revisão dos instrumentos de gestão do sistema de saúde. Recentemente em 

2013, com a publicação da Portaria nº 2.135 são estabelecidas as diretrizes para o 

processo de planejamento, no âmbito do SUS considerando, principalmente, o Decreto 

nº 7.508/2011 e a LC nº 141/2012. Nesse sentido, o planejamento deve se basear na 

necessidade da população. Tem seu escopo estabelecido na dimensão das necessidades 

de serviços de saúde com base no perfil epidemiológico, demográfico e 

socioeconômico, de forma a permitir aproximações à demanda esperada, superando a 

lógica dominante da programação baseada em série histórica (BERETTA; LACERDA; 

CALVO, 2011; VIEIRA, 2009). 

Os instrumentos utilizados no processo de Planejamento do SUS são: o Plano de 

Saúde (PS); a Programação Anual de Saúde (PAS); e o Relatório Anual de Gestão 

(RAG). O PS constitui-se na síntese da análise situacional, apresenta as intenções e 

resultados a serem alcançados no período de quatro anos, estruturado em objetivos, 

diretrizes e metas. A PAS é o detalhamento anual do Plano em metas e ações a serem 

operacionalizadas, e o Relatório Anual de Gestão (RAG) (BRASIL, 2006). 

 
2.1.1 O Relatório Anual de Gestão 

O Relatório Anual de Gestão (RAG) apresenta todos os detalhes da execução 

física e financeira de todas as metas previstas na PAS refere-se à apresentação de 

resultados atrelados à PAS, devendo conter as diretrizes, objetivos e indicadores do 

PMS; as metas previstas e executadas da PAS; a análise da execução orçamentária; e 

recomendações necessárias, inclusive redirecionamentos necessários à revisão do PMS. 

O RAG deve ser enviado ao respectivo conselho de saúde, até 30 de março do ano 

seguinte à sua competência para análise e emissão de parecer do conselho (BRASIL, 

2013; VIEIRA, 2009). 

Em 2012, o Ministério da Saúde instituiu e regulamentou o uso do Sistema de 

Apoio ao Relatório Anual de Gestão (SARGSUS). A utilização do SARGSUS é 

obrigatória para a elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG) e integra o conjunto 

dos Sistemas Nacionais de Informação do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre seus 

objetivos destacam-se: contribuir para a elaboração do RAG; apoiar os gestores no 

cumprimento dos prazos legais de envio dos RAG aos respectivos Conselhos de Saúde  

e disponibilização destas informações para as Comissões Intergestores; facilitar o  

acesso a informações referentes aos recursos transferidos fundo a fundo e sua aplicação 
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por meio da Programação Anual de Saúde (PAS); constituir base de dados de 

informações estratégicas e necessárias à construção do RAG; disponibilizar informações 

oriundas das bases de dados nacionais dos sistemas de informações do SUS; contribuir 

para o aperfeiçoamento contínuo da gestão do SUS; e facilitar o acesso público ao RAG 

(DANTAS et al., 2014; BRASIL, 2012). 

A elaboração do RAG no Sistema disponibiliza um grande volume de 

informações relacionadas às ações de planejamento e gestão desenvolvidas pelos 

municípios, estados, Distrito Federal de União. O formulário gerado pelo SARGSUS 

permite a avaliação de informações referentes à identificação do município; aos dados 

de demografia e morbidade; à rede de saúde pública e privada e seus profissionais; à 

utilização dos recursos com ações e serviços de saúde; aos indicadores financeiros; ao 

demonstrativo orçamentário; registro de auditorias realizadas e considerações gerais 

sobre o RAG (DANTAS et al., 2014). 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 Objetivo Geral:  

Analisar o desenvolvimento de ações de gestão e planejamento dos municípios 

Pernambucanos, no ano de 2015. 

 
 3.2 Objetivos Específicos: 

 
 

a) Categorizar os municípios Pernambucanos segundo porte populacional; 

b) Analisar o desenvolvimento de práticas de planejamento e regulação pelos 

municípios segundo variáveis e indicadores do Relatório Anual de Gestão 

(RAG), segundo os portes populacionais, no ano de 2015; 

c) Classificar os municípios segundo desempenho no desenvolvimento de práticas 

de gestão e planejamento, em 2015. 
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4. ARTIGO 

O presente trabalho está apresentado no formato de artigo requerido pela Revista 

Baiana de Saúde Pública, cujas normas para submissão de artigos se encontram em 

anexo (Anexo A). 
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RESUMO 

 
 

O objetivo deste artigo é analisar o desenvolvimento de ações de gestão e planejamento 

dos municípios Pernambucanos, no ano de 2015. Na busca por superar as fragilidades 

do processo de municipalização que isolou os municípios, sobretudo de menor porte 

populacional e concretizar o processo de regionalização de maneira mais solidária e 

menos burocratizada, foi implantado em 2011 o decreto nº 7.508 que define a 

organização do SUS em Regiões de Saúde, instituídas pelo Estado em articulação com 

os seus municípios. Foi desenvolvido um estudo ecológico descritivo quantitativo, de 

corte transversal, sobre o desenvolvimento das ações de gestão e planejamento dos 184 

municípios do estado de Pernambuco, no ano de 2015. Utilizaram-se dados secundários 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e dos sistemas oficiais do 

Ministério da Saúde: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

(SIOPS) e Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS). O 

banco de dados foi organizado e processado no Programa Excel Microsoft Office e os 

dados apresentados em freqüências absolutas e relativas. Constatou-se que a maioria dos 

municípios pernambucanos são de pequeno porte. Sendo o RAG instituído no âmbito da 

gestão municipal, as auditorias foram obtidas do SARGSUS. Todos os municípios 

cumprem a EC29/2000, aplicando os 15% de recursos no tesouro de saúde, os de maior 

porte aplicaram os menores percentuais e receberam as maiores proporções de 

transferência da união. Quanto menor o porte do município, menor a capacidade de 

arrecadação e os maiores dispêndios com saúde por habitante no ano de 2015. 

 

Palavras Chaves: Sistema Único de Saúde; Planejamento em Saúde; Sistema de 

Informação. 
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INTRODUÇÃO 

Constituído com base na seguridade social, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

incluiu todos os cidadãos na área de abrangência da prestação de serviços de saúde. 

Atribuindo ao Estado o dever de cumprir o que passa a ser um direito de qualquer 

cidadão brasileiro. Inicia-se assim, um processo de construção de um dos maiores 

sistemas públicos de saúde do mundo pautado na universalização, integralidade e 

equidade do cuidado. Embora, setorial, a implantação do SUS representa uma das mais 

importantes reformas do Estado brasileiro
1, 2

. 

O SUS foi criado como um sistema federativo com participação dos três níveis 

de governo mediante a realização de serviços universais e gratuitos, tendo a 

descentralização como diretriz básica e gestão compartilhada entre as instâncias federal, 

estadual e municipal. O processo de descentralização constituiu-se em um comando 

único em cada esfera de governo, mediante a transferência de responsabilidades, 

atribuições e recursos de natureza diversa da gestão para os estados, Distrito Federal e 

principalmente municípios que antes prestadores ações e serviços de saúde são alçados à 

condição de gestor
3
. 

A descentralização do sistema de saúde representou um processo amplo de 

transição política e de reconfiguração da Federação Brasileira. Com esse novo arranjo, 

surgiram novas regras e normas e novos conselhos representativos e comitês de gestão 

em todos os níveis de governo
4
. 

No que tange à gestão tripartite do Sistema Único de Saúde, em todas as esferas 

de governo, o Planejamento é considerado componente fundamental, e portanto, ao 

longo desses anos vêm sendo empreendido esforços no sentido à sua  

institucionalização. Desde 1988, a Constituição Federal estabeleceu os instrumentos de 

planejamento da gestão, aos quais estão submetidos todos os órgãos da administração 

pública, para fins da programação dos recursos financeiros necessários à execução das 

atividades em cada setor (despesas e investimentos), em consonância com a receita 

arrecadada, em cada ente federado, os quais sejam: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA)
5
. 

Ao longo desses anos assistiu-se ao processo de institucionalização e 

consolidação do planejamento em saúde no SUS como componente fundamental da 

gestão. O planejamento em saúde é obrigatório para os entes federados, deve ser 

ascendente e integrado, orientado pelas necessidades de saúde da população, adequando 

as necessidades à disponibilidade de recursos financeiros
6
. 
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Recentemente em 2013, com a publicação da Portaria nº 2.135 foram 

estabelecidas as diretrizes para o processo de planejamento, no âmbito do SUS 

considerando, principalmente, o Decreto nº 7.508/2011 e a LC nº 141/2012. Nesse 

sentido, o planejamento tem seu escopo estabelecido na dimensão das necessidades de 

serviços de saúde com base no perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, 

de forma a permitir aproximações à demanda esperada, superando a lógica dominante 

da programação baseada em série histórica
7
. Os instrumentos utilizados no processo de 

Planejamento do SUS são: o Plano de Saúde (PS); a Programação Anual de Saúde 

(PAS); e o Relatório Anual de Gestão (RAG). O PS constitui-se na síntese da análise 

situacional, apresenta as intenções e resultados a serem alcançados no período de quatro 

anos, estruturado em objetivos, diretrizes e metas. A PAS é o detalhamento anual do 

Plano em metas e ações a serem operacionalizadas. O Relatório Anual de Gestão (RAG) 

apresenta todos os detalhes da execução física e financeira de todas as metas previstas 

na PAS apresenta as diretrizes, objetivos e indicadores, metas previstas e executadas; a 

análise da execução orçamentária; e recomendações necessárias, inclusive 

redirecionamentos necessários à revisão do PS. O RAG deve ser elaborado e 

encaminhado ao respectivo conselho de saúde, até 30 de março do ano seguinte à sua 

competência para análise e emissão de parecer do conselho
8
. 

Nesse sentido, O RAG configura-se, além de um instrumento do processo de 

planejamento em saúde, como uma ferramenta estratégica para o controle social, na 

medida em que possibilita o monitoramento e a avaliação do desenvolvimento da 

política de saúde
6
. 

Sabendo-se que os gestores municipais assumem compromissos e 

responsabilidades na administração da política de saúde, e que o uso dos instrumentos e 

o desenvolvimento das ações de planejamento são fundamentais para orientar 

investimentos e intervenções subsidiando a operacionalização da gestão no SUS, esse 

estudo se propôs a analisar o desenvolvimento de ações de gestão e planejamento dos 

municípios Pernambucanos, a partir do Relatório Anual de Gestão, no ano de 2015. 

 
MÉTODO 

Foi desenvolvido um estudo ecológico descritivo quantitativo, de corte 

transversal, sobre o desenvolvimento das ações de gestão e planejamento dos 184 

municípios do estado de Pernambuco, no ano de 2015, sendo excluído Fernando de 

Noronha por não se constituir um município. 
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Utilizaram-se dados secundários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), e dos sistemas oficiais do Ministério da Saúde: Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) e Sistema de Apoio à Construção do Relatório 

de Gestão (SARGSUS). O Sistema de Apoio ao Relatório Anual de Gestão 

(SARGSUS), foi instituído em 2012, sua utilização do SARGSUS é obrigatória para a 

elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG) e integra o conjunto dos Sistemas 

Nacionais de Informação do Sistema Único de Saúde (SUS)
9
. 

Foram analisados 08 indicadores referentes às ações de gestão e planejamento. Os 

indicadores relacionados ao financiamento das ações e serviços de saúde, originaram-se 

do SIOPS: despesa total com saúde (representa a despesa total com saúde (exceto 

inativos), inclusive aquela financiada por outras esferas de governo); despesa total com 

saúde per capta (representa a despesa total com Saúde (exceto inativos), inclusive 

aquela financiada por outras esferas de governo, por habitante); percentual de receita 

própria aplicada em saúde (Representa o percentual de recursos próprios aplicados em 

Saúde, conforme previsto na Emenda Constitucional no 29); percentual de 

transferência da união para o SUS (representa a participação das Transferências da 

União para a área da Saúde (incluindo a remuneração por serviços de Saúde pagos pela 

União ao município) em relação ao total das Transferências da União); e percentual da 

participação de impostos na receita municipal (Representa a participação do total de 

Impostos diretamente arrecadados pelo município (IPTU, ITBI, ISS e IRRF) em relação 

à receita total do município). 

As informações relacionadas ao RAG (RAG elaborado no SARGSUS e 

apresentado ao Conselho de Saúde Municipal em 2015) e às Auditorias (processos de 

auditorias registradas e descritas no RAG, no ano de 2015) foram obtidas do 

SARGSUS, e descritos segundo portes populacionais. 

Para caracterização dos municípios segundo portes populacionais, utilizou-se as 

informações do IBGE, foram considerando as faixas: pequeno porte 1 (até 20.000 

habitantes); pequeno porte 2 (> 20.000 a 50.000 habitantes: médio porte (> 50.000 

habitantes); e grande porte 1 (100.000 a 500.000 habitantes); e grande porte 2 (> 

500.000 habitantes) (IBGE, 2017)
10

. 

Para a apresentação dos indicadores segundo portes populacionais, considerou- 

se a distribuição dos municípios em quartis: percentual de receita própria aplicada em 

saúde - 1(15,1 a 18,9%); 2 (> 17,5 a 20,7%); 3 (> 20,7 a 23,4%) e 4 (> 23,4 a 33,8%); 

despesa total com saúde - 1(R$ 3,1 a R$ 6,65 milhões), 2 (R$ 6,65 a 9,66 milhões), 3 
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(R$ 9,66 a R$ 15,11 milhões), e 4 (R$ 15,11 a R$ 973,71); despesa total com saúde per 

capta - 1(R$ 210,4 a R$ 377,5), 2 (R$ 378,1 a R$ 439,2), 3 (R$ 439,3 a R$ 510,8), e 4 

(R$ 511,6 a R$ 1.351,7); percentual de transferência da união para o SUS - 1 (8,0 a 

18,9%); 2 (> 18,9 a 21,9%); 3 (> 21,9 a 25,9%) e 4 (> 25,9 a 55,1%); percentual da 

participação de impostos na receita municipal: 1 (1,2 até 3,0%), 2 (> 3,0 a 6,0%), 3 (> 

6,0 a 10,0%), e 4 (> 10,0 a 35,6%); 

Para caracterização dos municípios segundo desempenho em relação ao 

desenvolvimento de práticas de gestão e planejamento, foi calculado um indicador 

síntese atribuindo pontuação, entre 0 e 1 a partir do resultado obtido pelos 07 

indicadores, sendo: apresentação do RAG (0, quando não apresentou e 1, se sim); 

Auditorias (0, quando não registradas e 1, se sim); aos demais distribuídos nos quartis, 

1, 2, 3 e 4 atribuiu-se pontuação 0,25, 0,50, 0,75 e 1,0, respectivamente. 

O indicador síntese com pontuação máxima de 07 pontos, foi fracionado em 

quintis, originando as cinco classes do desempenho de práticas de gestão e 

planejamento: péssimo (1,75 a 3,25 pontos); ruim (> 3,25 a 3,75 pontos); regular (> 

3,75 a 4,25 pontos); bom (> 4,25 a 4,50 pontos) e ótimo (> 4,50 a 6,50 pontos), sendo 

apresentado em forma de mapa. 

O banco de dados foi organizado e processado no Programa Excel Microsoft 

Office e os dados apresentados em frequências absolutas e relativas. 

O estudo utilizou exclusivamente dados secundários de domínio público do 

Ministério da Saúde, não existindo assim a possibilidade de danos ou riscos ou 

quaisquer implicações éticas durante a sua realização. 

 
RESULTADOS 

No estado de Pernambuco mais de 80,0% dos municípios são de pequeno 

porte, sendo 42,3% (78) com até 20.000 habitantes e 38,6 (71) constituídos por uma 

população entre 20.001 a 50.000 habitantes, as cidades de porte intermediários 

representaram 12%, e apenas 02 municípios (1,1%) apresentam mais de 500.000 

habitantes (Tabela 1). 

A maioria (96,7%) dos municípios cumpriram a prerrogativa de elaborar e 

apresentar o RAG aos conselhos de saúde. Entre os portes populacionais, o maior 

percentual foi verificado no grande porte 2 (100,0%), seguido pelos pequenos portes 1 

(97,4%) e 2 (97,2%). A menor proporção de elaboração do RAG foi observada entre os 

municípios de grande porte 1 (90,9%). Apenas 14 municípios pernambucanos 
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registraram a realização de processos de auditoria no relatório anual de gestão em 2015, 

desses, a maioria foi de municípios de grande porte 2, seguidos pelo grande porte 1 e 

intermediário (tabela 2). 

Em relação à receita própria aplicada na saúde, verificou-se variação entre 

15,1% no município de Lagoa do Ouro a 33,8% em Petrolândia. Entre os portes 

populacionais, 100% dos municípios de grande porte 2 realizaram os menores 

percentuais de aplicação (até 17,5%), a maioria dos municípios de pequeno porte 1 

(53,8%), médio porte (54,4) e grande porte 1 (54,5%), localizaram-se entre os quartis 1 

e 2 (até 20,7%). Enquanto a maioria dos municípios de pequeno porte 2 aplicaram na 

saúde até 23,4% (tabela 3). 

Os resultados demostraram que os menores percentuais de transferências da 

União para o SUS municipal, ocorreram nas cidades de Itacuruba (8,0%), Ingazeira 

(11,6%) e Maraial (11,8%), e os maiores no município de Jaboatão dos Guararapes 

(55,1%), seguido por Recife (48,6%) e Caruaru (42,9%). Em relação aos portes 

populacionais, a maioria (96,5%) dos municípios de pequeno porte 1 localizaram-se nos 

quartis 1 e 2 (até 21,9%), a maioria (60,4%) dos municípios de pequeno porte 2 nos 

quartis 2 e 3 (até 25,9%). Enquanto, a maioria das cidades de porte médio (72,7%), 

grande porte 1 (90,9%), e grande porte 2 (100%) receberam maiores proporções de 

participação das transferências da União (maior que 25,9%) (tabela 3). 

Ainda na tabela 3, a análise do percentual de participação da arrecadação de 

impostos na receita total dos municípios, revelou uma grande variação, passando de 

1,2% em Jaqueira para 35,6% em Recife, no ano de 2015. Entre os portes, a maioria 

(69,2%) dos municípios de pequeno porte 1 localizaram-se no quartil 1 (até 3,0%), e de 

pequeno porte 2 (54,9%) no quartil 2 (> 3,0 até 6,0%). Em grande parte das cidades de 

médio porte, os impostos representaram até 10% da receita municipal (quartis 2 e 3), 

enquanto para a maioria das cidades de grande porte 1 e 2, a arrecadação significou 

mais de 15% da receita municipal. 

A despesa total per capta no ano de 2015, variou entre R$ 210,4 no município de 

Buíque a R$ 1.351,7 em Ipojuca. A análise da distribuição entre os portes, demonstrou 

que a maioria (73%) dos municípios de pequeno porte 1, localizaram-se nos 3 e 4 

quartis que representaram os maiores valores em reais gastos como despesa por 

habitante ano, entre os municípios de pequeno porte 2, a maioria apresentou gastos entre 

R$ 378,1 a 439,2 (2 quartil de despesas). Nos municípios de porte médio, a maioria 

(55%) apresentou despesa entre R$ 210.4 a 439,2 (quartis 1 e 2), enquanto as cidades de 
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grande porte 1, a maioria (55%), apresentou os menores dispêndios. Entre as cidades de 

maiores portes populacionais do estado, Recife apresentou-se entre os municípios de 

maiores gastos por habitante/ano, enquanto Jaboatão entre os menores (tabela 4). 

A despesa total com saúde investida pelos municípios pernambucanos, variou 

entre R$ 3.196.344,64 em Calumbi a 973.716.396,52 milhões em Recife. Entre os 

portes populacionais a maioria dos municípios de pequeno porte 1 (57,7%), apresentou 

dispêndios de até R$ 6,6 milhões de reais (quartil 1), de pequeno porte 2 (57,7%) 

gastaram até 15,1 milhões (quartis 2 e 3). Enquanto a maioria das cidades de médio 

porte (95,5%), e a totalidade de grande porte 1 e 2 apresentaram as maiores despesas 

total com saúde entre R$ 15 e a 973.716.396,52 milhões de reais no ano de 2015 (tabela 

4). 

Em relação à análise do indicador síntese, os municípios apresentaram 

desempenho de práticas de gestão e planejamento entre péssimo, ruim, regular bom e 

ótimo. A menor pontuação foi verificada em Buíque (1,75) e a maior (6,50) em 

Barreiros, Caruaru e Palmares. A maioria dos municípios de pequeno porte 1 e 2 

apresentaram desempenho péssimo e ruim, enquanto a maioria das cidades de médio e 

grande porte 1 e 2 apresentaram desempenho excelente (Figura 1). 

 
DISCUSSÃO 

Os achados do presente trabalho mostraram que a maioria dos municípios do 

estado de Pernambuco são de pequeno porte, cenário que reproduz a conformação do 

país
10

 e representa um desafio para a gestão do Sistema Único de Saúde, na media em 

que a origem dos recursos são provenientes da arrecadação de tributos. 

A elaboração do RAG utilizando-se o Sistema de Apoio Anual de Gestão 

(SARGSUS) esteve instituída no estado de Pernambuco, embora vale destacar que 

passados cinco anos da publicação da portaria 575/2012 que normatiza sua 

obrigatoriedade
9
, verificou-se ainda o descumprimento por parte de 04 municípios. Em 

contrapartida o registro de auditorias realizadas não foi disponibilizado no RAG. 

Ao se comparar a capacidade de arrecadação, as aplicações dos recursos 

financeiros na saúde e as transferências da União para o setor entre os portes 

populacionais dos municípios pernambucanos em 2015, identificou-se diferenças na 

variação da capacidade de arrecadação de impostos, sendo a mesma reduzida quanto 

menor fosse o porte populacional, mesmo com essa reduzida capacidade de 

arrecadação, as cidades pequenas apresentaram os maiores dispêndios com gasto com 
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saúde por habitante no ano de 2015 e receberem os menores percentuais de 

transferências do governo federal. 

Achados semelhantes foram verificados por estudo realizado em Pernambuco
11

, 

que comparou os gastos despendidos com a saúde e a população e apontou que os 

municípios mais populosos não apresentaram maiores investimentos em saúde mesmo 

recebendo uma maior proporção de transferência de impostos da união, cabendo os 

maiores dispêndios com gasto com saúde per capita por habitante, aos municípios de 

menor porte. 

Contrariamente, Santo e colaboradores
12

, analisando as despesas públicas com 

saúde em Pernambuco, identificaram que quanto maior o porte populacional, maior foi 

o gasto com saúde. 

Em relação à participação dos municípios no financiamento do SUS, identificou- 

se que em 2015, em Pernambuco, todos os municípios cumpriram a EC 29/2000, 

aplicando no mínimo 15% dos recursos financeiros na saúde. Resultados que coincidem 

com os achados verificados no Rio Grande do Norte e Pernambuco,
13-14

, e contrariam a 

realidade identificada em algumas cidades no Brasil
15

. 

No presente estudo foram marcantes as diferenças nos valores de despesas 

total e percapta entre os municípios pernambucanos, realidade destacada por um estudo 

que analisou a alocação dos recursos pelas três esferas de governo entre 2000 e 2010, e 

relatou que apesar do aumento do uso de recursos financeiros, as desigualdades 

regionais, em relação à despesa per capita, permaneceram praticamente inalteradas
16

. 

O indicador síntese que agregou os indicadores avaliados revelou que as cidades 

de portes maiores apresentaram melhores desempenho das práticas de gestão e 

planejamento, o que demonstra a necessidade de investimentos e apoio por parte da 

esfera da União no sentido de fortalecer e propiciar a organização e prestação das ações 

e serviços de saúde nos municípios. 

 
CONCLUSÕES 

A análise dos indicadores simples desvelou que os municípios de pequeno 

apresentaram mesmo com reduzida capacidade de arrecadação, têm empreendido 

grandes esforços na organização do Sistema de Saúde em nível local. Demonstrando 

que a implantação dos pactos pela Saúde e do Decreto 7.508 ainda não foram 

necessários para a garantia da capacidade gestora do sistema de saúde municipal. 

Sendo necessária reflexão e reordenação dos mecanismos de alocação de
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recursos, bem como a pactuação de responsabilidades e compromissos sanitários, no 

sentido de fortalece da gestão do SUS nos municípios. 
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Tabela 1 – Distribuição dos municípios segundo porte populacional. Pernambuco, 2015. 
 

 
PORTE POPULACIONAL MUNICÍPIO 

N % 

Até 20.000 habitantes 78 42,3 

> 20.000 a 50.000 habitantes 71 38,6 

> 50.000 a 100.000 habitantes 22 12,0 

> 100.000 a 500.000 habitantes 11 6,0 

> 500.000 habitantes 2 1,1 

Total 184 100,0 
 

 

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos municípios em porte populacional, segundo a apresentação 

do Relatório Anual de Gestão (RAG) e registro de Auditoria. Pernambuco, 2015. 
 

PORTE POPULACIONAL 
  RAG AUDITORIA 

 
 N % N % 

Até 20.000 habitantes 76 97,4 2 2,6 

> 20.000 a 50.000 habitantes 69 97,2 4 5,6 

> 50.000 a 100.000 habitantes 21 95,5 3 13,6 

> 100.000 a 500.000 habitantes 10 90,9 4 36,4 

> 500.000 habitantes 2 100,0 1 50,0 

Total 178 96,7 14 7,6 
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Tabela 3 – Distribuição dos municípios em porte populacional, segundo os percentuais de receita própria aplicada em saúde, de transferências da União 

para o SUS e da participação de impostos na receita municipal. Pernambuco, 2015. 

 

% RECEITA PRÓPRIA 

PORTE APLICADA 

POPULACIONAL Até > 17,5 > 20,7 

17,5 a 20,7 a 23,4 > 23,4 

% TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO 

PARA O SUS 

Até > 18,9 > 21,9 

18,9 a 21,9 a 25,9 > 25,9 

% PARTICIPAÇÃO DE IMPOSTOS NA 

RECEITA 

Até > 6,6 > 9,6 
> 15, 1

 

6,6 a 9,6 a 15, 1 

Até 20.000 hab. 28,2 25,6 24,4 21,8 42,3 54,2 20,5 5,1 69,2 26,9 2,6 1,3 

> 20.000 a 50.000 hab. 19,7 22,5 29,6 28,2 16,9 23,8 36,6 18,3 33,8 54,9 5,6 5,6 

> 50.000 a 100.000 hab. 27,3 27,3 22,7 22,7 9,1 41,3 13,6 72,7 9,1 36,4 36,4 18,2 

> 100.000 a 500.000 hab. 36,4 18,2 9,1 36,4 - - 9,1 - - - 36,4 63,6 

> 500.000 hab. 100,0 - - - - - - 100,0 - - - 100,0 

 
 

Tabela 4 – Distribuição dos municípios em porte populacional, a despesa total por habitante e a despesa total com saúde. Pernambuco, 2015. 

 

PORTE 

POPULACIONAL 

DESPESA TOTAL POR HABITANTE 

(em centenas de reais) 

Até 377,5 > 377,5 a 439,2 > 439,2 a 

510,8 

 

 
> 510,8 

 

 
Até 6,6 

DESPESA TOTAL COM SAÚDE 

(em milhões de reais) 

> 6,6 a 9,6 > 9,6 a 15, 1 

 

 
> 15, 1 

Até 20.000 hab. 3,8 23,1 33,3 39,7 57,7 37,2 5,1 - 

> 20.000 a 50.000 hab. 38,0 31,0 15,5 15,5 1,4 23,9 57,7 16,9 

> 50.000 a 100.000 hab. 40,9 13,6 40,9 4,5 - - 4,5 95,5 

> 100.000 a 500.000 hab. 54,5 27,3 - 18,2 - - - 100,0 

> 500.000 hab. 50,0 - - 50,0 - - - 100,0 
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Figura 1 - Distribuição dos municípios segundo indicador síntese de desempenho de 
práticas de gestão e planejamento. Pernambuco, 2015. 
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ANEXO A – INSTRUÇÕES DA REVISTA BAIANA DE SAÚDE PÚBLICA 

PARA ELABORAÇÃO E SUMISSÃO DE ARTIGOS 

 
 

 
 

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões 

que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

 
INSTRUÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO 

 
 

Os trabalhos a serem apreciados pelos editores e revisores seguirão a ordem de 

submissão e deverão obedecer aos critérios de apresentação: 

a) As submissões são realizadas por meio do Sistema Eletrônico de Revista 

(SEER). Preenchimento dos Metadados são obrigatório, sem os quais o texto 

científico não seguirá para avaliação; 

b) O texto deve ser formatado em espaço 1,5, com margens de 2 cm, fonte Times 

New Roman, Tamanho 12, Página Padrão A4, numeradas no canto superior 

direito; 
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c) As ilustrações, figuras, mapas ou fotografias seram anexados separado do texto 

original em Documentos Suplementares; 

d) O número máximo de autores por manuscrito científico é de seis (6). 

 
 

METADADOS 

1. Informar o título (com versão em inglês e espanhol), nome(s) do(s) autor(es), 

principal vinculação institucional de cada autor, órgão(s) financiador(es) e 

endereço postam e eletrônico de um dos autores para correspondência; 

2. Anexar em Documento Original o texto completo: iniciar com o título, sem 

referência a autoria, e acrescentar o resumo de no máximo 250 palavras, com 

versão português, ingles(Abstract) e espanhol (Resumen). 

 
As palavras RESUMO, ABSTRACT E RESUMEN devem ser grafadas em 

negrito e com todas as letras em maiúsculas. Grafar corretamente: Palavras - 

chave, Keywords e Palavras - clave. Trabalhos em espanhol ou em inglês devem 

também também apresentar resumo em português. Palavras - chave (3 a 5) 

extaidas do vocabulário DECS (Descritores em Ciências da Saúde/ 

http://decs.bvs.br) para os resumos em português e do MESH (Medical Subject 

Headings/ www.nlm.nih.gov/mesh) para os resumos em inglês. A 2ª, 3ª e 4ª 

palavras - chave devem ser escritas com letras minusculas e separadas por ponto. 

 
O título do trabalho contendo no máximo 15 palavras, sem referência á autoria e 

inicio do texto com parágrafos alinhados nas margens direita e esquerda, 

observando a sequência: introdução - conter justificativa e citar os objetivos no 

último parágrafo; material e métodos; resultados, discussão, conclusão ou 

considerações finais ( opcional) e referências. Preferencialmente, qualquer tipo 

de trabalho submetido (exceto artigo de revisão) deverá listar até 30 fontes. 

 
As referências no corpo do texto deverão ser numeradas em sobrescrito, 

consecutivamente, na ordem em que forem mencionadas a primeira vez no texto. 

 
As referências devem aparecer no final do trabalho, listadas pela ordem de 

citação, alinhadas apenas à esquerda da página, seguindo as regras propostas 

pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (Requisitos 

http://www.nlm.nih.gov/mesh)
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uniformes para manuscritos apresentados a periódicos biomédicos/ Vancouver), 

disponíveis em http://www.icmje.org ou http://www.abec-editores.com.br. 

 
Quando os autores forem mais de seis (6), indicar apenas os seis primeiros, 

acrescentando a expressão et al. 

Exemplos: 

a) LIVRO 

Acha PN, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre 

y a los animales. 2ª ed. Washington: Organizacion Panamericana de la Salud; 

1989. 

b) CAPÍTULO DE LIVRO 

Almeida JP, Rodriguez TM, Arellano JLP. Exantemas infecciosos infantiles. In: 

Arellano JLP, Blasco AC, Sánchez MC, García JEL, Rodríguez FM, Álvarez AM, 

editores. Guía de autoformación en enfermedades infecciosas. Madrid: 

Panamericana; 1996. p. 1155-68. 

c) ARTIGO 

Azevêdo ES, Fortuna CMM, Silva KMC, Sousa MGF, Machado MA, Lima 

AMVMD, et al. Spread and diversity of human populations in Bahia, Brazil. 

Human Biology. 1982;54:329-41. 

d) TESE E DISSERTAÇÃO 

Britto APCR. Infecção pelo HTLV-I/II no estado da Bahia [Dissertação]. 

Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia; 1997. 

e) RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSO 

Santos-Neto L, Muniz-Junqueira I, Tosta CE. Infecção por Plasmodium vivax não 

apresenta disfunção endotelial e aumento de fator de necrose tumoral-a (FNT-a) e 

interleucina-1b (IL-1b). In: Anais do 30º Congresso da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical. Salvador, Bahia; 1994. p. 272. 

f) DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DE ENDEREÇO DA INTERNET 

Autores ou sigla e/ou nome da instituição principal. Título do documento ou 

artigo. Extraído de [endereço eletrônico], acesso em [data]. 

Exemplo: 

Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário Professor Edgard 

Santos da Universidade Federal da Bahia. Regimento Interno da Coreme.  

Extraído de [http://www.hupes.ufba.br/coreme], acesso em [20 de setembro de 

http://www.icmje.org/
http://www.abec-editores.com.br/
http://www.hupes.ufba.br/coreme
http://www.hupes.ufba.br/coreme
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2001]. 

 
 

Não incluir nas Referências material não-publicado ou informação pessoal. Nestes 

casos, assinalar no texto: (i) Antunes Filho FF, Costa SD: dados não-publicados; 

ou (ii) Silva JA: comunicação pessoal, 1997. Todavia, se o trabalho citado foi 

aceito para publicação, incluí-lo entre as referências, citando os registros de 

identificação necessários (autores, título do trabalho ou livro e periódico ou 

editora), seguido da expressão latina In press e o ano. 

 
Quando o trabalho encaminhado para publicação tiver a forma de relato de 

investigação epidemiológica, relato de fato histórico, comunicação, resumo de 

trabalho final de curso de pós-graduação, relatórios técnicos, resenha bibliográfica 

e carta ao editor, o(s) autor(es) deve(m) utilizar linguagem objetiva e concisa, com 

informações introdutórias curtas e precisas, delimitando o problema ou a questão 

objeto da investigação. Seguir as orientações para referências, ilustrações e 

tabelas. 

 
As notas explicativas são permitidas, desde que em pequeno número, e devem ser 

ordenadas por letras minúsculas em sobrescrito. 

3. Os agradecimentos, quando necessários, e as contribuições individuais de cada 

autyor na elaboração do texto científico deve ser anexado em Documentos 

Suplementar. 

 
4. Documento Suplemantar 

 
 

TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS 

Obrigatoriamente, os arquivos das ilustrações (quadros, gráficos, fluxogramas, 

fotografias, organogramas etc.) e tabelas devem encaminhados em arquivo 

independentes; suas páginas não devem ser numeradas. Estes arquivos devem ser 

compatíveis com processador de texto “Word for Windows” (formatos: PICT, TIFF, 

GIF, BMP). 

 
O número de ilustrações e tabelas deve ser o menor possível. As ilustrações coloridas 

somente serão publicadas se a fonte de financiamento for especificada pelo autor. 
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Na seção resultados, as ilustrações e tabelas devem ser numeradas com algarismos 

arábicos, por ordem de aparecimento no texto, e seu tipo e número destacados em 

negrito (e.g. “[...] na Tabela 2 as medidas [...]). 

 
No corpo das tabelas, não utilizar linhas verticais nem horizontais; os quadros devem 

ser fechados. 

 
Os títulos das ilustrações e tabelas devem ser objetivos, situar o leitor sobre o conteúdo 

e informar a abrangência geográfica e temporal dos dados, segundo Normas de 

Apresentação Tabular do IBGE (e.g.: Gráfico 2. Número de casos de AIDS por região 

geográfica – Brasil – 1986-1997). 

 
Ilustrações e tabelas reproduzidas de outras fontes já publicadas devem indicar esta 

condição após o título. 

 
ÉTICA EM PESQUISA 

Trabalho que resulte de pesquisa envolvendo seres humanos ou outros animais deve vir 

acompanhado de cópia escaneada de documento que ateste sua aprovação prévia por 

um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), além da referência na seção Material e 

Métodos. 

 
TEXTO CIENTÍFICO - ESTRUTURA RESUMO 

 

São publicados resumos em português, espanhol e inglês. O Resumo deverá, 

obrigatoriamente, em ambos os estudos (qualitativo e/ou quantitativo), ser estruturado, 

isto é: ser subdividido com os seguintes itens: Introdução sobre o objeto do estudo, 

seguido do objetivo do estudo; Material e Métodos; Resultados; Conclusões e/ou 

Considerações Finais.O Resumo/Abstract deve ser escrito de forma clara e sucinta, 

utilizando-se espaço simples, sem parágrafo, contendo entre 200 e 250 palavras. 
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ESTRUTURA DO TEXTO 

Título do trabalho contendo no máximo 15 palavras, sem referência à autoria e início 

do texto com parágrafos alinhados nas margens direita e esquerda (justificados). O 

artigo deve ser discorrido observando-se a sequência: 

Introdução: Conter justificativa e citar os objetivos no último parágrafo; 

Material e Métodos: Os procedimentos adotados devem ser descritos claramente; bem 

como as variáveis analisadas, com a respectiva definição quando necessária e a hipótese 

a ser testada. Devem ser descritas a população e a amostra, instrumentos de medida, 

com a apresentação, se possível, de medidas de validade; e conter informações sobre a 

coleta e processamento de dados. Deve ser incluída a devida referência para os métodos 

e técnicas empregados, inclusive os métodos estatísticos; métodos novos ou 

substancialmente modificados devem ser descritos, justificando as razões para seu uso e 

mencionando suas limitações. Os critérios éticos da pesquisa devem ser respeitados. Os 

autores devem explicitar que a pesquisa foi conduzida dentro dos padrões éticos e 

aprovada por comitê de ética. 

Resultados: Devem ser apresentados em uma seqüência lógica, iniciando-se com a 

descrição dos dados mais importantes. Tabelas e figuras devem ser restritas àquelas 

necessárias para argumentação e a descrição dos dados no texto deve ser restrita aos 

mais importantes. Os gráficos devem ser utilizados para destacar os resultados mais 

relevantes e resumir relações complexas. Dados em gráficos e tabelas não devem ser 

duplicados, nem repetidos no texto. Os resultados numéricos devem especificar os 

métodos estatísticos utilizados na análise. Material extra ou suplementar e detalhes 

técnicos podem ser divulgados na versão eletrônica do artigo. 

Discussão: A partir dos dados obtidos e resultados alcançados, os novos e importantes 

aspectos observados devem ser interpretados à luz da literatura científica e das teorias 

existentes no campo. Argumentos e provas baseadas em comunicação de caráter pessoal 

ou divulgadas em documentos restritos não podem servir de apoio às argumentações do 

autor. Tanto as limitações do trabalho quanto suas implicações para futuras pesquisas 

devem ser esclarecidas. Incluir somente hipóteses e generalizações baseadas nos dados 

do trabalho. As conclusões devem finalizar esta parte, retomando o objetivo do trabalho. 

Conclusão ou Considerações Finais: devem finalizar esta parte, retomando o objetivo 

do trabalho. 

Referências: Qualquer tipo de trabalho encaminhado (exceto artigo de revisão) deverá 

listar até 30 fontes. As referências no corpo do texto deverão ser numeradas em 
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sobrescrito, consecutivamente, na ordem em que forem mencionadas a primeira vez no 

texto. As notas explicativas são permitidas, desde que em pequeno número, e devem ser 

ordenadas por letras minúsculas em sobrescrito. 

As referências devem aparecer no final do trabalho, listadas pela ordem de citação, 

alinhadas apenas à esquerda da página, seguindo as regras propostas pelo Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (Requisitos uniformes para manuscritos 

apresentados       a       periódicos       biomédicos/       Vancouver),        disponíveis     

em http://www.icmje.org ou http://www.abec-editores.com.br. 

Quando os autores forem mais de seis (6), indicar apenas os seis primeiros, 

acrescentando a expressão et al. 

Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto e completo. A veracidade 

das informações contidas na lista de referências é de responsabilidade do(s) autor(es). 

No caso de usar algum software de gerenciamento de referências bibliográficas (p. ex.: 

EndNote) e outros, o(s) autor(es) deverá(ão) converter as referências para texto. 

 
CONFLITOS DE INTERESSE 

Os autores devem informar qualquer potencial conflito de interesse, sejam interesses 

políticos e/ou financeiros associados a patentes ou propriedade, provisão de materiais 

e/ou insumos e equipamentos utilizados no estudo pelos fabricantes. 

 
Agradecimentos: Quando houver este item, deve ser reservado para citação de pessoas 

que prestaram ajuda técnica, mas que não foram caracterizadas como co-autoras, ou 

instituições financiadoras e de apoio de outros recursos. 

 
COLABORADORES 

Devem ser especificadas quais foram as contribuições individuais de cada autor na 

elaboração do artigo. Lembramos que os critérios de autoria devem basear-se nas 

deliberações do ICMJE, que determina o seguinte: o reconhecimento da autoria deve 

estar baseado em contribuição substancial relacionada aos seguintes aspectos: 

1. Concepção do projeto ou análise e interpretação dos dados; 

2. Redação do artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; 

3. Revisão e /ou Aprovação final da versão a ser publicada; 

http://www.icmje.org/
http://www.abec-editores.com.br/
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4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e 

integridade de qualquer parte da obra. Essas quatro condições devem ser integralmente 

atendidas. 

Julgamento: os artigos submetidos à Revista será primeiramente apreciado pelo corpo 

de Editores Associados membros da RBSP nos seus aspectos gerais e normativos. 

Havendo alguma irregularidade será devolvido aos autores para correção. Não 

constatando irregularridades, será encaminhado aos consultores externos para 

apreciação especializada do conteúdo. Os pareceres dos consultores serão  

encaminhados aos respectivos autores para eventuais ajustes. Excepcionalmente, 

quando se tratar de assunto muito especializado, os autores poderão sugerir, à Editoria 

Executiva da Revista dois consultores com reconhecimento nacional ou internacional e 

que sejam externos às suas respectivas instituições. 

Número Temático: um número temático geralmente contém as seguintes categorias de 

trabalhos científicos: (1) dez artigos inéditos sobre o assunto em seus mais diferentes 

aspectos, devendo-se observar os requisitos mínimos para descrever a metodologia 

utilizada; (2) algum texto de opinião que contemple o livre pensar de alguém importante 

da área e que tem domínio intelectual sobre o tema ou uma entrevista; (3) uma ou mais 

resenhas de livros sobre a questão; (4) relato de experiência, que apresente experiências 

inovadoras. 

Modalidades 

Os números temáticos atualmente entram na pauta pelas seguintes modalidades de 

demanda: 

• Solicitação, em ofício, enviado por professores/pesquisadores da área de saúde 

coletiva (espontaneamente ou sugerido pelos editores), quando consideram relevante o 

aprofundamento de determinado assunto. 

• Solicitação, em ofício, po meio de dirigentes da instituição SESAB – Secretaria da 

Saúde do Estado da Bahia, dentro dos moldes já descritos. Nessas duas primeiras 

modalidades, a solicitação é avaliada em seu mérito científico e relevância pelos 

Editores Associados da Revista.. 

• Por Organização Interna dos próprios Editores-Chefe, reunindo sob um título 

pertinente, artigos de livre demanda, dentro dos critérios já descritos. 

O que deve conter na Solicitação 

O ofício deve conter: (1) título (ainda que provisório) da proposta do número temático; 

(2) nome (ou os nomes) do dirigente solicitante ou professor; (3) justificativa resumida 



41 
 

em um ou dois parágrafos sobre a proposta sob a pespectiva dos objetivos, contexto, 

significado e relevância para a Saúde Coletiva; (4) listagem dos dez a dezesseis artigos 

propostos já com nomes dos autores; (4) proposta de texto de opinião ou de entrevista 

com alguém que tenha relevância na discussão do assunto; (6) proposta de uma ou duas 

resenhas de livros que tratem do tema; (7) equipe da instituição responsável pela 

organização interna do número temático proposto, com discriminação do nome 

completo, e-mail e telefone. 

Recomendações 

Por decisão editorial, o máximo de artigos assinados por um mesmo autor no número 

temático não deve ultrapassar três a cinco, seja como primeiro autor. 

Sugere-se fortemente aos organizadores do número temáticoque apresentem 

contribuições de autores de variadas instituições nacionais que trabalham sobre o tema. 

Nesses números se aceita colaboração em português, inglês e espanhol. 

Observação: Para as edições temáticas, aceita-se colaboração de autores em outros 

idiomas 




