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oSistema Único de Saúde (SUS) completou 15 anos de existência. São Quase duas décadas de uma grande conquista da população brasileira: aprincipal polftica

de inclusão social Que há no Brasil. Com acriação do SUS, em 1988, todo cidadão brasileiro, indiscriminadamente, passou ater direito aatendimento médico
hospitalar.

Hoje, 90% da população éassistida de alguma forma pelo sistema público de saúde. Entretanto, há um grande paradoxo. De um lado, está aexcelência da área
de alta complexidade, principalmente, no Que diz respeito aos transplantes, à hemodiálise, aos tratamentos dos vários tipos de cãncer, à disponibilidade das

vacinas edos medicamentos para hepatite Ceaids.

Na outra ponta. ainda persistem graves problemas, como adificuldade de acesso aos serviços, aprecariedade do sistema de urgências, afalta de medicamentos
básicos, as filas Que apopulação precisa enfrentar e, muitas vezes, odesrespeito ao próprio cidadão.

ogoverno Luiz Inácio Lula da Silva reconhece essa realidade e está disposto a transformá-Ia. No primeiro ano de gestão, oMinistério da Saúde já começou a
enfrentar muitos desses problemas. Em primeiro lugar, garantindo um maior acesso. Para tanto, foi ampliado o montante de recursos destinados à execução

das políticas eda assistência prestada SUS. Oaumento dos investimentos alcança desde as ações de atenção básica até oatendimento nas unidades de terapia
intensiva. Também foram reajustados os valores das consultas especializadas, das sessões de hemodiálise, dos procedimentos ambulatoriais edas internações

de média complexidade.

Na área da atenção básica, por exemplo, oMinistério da Saúde financiou, apenas para oPiso de Atenção Básica, R$ 150 milhões a mais em 2003. Os recursos
para oPrograma Saúde da Família foram acrescidos em R$ 430 milhões.

Para os atendimentos de média ealta complexidade, atransferência de recursos fundo afundo foi ampliada em 25%. Epela primeira vez, nos últimos anos, se

transferiu dinheiro para estados e municípios sem olhar o partido do governador ou do prefeito.

Ogoverno também se dispôs a encarar o problema da desigualdade regional. Apartir de 2003, o Ministério da Saúde passou a investir mais nos estados do
Norte, Nordeste eCentro-Oeste. Oobjetivo égarantir aeqüidade em nosso país, abandonando apostura Que persistiu durante vários anos de priorizar as regiões

Sul eSudeste.

OMinistério da Saúde não se preocupou apenas em repassar os recursos já existentes, mas em fazer com Que averba fosse melhor aproveitada. As negociações

permitiram, por exemplo, reduzir bastante os gastos com aaquisição de medicamentos. Em uma única compra de hemoderivados, foi possível economizar
US$ 25 milhões. Esse recurso vai ajudar a financiar aprimeira fábrica de hemoderivados brasileira, Que começa a ser construída, apartir deste ano.

Para enfrentar a Questão do pouco acesso aos medicamentos, ao longo de 2003, o Ministério da Saúde ampliou os recursos para a compra de fármacos e
reuniu os laboratórios públicos para Que, juntos, pudessem trabalhar em busca do abastecimento pleno do SUS. Em outra frente, foi criada a Câmara de

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e adotada uma nova política de controle de preços, com regras mais objetivas de correção dos valores dos

medicamentos no mercado. Com essas ações, ogovemo está aumentando opoder de compra do cidadão brasileiro.
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Na área das endemias, ogoverno Lula decidiu resgatar uma divida que asaúde pública brasileira tem com oseu povo. Para reduzir os índices de doenças como

dengue, malária. hanseníase. tuberculose efilariose. que ainda assolam o País. oMinistério da Saúde está fortalecendo as ações de prevenção econtrole num
plano de trabalho integrado com os estados emunicípios. Como resultado desse planejamento, os casos de dengue em 2003 caíram mais de 58%.

oMinistério da Saúde também apresentou uma postura firme, elogiada internacionalmente, na prevenção da Síndrome Aguda Respiratória Grave, que não
chegou ao Brasil.

Mesmo tendo um programa reconhecido em todo o mundo, ogoverno federal não deixou estagnadas as ações de controle da aids edas doenças sexualmente
transmissíveis. Ao contrário, em 2003, numa atitude de coragem, o Ministério da saúde enfrentou o preconceito, as convicções conservadoras eestá levando

para as escolas uma política de prevenção a essas doenças, inclusive distribuindo preservativos. Também apresentamos um plano de metas na luta contra a
doença até 2006, que prevê, por exemplo, oatendimento a 100% das gestantes soropositivas.

Além das tradicionais campanhas de vacinação, de prevenção àaids, de combate àdengue edos alertas sobre os prejuízos do cigarro, em 2003, o Ministério

da Saúde reforçou amobilização social em outras frentes. Os alvos foram aconscientização dos brasileiros sobre aimportância da doação de órgãos, de sangue
etambém o incentivo à realízação do teste do HIV.

OMinistério da saúde começou a transformar também a realidade precária do sistema de urgências no País. Com o lançamento do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU), estão sendo criados sistemas de atenção pré-hospitalar em todo o País, especialmente nos municípios de grande porte.

Além disso, a rede de terapia intensiva também vem sendo remodelada. Em 2003, deu-se início a um processo de credenciamento de novos leitos de terapia

intensiva no SUS. Muitos correspondem apedidos que estavam embargados no Ministério da Saúde há vários anos. Até ofinal de 2004, apopulação brasileira

vai contar com mais de 2.200 leitos na rede pública de saúde.

Também procuramos olhar outros problemas multo graves. Pela primeira vez, o Ministério da saúde, junto com o Ministério da Educação e da Ciência e

Tecnologia, resolveu debater a questão dos hospitais universitários estrangulados pela falta de recursos e pela política de contratações precárias, que vigorou
nos últimos anos. Além de aumentar os recursos para essas unidades, estamos realizando concurso público para contratar pessoal. Assim, o governo quer

garantir que averba do SUS seja empregada exatamente em custeio de serviços, investimentos emelhoria do atendimento prestado nos hospitais universitários.

Outra questão que esteve abandonada nos últimos anos e agora integra a agenda do Ministério da Saúde diz respeito à pesquisa em saúde. Mais de R$ 70

milhões foram destinados, em 2003, para instituições e pesquisadores individuais como forma de incentivo à realização de trabalhos científicos. Em 2004,
queremos dobrar esse valor para que o Brasil possa produzir conhecimento e tecnologia que se transformem em melhorias no atendimento à saúde da

população.

Avançamos na área de saúde mental. Ocompromisso deste governo éque oBrasil seja um modelo de atendimento digno às pessoas que sofrem de transtornos
psíquicos. Avançamos na área de saúde mental. Para acabar com acultura dos manicômios, onde os direitos mais elementares da pessoa são desrespeitados,

o Ministério da Saúde lançou um grande programa de ressocialização dos pacientes que têm transtornos mentais, o De Volta para Casa. Além disso,

ultrapassamos a marca de 500 centros de atenção psicossocial no País.
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As mulheres não foram esquecidas. Ao contrário, aatenção à população feminina écompromisso do Ministério da Saúde. Reativamos oComitê de Mortalidade

Materna eeste tornou-se evento de notificação compulsória. Em 2004, vamos lançar um grande pacto nacional para que nós possamos apagar essa mácula

de milhares de mulheres morrendo devido à falta de um atendimento adequado no período do pré-natal ou nas maternidades.

Esta gestão também fez vir à tona dois assuntos que estavam esquecidos: a política de recursos humanos para a saúde eocontrole social na área. Ogoverno

está debatendo intensamente em busca de propostas para intensificar a capacitação, gerar melhores salários e aprimorar as condições de trabalho do

profissional de saúde. Um passo importante neste sentido foi a reinstalação da Mesa Nacional de Negociação do SUS para discutir as relações de trabalho e

planejar políticas permanentes de formação equalificação do profissional.

Ao longo do ano de 2003, oMinistério da Saúde buscou se aproximar ainda mais da sociedade civil edos representantes do setor saúde para construir parcerias

que ajudem amelhorar aassistência prestada à população. OFórum de Saúde Suplementar, a11 Conferência de Assistência Farmacêutica ea 121 Conferência

Nacional de Saúde foram palcos de muitos debates que apontaram programas, ações epropostas para dar um novo rumo à saúde do País.

Além dessas, muitas outras transformações foram realizadas na saúde do Brasil em 2003. Opresente Balanço das Ações 2003 representa uma amostra das

batalhas que o governo Luiz Inácio Lula da Silva está travando, desde o primeiro mês, à frente do Ministério da Saúde.

Nesse processo de consolidação do SUS, a participação eacobrança da sociedade são fundamentais. t preciso avançar mais. No entanto, não se pode negar

que o ano de 2003 é uma prova de que este governo está disposto a dar um novo rumo à saúde da população brasileira.

Humberto Costa
Ministro da Saúde

7



8



REESTRUTURAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

MINISTRO DA SAÚDE

Gabinete

1. Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro
2. Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde

3. Assessoria de Comunicação Social
4. Assessoria Parlamentar

5. Assessoria de Reiaç6es Públicas eCerimonial

Consultoria
Jurídica

1. Coordenação-Geral de Assuntos Jurfdicos
2. Coordenação-Geral de Acompanhamento Jurídico

ÓRGÃOS COLEGIADOS
- Conselho Nacional de Saúde

- Conselho de Saúde Suplementar

Secretária Executiva

1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
3. Oepartamento de Informática do SUS
<fi Olretoria-Executlva do Fundo Nacional de Saúde
5. Núcleos Estaduais

Departamento Nacional
de Auditoria do SUS

1. Coordenação-Geral de Auditoria
2. Coordenação-Geral de Desenvolvimento Normatização
eCooperação Técnica

1. Departamento de Ciência eTecnologia
2. Oepartamento de Economia da saúde

3. Depat1amento de assistência
Farmacêutica eInsumos Estratégicos

I I I I I
Secretaria Secretaria de Gestão Secretaria Secretaria Secretaria de Ciência,
de Atenção do Trabalho e da de Gestão de Vigilância Tecnologia e Insumos
à Saúde Educação na Saúde Participativa em Saúde Estratégicos

1. Oepartamento de Atenção Especializada 1. Oepartamento de V/gllãncia
2. Oepartamento de Regulação, 1. Secretaria de Gestão da 1. Oepat1amento de Articulação j Epidemiológica
Avaliação eControle de Sistemas eAcompanhamento da 2. Departamento de Análise

3. Oepat1amento de Atenção Básica Regulação do Trabalho em saúde Reforma sanitária de Situação de saúde
2. Departamento de Gestão da4. Departamento de Aç6es 2. Depat1amento de Ouvidorla 3. Instituto Evandro Chagas

Programáticas Estratégicas Educação eda Saúde Getal do SUS 4. Centro de Referência
5. Instituto Nacional de COncer Professor Hélio Fraga

----------------------------------------_._----_._ ... -------------------------._--._._-----------------------_.'..__ .._---------------_... -- ..----------------------------_._.

FUNDAÇOES PÚBLICAS
- Fundação Nacional de Saúde

- Fundação Oswaldo Cruz

AUTARQUIAS
-Agência Nacional de Vigilância Sanitária
-Agência Nacional de Saúde Suplementar

9

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
- Hospital N. S. da Conceição S.A.

- Hospital Fêmina S.A.
- Hospital Cristo Redentor S.A.



Tendo em vista a necessidade de tornar a estrutura do Ministério da Saúde mais eficiente, evitando a sobreposição de ações e otimizando os investimentos,

quatro novas secretarias foram criadas. Elas reagruparam programas e atribuições que estavam dispersos na estrutura anterior e assumiram a condução de

novas tarefas. Oresultado é maior agilidade eeficácia no trabalho.

secretaria Executiva

Oprincipal papel da Secretaria Executiva é assistir o ministro da Saúde na supervisão e coordenação das atividades das demais secretarias e das entidades

vinculadas ao Ministério. Além disso, também são responsabilidades do setor conduzir os sistemas federais de planejamento ede orçamento, de modernização

administrativa, de contabilidade, de administração financeira, de administração dos recursos de informação e informática, de recursos humanos e de serviços

gerais no Ministério da Saúde.

secretaria de Atenção i saúde (SAS)

Com acriação da Secretaria de Atenção à Saúde, a intenção é tratar a assistência de forma global, nos níveis básico, de média ealta complexidade. Na área

da atenção básica, asecretaria atua no desenvolvimento de mecanismos de controle eavaliação dos serviços e presta cooperação técnica na organização de

ações de atendimento básico, como oPrograma saúde da Família, saúde BU't:al, Diabetes eHipertensão Arterial, Dermatologia Sanitária, Pneumologia Sanitária,

Alimentação e Nutrição, entre outros.

A SAS também atua na avaliação das políticas de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar do SUS e na coordenação das atividades do Sistema

Nacional de Transplantes de Órgãos, Urgência eEmergência eAtenção Hospitalar.

Além disso, a articulação dos programas de Saúde Mental, da Mulher, do Trabalhador, do Jovem e Adolescente, da Criança, do Idoso, do Penitenciário, dos

Portadores de Deficiência, de Trauma eViolência também está sob acoordenação da Secretaria de Atenção à Saúde.
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Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)

Para fortalecer a vigilância epidemiológica, foi instituída a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Reunindo programas e ações de combate, controle e
prevenção de doenças numa mesma estrutura, o Ministério da Saúae atua de forma mais integrada eeficaz.

As atividades antes desempenhadas pelo extinto Centro Nacional de Epidemiologia, da Fundação Nacional de Saúde, passaram aser executadas pela SVS. Entre

elas: os programas nacionais de combate à dengue, à malária eoutras doenças transmitidas por vetores o Programa Nacional de Imunização a prevenção e

controle de doenças imunopreveníveis, como o sarampo, o controle de zoonoses e a vigilância de doenças emergentes. A Secretaria de Vigilância em Saúde

também agregou os programas de combate à tuberculose, hanseníase, hepatites virais, doenças sexualmente transmissíveis eaids.

Fachada do prédio do

Ministério da Saúde
em Brasflla
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Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTlE)

Melhorar o acesso da população aos medicamentos e estimular a introdução de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS). Essas são as principais

metas da Secretaria de Ciência, Tecnologia eInsumos Estratégicos (SCTIE). Com acriação da SCTIE, acondução da polltica nacional de assistência farmacêutica

foi centralizada em um único departamento. A intenção foi otimizar o trabalho eevitar o desperdicio de esforços Que havia anteriormente, com a pulverização

das ações em diferentes áreas do ministério. Sob acoordenação da SCTIE, ogoverno está empregando mais esforços na área de ciência etecnologia, buscando

aumentar a interação entre apesquisa e as políticas públicas de saúde.

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES)

Por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), o Ministério da Saúde está trabalhando na elaboração de uma política de

recursos humanos para oSistema Único de Saúde (SUS), uma Questão Que ficou esquecida nos últimos anos e Que agora figura entre as grandes prioridades

do atual governo. Entre as ações da nova secretaria está a Qualificação dos profissionais de saúde do SUS, partindo da formação profissional até a regulação

de carreiras esalários dos Que já estão na área.

Também são objetivos da SGTES: motivar e propor a mudança na formação técnica, de graduação e de pós-graduação, além de um processo de educação

permanente dos trabalhadores da saúde a partir das necessidades da população e de fortalecimento do SUS; valorizar a participação e a democracia nas

relações de trabalho, estabelecendo propostas de desprecarização do trabalho em saúde, de um plano de carreira para o SUS com definição de vínculos e

carreiras Que assegurem direitos dos trabalhadores ea presença do governo federal na condução das políticas de saúde.

Secretaria de Gestão Participativa

odiálogo ea participação popular são pilares do novo governo. Seguindo essa linha, o Ministério da Saúde Instituiu aSecretaria de Gestão Participativa para

ampliar a atuação da sociedade civil no controle e fiscalização das ações. Além de estimular o bom funcionamento dos conselhos estaduais e municipais de

saúde, anova secretaria coordena aOuvidoria Geral do SUS, por meio de fóruns de usuários eda cooperação com entidades de defesa dos direitos do cidadão.

Em outra frente, coube à Secretaria de Gestão Participatlva aorganização da 128 Conferência Nacional de Saúde, Que reuniu asociedade para fazer um balanço

dos 15 anos do SUS edefiniu propostas para fortalecimento do sistema.
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MAIS RECURSOS E

Ampliação dos Tetos Financeiros Estaduais

ogoverno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez opção clara por inverter as prioridades efortalecer as ações na área de saúde. Para isso, tem ampliado,

por meio do Ministério da Saúde, investimentos que assegurem auniversalização eaqualidade da assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os

investimentos visam também aprofundar adescentralização eaestruturação do sistema.

Epor isso que, no primeiro ano de gestão, todos os tetos financeiros dos estados foram reajustados pelo Ministério da Saúde. De janeiro adezembro de 2003,

o Ministério repassou aos estados R$ 18,92 bilhões, contra R$ 16,68 bilhões de 2002.

Esse reforço de caixa permite desde ofortalecimento das ações de atenção básica, voltadas à prevenção de doenças, à assistência hospitalar eambulatorial de

média e alta complexidades. Fortalece a assistência farmacêutica, o investimento em ciência e tecnologia e a vigilância epidemiológica. Permite ainda o

aprofundamento dos programas de qualificação dos profissionais do SUS ou a realização de conferências e, conseqüentemente, maior controle social.

Aumento dos tetos financeiros
oermlte mais Investimento em alta

complexidade nos estados
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Ampllaçlo dos Tetos Rnancelros Estaduais - Comparativo 2002I2003 - Ano 2002

2002 .-
Extra TeID· TeID FlnInceIro PopuIaçio PerClplla

7.925.400,72 47.227.454,76 586,945 80,46

29.125.426,80 274.610.606,64 2.887,526 95,10

33.474.114,48 225.478.466,64 2.961,804 76,13

4.162.516,56 36.524.750,04 516,514 70,71

106.221.475,32 1.121 .943.201 ,24 13.323,150 84,21

90.647.296,92 698.192.852,64 7.654,540 91,21

27.689.993,04 200.667.869,28 2.145,838 93,51

33.621.484,08 267.851.680,68 3.201,712 83,66

55.733.805,24 485.748.071,16 5.210,366 93,23

50.217.732,84 469.491.682,68 5.803,283 80,90

247.315.052,52 1.698.535.296,24 18.343,518 92,60

25.058.442,36 213.171.899,40 2.140,620 99,58

29.742.656,04 243.861.372,72 2.604,723 93,62

43.175.142,84 459.454.843,20 6.453,699 71,19

28.945.208,76 324.465.758,88 3.494,965 92,84

99.787.230,24 761.629.918,80 8.084,722 94,21

33.826.877,28 280.900.720,32 2.898,191 96,92

135.042.854,52 997.531.725,84 9.797,965 101,81

191.211 .848,16 1.539.902.185,68 14.724,479 104,58

39.425.615,76 268.181.461,20 2.852,800 94,01

9.817.909,92 106.602.368,16 1.431,776 74,45

3.277.167,60 28.735.595,40 346,866 82,84

171.132.917,64 1.057.074.217,56 10.408,428 101,56

68.889.801,60 521.870.329,92 5.527,718 94,41

19.558.785,96 173.112.970,56 1.846,042 93,78

755.126.600,64 4.063.297.971,00 38.177,734 106,43

14.015.395,08 116.637.811,56 1.207,008 96,63

.354.168.752,92 16.682.703.082,20 174.632.932,00 95,532

Estado AaençIo B6IIcI M6d1a. AlIa
ComplexIdade

Acre 14.715.490,56 24.586.563,48

Alagoas 87.808.006,68 157.677.173,16

Amazonas 73.085.986,56 118.918.365,60

Amapá 11.494.335,12 20.867.898,36

Bahia 288.540.287,16 727.181.438,76

Ceará 207.009.801,72 400.535.754,00

Distrito Federal 32.162.807,40 140.815.068,84

Espirito santo 72.429.585,48 161.800.611,12

Goiás 136.662.675,96 293.351.589,96

Maranhão 146.292.822,00 272.981.127,84

Minas Gerais 426.016.102,68 1.025.204.141,04

Mato Grosso do Sul 49.436.638,32 138.676.818,72

Mato Grosso 69.706.022,28 144.412.694,40

Pará 143.215.284,84 273.064.415,52

Paraíba 111.949.186,08 183.571.364,04

Pernambuco 215.583.777,36 446.258.911,20

Piauí 101.509.227,00 145.564.616,04

Paraná 223.459.524,72 639.029.346,60

Rio de Janeiro 266.461.968,24 1.082.228.369,28

Rio Grande do Norte 89.487.930,60 139.267.914,84

Rondonia 32.985.629,64 63.798.828,60

Roraima 11.102.765,88 14.355.661,92

Rio Grande do Sul 172.954.338,60 712.986.961,32

santa Catarina 139.904.795,52 313.075.732,80

Sergipe 58.507.565,64 95.046.618,96

São Paulo 641.174.698,56 2.666.996.671,80

Tocantins 41.315.113,56 61.307.302,92

Total 3.864.972.368,16 10.463.561.961,12

• Verbas do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec) para custeio de ações como transplantes, hemodiálise emedicamentos excepcionais.
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AmpllaçAo dos Tetos Financeiros Estaduais - Comparativo 200212003 - Ano 2003

2003--
eAlta Extra Teto· Teto FInanc:eIra PopuIIçIo Pllr CIpIIa

.131.679,37 10.215.963,48 58.129.978,33 586,945 99,04

.224.361 ,18 33.135.076,80 313.840.502,78 2.887,526 108,69

.759.886,58 36.249.517,68 270.792.714,14 3.031,079 89,34

.842.474,15 4.649.107,72 42.228.834,71 534,821 78,96

.461.903,32 114.183.276,12 1.282.605.675,56 13.440,544 95,43
•

.401.604,65 100.989.352,56 811.080.742,73 7.758,437 104,54

.358.445,27 38.322.820,08 229.590.577,47 2.189,792 104,85

.469.457,95 43.332.017,80 314.846.630,63 3.250,205 96,87

.485.777,43 65.745.399,00 553.781.686,39 5.306,424 104,36

.775.707,85 60.459.679,20 545.856.183,49 5.873,646 92,93

1.052.567,16 285.602.631,00 1.945.356.181,80 18.553,335 104,85

.412.972,62 29.018.367,56 238.716.725,34 2.169,704 110,02

.612.274,39 34.690.999,32 284.571.254,19 2.651,313 107,33

.168.591,56 48.361.000,68 534.504.871,00 6.453,699 82,82

.286.973,67 31.849.811 ,96 389.118.992,55 3.494,965 111,34

.139.400,07 108.670.128,60 856.800.026,75 8.084,722 105,98

.402.619,19 40.384.956,96 332.571.090,47 2.898,191 114,75

.403.847,79 140.965.904,00 1.096.169.708,83 9.797,965 111,88

.833.585,68 208.903.143,84 1.657.560.840,72 14.879,144 111,40

.728.298,97 48.459.048,56 312.564.182,49 2.852,800 109,56

455.418,63 11.642.303,00 127.073.596,07 1.455,914 87,28

027.526,20 3.523.846,32 33.802.495,60 357,296 94,61

.143.421,08 181.719.762,96 1.199.974.659,44 10.511,009 114,16

.310.307,73 74.691.425,88 599.784.994,85 5.527,718 108,50

.339.248,48 22.181.163,32 205.060.133,40 1.874,597 109,39

3.491.467,77 827.022.463,44 4.554.150.254,41 38.709,339 117,65

608.795,73 14.871.844,24 139.032.907,13 1.230,188 113,02

2.328.614,47 2.619.841.012,08 18.929.566.441,27 176.361.318,00 107,33
'--
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Estado Alençio BisIca

Acre 17.782.335,48 3

Alagoas 104.481.064,80 17

Amazonas 101.783.309,88 13

Amapá 13.737.252,84 2

Bahia 347.960.496,12 82

Ceará 250.689.785,52 45

Distrito Federal 33.909.312,12 15

Espírito santo 91.045.154,88 18

Goiás 165.550.509,96 32

Maranhão 184.620.796,44 30

Minas Gerais 518.700.983,64 1.1

Mato Grosso do Sul 61.285.385,16 14

Mato Grosso 88.267.980,48 16

Pará 171.975.278,76 31

Paraiba 148.982.206,92 20

Pernambuco 259.990.498,08 48

Piauí 123.783.514,32 16

Paraná 265.799.957,04 68

Rio de Janeiro 293.824.111,20 1.1

Rio Grande do Norte 101.376.834,96 16

Rondonia 39.975.874,44 7

Roraima 14.251.123,08 1

Rio Grande do Sul 220.111.475,40 79

santa Catarina 177.783.261,24 34

Sergipe 72.539.721,60 11

São Paulo 773.636.323,20 2.9

Tocantins 53.552.267,16 7

Total 4.697.396.814,72 11.6

• Verbas do Fundo de Ações Estratégicas eCompensação (Faec) para custeio de ações como transplantes, hemodiálise e medicamentos excepcionais.
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T..pIa Intensiva

Leito Ideal Atual Diferença Aumento Total com Diferença
UTI n° Leitos Aumento Residual

N 1.378 409 -969 313 722 -889

NE 4.936 2.473 -2.463 575 2.693 -1.655

CO 1.232 1.146 -86 741 1.887 655

S 2.602 2.613 11 176 2.789 187

SE 7.539 7.395 -144 428 7.823 284

Brasil 17.687 14.036 -3.651 2.233 16.269 -1.418

Buscando ampliar oacesso à terapia intensiva, ogoverno federal está credenciando novos leitos de UTI no Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2003, oMinistério

da Saúde credenciou mais de 1.100 novos leitos. Até oprimeiro semestre de 2004, serão 2.233 incorporados à rede pública de saúde. Desse total, 614 atendem

a reivindicações de estados emunicípios que estavam engavetadas no ministério desde 2001 .

Para custeio dos novos leitos, o Ministério da Saúde destinou R$ 42,8 milhões em 2003. Já em 2004, a previsão é de que sejam empregados

R$ 105,72 milhões para pagamento das internações realizadas nos 2.233 novos leitos de UTI.

Com esse aporte, o total de leitos de terapia intensiva no SUS aumentará para 16.269, representando uma significativa redução do déficit no sistema público,

de 3.651 para 1.418. Onúmero total de UTls no País - incluindo os hospitais de atendimento exclusivamente privado - passará de 20.677 para 22.910.
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Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

oMinistério da Saúde está investindo R$ 120,1 milhões na criação dos Serviços de

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nos municípios de maior porte

populacional. Esse e o principal componente da Política Nacional de Atenção às

Urgências, lançada em 2003. Para ajudar na manutenção dos serviços, o governo

federal vai aplicar, anualmente, uma soma de R$ 180 milhões.

No ano passado, quatro municípios aderiram ao SAMU. São eles: Aracaju (SE), Porto

Alegre (AS), Recife (PE), São Paulo (SP). Essas cidades, até então, financiavam o

próprio serviço. Após se adequarem às normas estabelecidas pela política de

atenção às urgências do Ministério da Saúde, passaram a receber também recursos

federais.

Até o primeiro semestre de 2004, serão adquiridas 650 ambulãncias e 150 UTls

para atender a cerca de 68 milhões de pessoas em 132 municípios e 20 capitais

com mais de 100 mil habitantes. Os recursos também vão garantir a implantação

de 152 Centrais de Regulação Médica de Urgência, que vão funcionar 24 horas por

dia, com acesso pelo telefone gratuito 192, para atender aos pedidos de socorro.

Para capacitar os profissionais que vão atuar nos SAMU, nesta primeira etapa, 27

Núcleos de Educação em Urgência estão sendo criados.

As equipes do SAMU são capazes de prestar todo o atendimento às urgências

provocadas por causas traumáticas, clinicas, pediátricas, cirúrgicas, gineco

obstétricas e psiquiátricas. Para tanto, os serviços contam com equipes de suporte

básico (auxiliares e técnicos de enfermagem), capacitadas para atendimento das

urgências com risco moderado de vida e equipes de suporte avançado (médicos e

enfermeiros) para atendimento das urgências graves, que necessitam de resposta

imediata.

Com a expansão dos serviços, a previsão é que aproximadamente 15 mil pessoas

sejam empregadas em postos de trabalho diretos e indiretos. Os empregos diretos

serão no mínimo de: 3.900 auxiliares de enfermagem, 3.900 motoristas, 2.852

médicos, 1.502 enfermeiros e 1.824 telefonistas auxiliares de regulação.
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POLITICA DE ATENÇÃO As URG~NCIAS - Esse é primeiro passo do governo para a reorganização da atenção integral às urgências no Brasil,

com objetivo de implantar uma Política Nacional de Atenção às Urgências, que vai atuar desde a atenção básica até a rede hospitalar, incluindo

referências pós-hospitalares eplanos para enfrentamento de catástrofes, desastres eatendimento aacidentes com múltiplas vítimas.

Também estão previstas estratégias de organização da rede de atenção básica para oatendimento de casos agudos eacriação de serviços de urgência

em municípios com população inferior a100 mil habitantes, localizados em áreas de baixa densidade populacional, como, por exemplo, aAmazônia, o

Centro-Oeste eo Nordeste brasileiro, utilizando, inclusive, o recurso da telemedicina.

BALANÇO - Atualmente. oBrasil conta com 16 Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em funcionamento nos municípios de Aracaju (SE), Araras

(SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP), Belém (PA), Betim (MG). Belo Horizonte (MG). Maceió (AL), Fortaleza (CE), Natal (RN), Porto

Alegre (RS), Recife (PE), Vitória da Conquista (BA), Piracicaba (SP) e Região do Vale do Ribeira (SP), que, por meio de consórcio intermunicipal engloba

26 municípios, além da BR-116 do trecho de Juquitiba à Barra do Turvo (divisa de SP com PR).

Esses serviços já existentes são beneficiados num primeiro momento com recursos de custeio eposteriormente receberão mais investimentos para que

possam equipar-se às normas de qualificação estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
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COMIT~ NACIONAL - Coordenado pelo Ministério da Saúde, o Comitê Nacional de Atenção às Urgências tem como objetivo a articulação entre

gestores eexecutores das ações do Sistema de Atenção às Urgências. Aidéia éque os atores envolvidos diretamente na estruturação do setor possam

discutir, avaliar epactuar diretrizes eações prioritárias.

oComitê Nacional de Atenção às Urgências vai analisar os indicadores, buscando construir um quadro descritivo completo da atenção às urgências,

apontando aspectos positivos, dificuldades, limites e necessidades a serem enfrentadas. Serão também criados, sob responsabilidade das secretarias

estaduais e municipais, Comitês Gestores Estaduais e Municipais do Sistema de Atenção às Urgências.

Participam do Comitê Nacional representantes dos Ministérios da Saúde, Defesa, Transportes, Justiça, Cidades, da Secretaria de Direitos Humanos, do

Conselho Nacional de Trânsito, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, da Defesa Civil, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran),

do Conselho Nacional de Saúde, dos Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e de Secretários Municipais de Saúde, da Associação Brasileira de

Saúde Coletiva (Abrasco), além de outras associações ligadas à área (de médicos, enfermeiros, hospitais universltários).

SEMINARIO - Entre os dias 20 e30 de outubro de 2003, o Ministério da Saúde promoveu oSeminário Nacional de Política de Atenção às Urgências.

Oencontro reuniu gestores estaduais emunicipais de saúde etodas as instituições envolvidas com oatendimento às urg~ncias para apontar os novos

desafios na estruturação de uma rede nacional de atenção, que inclua ações de promoção àsaúde, atenção básica, atenção pré-hospitalar fixa emóvel,

regulação médica das urgências, atenção hospitalar, pós-hospitalar, capacitação de recursos humanos e humanização do atendimento.

Além dos debates, durante o seminário, os municípios puderam receber orientações, com exemplos práticos, sobre a elaboração de projetos de

reestruturação dos sistemas de atenção às urgências regionais. A idéia éadequar os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já existentes

às determinações da política nacional. Ou seja, unificar os serviços para que todas as regiões do País ofereçam a mesma assistência.
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Média Complexidade

ogoverno reajustou os valores dos procedimentos hospitalares e ambulatoriais executados pela rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Os percentuais de

aumento de até 46% incidiram sobre a Tabela de Procedimentos de Média Complexidade (hospitalar e ambulatorial). Ao todo, o Ministério da Saúde está

destinando um adicional de R$ 330,48 milhões por ano (R$ 27,54 milhões por mês) para pagar as novas tabelas.

Oreajuste foi determinado diante da defasagem das tabelas, que vinha agravando a crise financeira de diversas unidades de saúde. Oimpacto é maior nas

santas casas edemais hospitais filantrópicos, onde as dificuldades são mais graves.

Com a medida, o Ministério da Saúde atende a uma antiga reivindicação dos prestadores de serviços do SUS (públicos, privados e filantrópicos), de modo

especial, os de médio epequeno porte das médias epequenas cidades.

Na área de internação, foram reajustados os procedimentos com valor de até R$ 306,00. Ao todo, ogoverno aplica R$ 22,19 milhões mensais para aumentar

em 37% as diárias hospitalares, em 10,5% os serviços profissionais e em 10% os serviços auxiliares de diagnose terapêutica.

Em relação aos procedimentos e exames ambulatoriais, os percentuais foram concedidos por grupos: 46% para os anatomopatológicos (análise das alterações

estruturais e funcionais de células, tecidos e órgãos); 25% para as endoscopias; 30% para os ultra-sons; 20% para as biópsias; e 43% para os traçados

(eletroencefalogramas eeletrocardiogramas simples). Omontante destinado mensalmente para garantir esses reajustes é de R$ 5,35 milhões.

Média do Reajuste por TIpo de Prestador e Porte da Unidade

Número de Leitos Público Privado Filantrópico Universitário

Até 50 leitos 12,66% 8,48% 9,84% 7,79%

50 - 100 leitos 9,32% 7,07% 8,55% 2,20%

100 - 150 leitos 6,12% 4,96% 6,78% 4,45%

150 - 200 leitos 5,14% 3,53% 5,19% 3,39%

Mais de 200 leitos 3,57% 1,11% 3,85% 2,29%
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