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APRESENTAÇÃO

Esta publicação visa orientar os estados e os municípios de grande porte que 
desejam implantar Núcleos de Economia da Saúde (NES), com vistas a utilizarem os 
instrumentos e as ferramentas de Economia da Saúde na tomada de decisão racional.

Uma vez que os recursos financeiros na saúde são finitos, promover a alocação 
racional e eficiente deles deve ser a prerrogativa dos gestores do Sistema Único de Saúde. 

Os NES, ao se constituírem em instâncias de referência em Economia da Saúde, 
serão fundamentais por permitirem que se estabeleça a capilaridade necessária para a 
disseminação das ações e o apoio às instâncias de gestão do SUS no âmbito da Econo-
mia da Saúde.

Ao Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento 
(DESID/SE/MS) cabe o apoio financeiro e técnico, além da disponibilização de seus sis-
temas de informação, a fim de propiciar que a cultura de gestão de custos, a análise 
de custos e consequências de intervenções em saúde, entre outras iniciativas, possam 
promover o acesso da população às ações e serviços de saúde de qualidade e alocação 
mais eficiente dos recursos do SUS.
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1 A ECONOMIA DA SAÚDE E SUA
IMPORTÂNCIA PARA O SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE 

As diretrizes constitucionais do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente a 
universalidade e a integralidade, levam-no a compartilhar desafios comuns aos sistemas 
universais de saúde, no que concerne à garantia de sustentabilidade financeira.

O debate nacional sobre as dificuldades do sistema oscila entre os que acreditam 
que a causa dos problemas reside no subfinanciamento e aqueles que pensam que o 
cerne é a má gestão dos recursos. O que tem prevalecido é a ideia de que tanto o finan-
ciamento insuficiente quanto a gestão inadequada dos recursos são responsáveis por um 
conjunto de estrangulamentos, os quais resultam em prejuízos à qualidade e ao acesso 
aos serviços.

O cenário atual é agravado por causas associadas ao envelhecimento da po-
pulação, com o aumento da demanda por ações e serviços de saúde; ao surgimento 
de novas tecnologias diagnósticas e terapêuticas, que pressionam o orçamento dos 
governos; à tríplice carga de doenças, em que coexistem as doenças crônicas, infecto-
-parasitárias e decorrentes das violências. 

Esses três fatores são comumente denominados transição demográfica, tec-
nológica e epidemiológica, respectivamente; transições estas que são compartilhadas 
com os países de alta renda. O SUS, ao seu turno, tem ampliado o acesso da população 
brasileira às ações e serviços de saúde, porém é necessário avançar na garantia do 
acesso universal, na integralidade da atenção e na ampliação do financiamento público 
do sistema nacional de saúde. 

Dessa forma, além da busca por novas fontes de recursos para o financiamento 
do SUS, faz-se necessária a adoção de instrumentos que auxiliem gestores e técnicos 
a realizarem alocação mais eficiente dos recursos. Seja em um ou em outro aspecto, a 
Economia da Saúde tem amplo potencial de aplicação como campo de conhecimento, 
a fim de possibilitar decisões mais fundamentadas sobre as fontes e os destinos dos 
recursos da Saúde. 

A Economia da Saúde é área de conhecimento recente, nascida como fruto 
de reflexões sobre a saúde, especialmente no setor privado nos anos 1960 (ARROW, 
1963). A partir das análises sobre as características especiais do mercado de serviços 
de saúde, chegou-se à conclusão de que:

 – A demanda é irregular e imprevisível, com grande probabilidade de perda ou 
redução na capacidade dos indivíduos de auferir renda (a doença gera custos 
médicos e não médicos).
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 – O comportamento dos ofertantes de serviços difere dos pressupostos teóri-
cos usuais, ou seja, não é possível confiar na ausência (ou caráter secundá-
rio) do autointeresse e há assimetria de informação com cessão da liberdade 
de escolha do paciente para o profissional de saúde.

 – Ocorre incerteza quanto à qualidade do produto ofertado, sendo que o pro-
blema atinge o lado da demanda, com dificuldades para o usuário prever 
as consequências do consumo de um serviço, além de serem limitadas as 
oportunidades de aprendizado.

 – E quanto às condições da oferta, não há livre entrada de ofertantes (há barrei-
ras à entrada como, por exemplo, a exigência de licenças e custos elevados), 
o que consequentemente gera poder de monopólio e perda de bem-estar.

Assim, com constatação de que o mercado de serviços de saúde apresenta 
comportamento distinto em relação a outros mercados, havendo o que se conven-
cionou chamar de falhas de mercado, medidas vêm sendo propostas com a finalida-
de de aumentar o bem-estar e conferir mais eficiência na alocação de recursos.

Em todos os países da América Latina e do mundo, no geral, há preocupação 
sobre a utilização dos recursos com equidade, eficácia e eficiência, dada a evidência de 
que grande parte dos recursos alocados em saúde não são bem aproveitados devido a 
métodos deficientes de avaliação e gestão, além do emprego inapropriado de tecnolo-
gias e recursos humanos (ARREDONDO, 1999).

Observou-se a partir daí a ampliação da aplicação do conhecimento em Eco-
nomia ao setor Saúde, com o aprimoramento de ferramentas e do arcabouço teórico. 
Com isso, surgiu nova área de conhecimento, a Economia da Saúde, cujo campo foi 
inicialmente trabalhado, na década de 1980, pelos autores Mooney e Drummond em 
uma série de artigos chamados Essentials of Health Economics, publicados em uma 
revista científica da área da Saúde:

 – Parte I: O que é economia? (MOONEY; DRUMMOND, 1982a).

 – Parte I (continuação): O que é economia? (MOONEY; DRUMMOND, 1982b).

 – Parte II: Financiamento da atenção à saúde (MOONEY; DRUMMOND, 1982c).

 – Parte III: Desenvolvimento de políticas de atenção à saúde (MOONEY; DRUM-
MOND, 1982d).

 – Parte III (continuação): Desenvolvimento de políticas de atenção à saúde 
(MOONEY; DRUMMOND, 1982e).

 – Parte IV: Organização dos recursos da atenção à saúde (MOONEY; DRUM-
MOND, 1982f).
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 – Parte IV (continuação): Organização dos recursos da atenção à saúde 
(MOONEY; DRUMMOND, 1982g).

 – Parte V: Avaliando os custos e benefícios de alternativas terapêuticas 
(MOONEY; DRUMMOND, 1982h).

 – Parte V (continuação): Avaliando os custos e benefícios de alternativas tera-
pêuticas (MOONEY; DRUMMOND, 1982i).

 – Parte VI: Desafios para o futuro (MOONEY; DRUMMOND, 1982j).

 – Parte VI (conclusão): Desafios para o futuro (MOONEY; DRUMMOND, 1983).

Del Nero (2002, p. 19) define Economia da Saúde como

o ramo do conhecimento que tem por objetivo a otimização das ações 
de saúde, ou seja, o estudo das condições ótimas de distribuição dos 
recursos disponíveis para assegurar à população a melhor assistência 
à saúde e o melhor estado de saúde possível, tendo em conta meios e 
recursos limitados.

A Economia da Saúde integra as teorias econômicas, sociais, clínicas e epide-
miológicas a fim de estudar os mecanismos e fatores que determinam e condicionam 
a produção, a distribuição, o consumo e o financiamento dos serviços de saúde, cons-
tituindo-se instrumento indispensável para a gestão em saúde e alocação de recursos 
pela orientação que oferece à tomada de decisão em busca de alternativas mais efi-
cientes e racionais (HERRERA et al., 2002).

No Brasil, o financiamento tem sido tema de destaque na agenda do campo da 
Economia da Saúde desde a criação do SUS. Vários estudos foram e vêm sendo reali-
zados para demonstrar a evolução e a insuficiência dos recursos alocados, enfocando 
tanto as fontes de financiamento quanto a participação das esferas de governo (MEN-
DES; MARQUES, 2006).

Pelas potencialidades da Economia da Saúde, pode-se, esquematicamente, 
conforme demonstrado na Figura 1, evidenciar seus grandes temas, quais sejam: i. 
Saúde e Desenvolvimento; ii. Financiamento das ações e serviços de saúde; iii. Re-
gulação econômica em saúde; iv. Alocação de recursos; e v. Eficiência das ações e 
serviços de saúde.
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Figura 1 – Temas da Economia da Saúde
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Fonte: Autoria própria.

Atualmente, os sistemas de saúde, especialmente os de caráter universal, têm 
aplicado o conhecimento e as ferramentas de Economia da Saúde no processo rotinei-
ro de tomada de decisão.

Em um contexto mundial de crise financeira e recessão econômica, é funda-
mental aplicá-los para estabelecer prioridades na política de saúde, considerando seu 
potencial para oferecer oportunidade de alocar melhor os recursos escassos, reduzin-
do a morbidade e a hospitalização, além de potencializar o capital humano (KYRIOPOU-
LOS; TSIANTOU, 2010).

No SUS, uma das primeiras experiências de institucionalização de seu uso ocor-
reu com a criação do Departamento de Economia da Saúde no Ministério da Saúde 
em 2003. Hoje ele existe como Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e 
Desenvolvimento (DESID) e presenciou o crescimento do interesse nos estudos econô-
micos realizados por seus técnicos e nas ferramentas disponibilizadas.

A experiência do Ministério da Saúde revela a importância dessa área de 
conhecimento. A cada dia questões sobre o financiamento do SUS; sobre quanto é 
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necessário para investimento e custeio das ações e dos serviços de saúde; sobre o 
impacto da implementação de programas e incorporação de tecnologias, além de 
outras questões a respeito de custos e de eficiência alocativa, são mais frequentes na 
rotina do Departamento.

O pressuposto basilar da Economia é que os recursos são limitados e, portanto, 
torna-se fundamental aplicá-lo de forma racional tendo em conta os objetivos alme-
jados. Assim, considerando que o SUS deve se nortear pelos princípios constitucionais 
de universalidade, igualdade e integralidade da atenção à saúde, importante se faz a 
incorporação de conhecimentos e ferramentas que auxiliarão os gestores a entender 
o papel da Saúde na economia, a discutir o financiamento do sistema, a fazer alocação 
mais eficiente dos recursos disponíveis, a regular melhor o mercado de produtos e ser-
viços e a selecionar as tecnologias mais custo-efetivas. 

Esse é o potencial da Economia da Saúde e sua verdadeira contribuição para o 
fortalecimento da gestão do SUS.
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2 O QUE SÃO OS NÚCLEOS
DE ECONOMIA DA SAÚDE 

Na lógica de aperfeiçoamento da gestão do SUS, os Núcleos de Economia da 
Saúde (NES) constituem-se em pontos focais de disseminação das ações de Economia 
da Saúde nos estados e em municípios de grande porte, com vistas a subsidiar os ges-
tores locais no processo de tomada de decisão pela aplicação do conhecimento e das 
ferramentas de Economia da Saúde.

O SUS deve ser financiado e gerenciado pelas três esferas de governo: União, 
estados e municípios. Diante da extensão territorial e pelo fato de possuirmos 26 esta-
dos, um Distrito Federal e 5.565 municípios, qualquer iniciativa engendrada pelo Minis-
tério da Saúde, órgão responsável pela política de saúde, deve ser realizada com uma 
capilaridade que permita que as ações cheguem às diversas regiões do País.

Contar com o apoio das secretarias estaduais e municipais de saúde é sem-
pre um passo importante nesse caminho e os NES desempenham importante papel 
na disseminação e aplicação do conhecimento em Economia da Saúde no âmbito 
regional e local. 

Para que realizem suas ações a contento, torna-se necessário que estejam na 
estrutura organizacional das secretarias de estado da Saúde (SES) e das secretarias mu-
nicipais de saúde (SMS) a fim de que possuam legitimidade e contem com estrutura 
física adequada e recursos humanos qualificados.
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3 HISTÓRICO

A implantação de núcleos de Economia da Saúde nas secretarias estaduais de 
saúde tem sido estimulada pelo Ministério da Saúde desde 2004 (JORGE, 2006; BRASIL; 
INSTITUTO...; DEPARTMENT..., 2007), utilizando-se, inicialmente, de recursos do Projeto 
de Economia da Saúde (PES): reforçando sistemas de saúde para reduzir desigualdades, 
financiado pelo Acordo de Cooperação Técnica Brasil (por meio do Ministério da Saúde 
e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e Reino Unido (por meio do Departament 
for International Development – DFID).

Os objetivos do PES eram: 

 – Incrementar a utilização do instrumental de economia da Saúde na tomada 
de decisões de políticas de saúde.

 – Fortalecer tanto a oferta (inter-relação das instituições acadêmicas, Ministé-
rio da Saúde e secretarias de Estado de Saúde) como a demanda (sensibili-
zação de gestores do SUS e treinamento de técnicos e gerentes na utilização 
do ferramental de Economia da Saúde, a fim de aumentar a efetividade, a 
eficiência e a equidade do sistema de saúde brasileiro).

 – Reforçar a atuação dos governos federal, estadual e municipal no desenvolvi-
mento do setor Saúde (capacitação nacional em Economia da Saúde, em ní-
vel acadêmico e institucional, possibilitando análises setoriais baseadas em 
evidências e respaldadas por informações econômicas confiáveis).

Assim, diante da necessidade de incentivar o uso das ferramentas de Econo-
mia da Saúde na gestão e fortalecer oferta e demanda, foi realizada a transferência de 
recursos financeiros para quatro secretarias de Estado de Saúde, que manifestaram 
interesse em implantar núcleos de Economia da Saúde. A iniciativa foi apoiada à época 
por membros da academia, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 
do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e da Associação 
Brasileira de Economia da Saúde (Abres). 

Também foram promovidas capacitações de técnicos das diversas instâncias do 
SUS, por meio de cursos de especialização em Economia da Saúde, tendo sido forma-
dos 230 especialistas na área, até o ano de 2006, de 22 estados brasileiros.

Assim, alguns estados têm engendrado iniciativas para qualificação dos proces-
sos de planejamento, orçamento, avaliação de políticas, inclusive com a busca de coo-
peração técnica com organismos internacionais, e constituíram NES ou incorporaram, 
em sua estrutura organizacional, a área da Economia da Saúde.
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Diante dessa situação, em 2011, nova iniciativa do DESID foi realizada para 
estimular os NES. Agora se utilizando de convênio para a formalização de coopera-
ção técnico-financeira, em que recursos financeiros foram repassados com vistas 
a estimular ações relativas à estruturação dos NES, seja para a compra de equi-
pamentos como para a contratação de serviços. Como critérios de priorização na 
seleção de estados, foram privilegiados aqueles que permaneceram em atividade 
com seus NES; os que apoiam a implantação do Programa Nacional de Gestão de 
Custos (PNGC) e os estados que participam do Projeto de Qualificação das Redes 
de Atenção à Saúde (QualiSUS-Rede).
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4 EIXOS DE AÇÃO DOS NES

Para que atuem como pontos focais de disseminação das ações de Economia 
da Saúde no estado e municípios, os NES terão de estar aptos a realizar atividades rela-
cionadas com o tema; manusear os sistemas de informação gerenciados pelo DESID e 
disseminar programas e projetos no âmbito estadual.

Identificamos cinco linhas principais de atuação dos NES:

I. Elaboração de estudos econômicos, especialmente com vistas a promover a 
avaliação de tecnologias;

II. Implementação do Programa Nacional de Gestão de Custos;

III. Apoio ao estado e aos municípios na declaração de dados ao Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde;

IV. Apoio à alimentação do Banco de Preços em saúde pela secretaria de Saúde e 
na utilização das referências do Catálogo de Materiais (Catmat) para promo-
ver economicidade em compras de insumos e equipamentos para a saúde; 

V. Apoio às instâncias de gestão do SUS na elaboração e avaliação da execução 
dos orçamentos da Saúde.

4.1 Elaboração de estudos econômicos
A elaboração de estudos econômicos é atividade fundamental na Economia da 

Saúde, por serem os recursos financeiros escassos, com necessidade de racionalização 
dos gastos e otimização dos recursos.

As avaliações econômicas, portanto, fornecem ferramentas de racionalização 
de cuidado à saúde e são conceituadas por Drummond (2001, p. 10) como “a análise 
comparativa de ações alternativas em termos de custos e consequências”. Podem ser 
classificadas em quatro tipos de estudos:

I. Análise de minimização de custos (AMC): compara alternativas que produ-
zem resultados semelhantes, em termos de efetividade, apenas com dife-
rença nos custos totais. É considerada uma forma especial de análise custo-
-efetividade em que as consequências das alternativas são equivalentes.

II. Análise custo-efetividade (ACE): compara alternativas de intervenção, tan-
to em termos de custos como de consequências, porém de uma forma 
incremental: a diferença de custos com diferenças de resultados. Os custos 
são medidos em unidades monetárias e os efeitos das diferentes alternativas 
em unidades naturais como: número de mortes evitadas, número de anos 
de vida ganho, número de dias com incapacidade etc.
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III. Análise custo-benefício (ACB): mede os custos e benefícios das alternativas 
em unidades monetárias. É, pois, eventualmente empregada em análises de 
alternativas sanitárias pela difícil tradução dos resultados de saúde em uni-
dades monetárias, processo obtido por estudos de disposição a pagar da 
população por determinados resultados em saúde.

IV. Análise custo-utilidade (ACU): compara alternativas cujas consequências estejam 
medidas em termos de utilidade, que, segundo Drummond (2001, p. 18), “refle-
te as preferências dos indivíduos ou da sociedade por determinado conjunto de 
resultados em saúde”. A análise custo-utilidade é útil, pois fornece uma unidade 
comum de comparação dos resultados de saúde; também incorpora a dimensão 
de qualidade de vida ao resultado em saúde e não apenas quantidade.

As avaliações econômicas têm seu melhor uso no processo de avaliação de tecno-
logias, que visa auxiliar os gestores da Saúde na tomada de decisão quanto à incorporação 
de tecnologias. Segundo a publicação Avaliação de Tecnologias em Saúde, do Departamen-
to de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (DECIT) do MS (BRASIL, 2008), o termo 
corresponde a um processo abrangente por meio do qual são avaliados os impactos clíni-
cos, sociais e econômicos das tecnologias em saúde, levando-se em consideração aspectos 
como eficácia, efetividade, custos, segurança, custo-efetividade, entre outros.

São consideradas tecnologias em saúde: medicamentos, equipamentos e proce-
dimentos técnicos, sistemas organizacionais, educacionais, de informação e de suporte 
e os programas e protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados 
sanitários são prestados à população.

Além das avaliações econômicas de tecnologias, outros estudos econômicos 
podem ser realizados. São exemplos as análises de impacto orçamentário da incor-
poração de tecnologias; de projetos de lei que alteram as fontes de financiamento do 
SUS; de aplicação de medidas visando estimular ou restringir o consumo de produtos; 
de alocação equitativa de recursos; entre tantos outros.

4.2 Implementação do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC)
O SUS tem, entre seus princípios constitucionais, a universalidade, a integra-

lidade e a equidade; os três, juntos, podem ocasionar a demanda de uma quantidade 
infinita de recursos, em face de uma disponibilidade finita. Esse conflito torna impe-
rativa a presença da Economia da Saúde no processo de construção, estruturação e 
consolidação do sistema de saúde.

Em 2004, iniciou-se um movimento no Ministério da Saúde com o propósito de 
avançar na gestão de custos no âmbito do SUS e de agregar experiências bem-sucedidas.

Naquela oportunidade foi criado um grupo de trabalho que tinha como obje-
tivos: sistematizar a proposta de Política Nacional de Gestão de Custos; elaborar um 
diagnóstico situacional das instituições de saúde no Brasil; definir um modelo de fo-
mento para o desenvolvimento de um sistema básico de custos homogêneo nos con-
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ceitos e nas metodologias; promover o desenvolvimento de uma metodologia de apu-
ração de custos; e apoiar a implantação do sistema de gestão de custos nas instituições 
de saúde. Como resultado desse trabalho, propôs-se a criação do Programa Nacional 
de Gestão de Custos (PNGC).

Um dos principais frutos do trabalho deste grupo foi a consolidação do em-
basamento conceitual do PNGC no manual “Programa Nacional de Gestão de Custos: 
Manual Técnico de Custos – conceitos e metodologia”, publicado em 2006 e distribuí-
do para as secretarias estaduais e municipais de saúde (BRASIL, 2006b). Desde então, 
estabelecimentos de saúde de diferentes estados, com o apoio das respectivas secre-
tarias de Saúde, estaduais ou municipais, implantaram a metodologia de apuração de 
custos preconizada pelo programa. 

Mais recentemente, a partir de 2009, com vistas a municiar o desenvolvimento 
de um software para a apuração de custos e a disseminação da implantação do PNGC 
no SUS, foi firmada parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 
(SES/DF), para o desenvolvimento de um projeto-piloto para a implantação da apura-
ção de custos em três estabelecimentos hospitalares.

Com base nos primeiros resultados obtidos no projeto-piloto junto à SES/DF 
e considerando ambiente institucional favorável, foi realizada uma proposta de imple-
mentação do Programa Nacional de Gestão de Custos para o período de novembro de 
2011 a dezembro de 2015.

O Projeto de Implantação do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC), 
para o período de 2011 a 2015, tem como objetivo geral

promover a geração, a difusão e o aperfeiçoamento de informações 
relevantes e pertinentes a custos, com vistas a otimizar o desempenho 
dos serviços, estabelecimentos, regiões e redes de atenção em saúde 
do SUS, nos estados, hospitais federais e redes de atenção elegidos.

Está prevista uma gradação na implantação do PNGC, inicialmente em unida-
des de saúde (e, entre estas, hospitais), para posterior progressão para redes de aten-
ção à saúde e regiões de saúde. Neste momento, inclusive, está sendo desenvolvido 
um software pela equipe técnica da Coordenação-Geral de Economia da Saúde (CGES), 
denominado Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS (ApuraSUS), que visa 
propiciar a apuração de custos em ambientes hospitalares.

Em relação à população-alvo, dados relativos a 2009 da Pesquisa de Assistência 
Médico-Sanitária (BRASIL, 2010), publicada pelo IBGE, demonstraram que há no Brasil 
6.875 estabelecimentos de saúde com internação, sendo 41,3% destes públicos. Assim, 
o alvo inicial do PNGC é constituído de 2.839 estabelecimentos de saúde.

Como o processo de implantação de gestão de custos se dá nas instituições de 
saúde, requer, necessariamente, que haja uma rede descentralizada de apoio a esta ini-
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ciativa. A experiência do projeto-piloto na Secretaria de Estado da Saúde do DF, em curso 
desde 2008, tem demonstrado o quão individualizado deve ser o apoio institucional. 

A participação dos NES reveste-se de tamanha importância no proces-
so de implantação do PNGC, pois, entre os nove objetivos específicos do projeto 
de implantação, um deles trata exclusivamente da estruturação dos Núcleos de 
Economia da Saúde, para que sejam pontos focais para a implementação do PNGC 
no âmbito estadual.

4.3 Apoio na declaração de dados ao Siops pelo estado e municípios
O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) foi 

implantado no Ministério da Saúde em 2000, com a publicação da Portaria Conjunta 
MS/Procuradoria-Geral da República nº 1.163, de 11 de outubro de 2000 (BRASIL, 
2000); posteriormente retificada pela Portaria Interministerial nº 446, de 16 de mar-
ço de 2004 (BRASIL, 2004), sendo, atualmente, coordenado pelo DESID.

O objetivo precípuo do Siops é conhecer os gastos de recursos próprios, 
das três esferas de governo, em ações e serviços públicos de saúde. É composto 
de programas para captação de dados estaduais e municipais relativos a receitas 
totais e às despesas com ações e serviços públicos de saúde, disponibilizados pela 
internet, atualmente com periodicidade semestral e em processo de modificação 
para a transmissão bimestral. 

O preenchimento de dados do Siops é de natureza declaratória e busca 
manter compatibilidade com as informações contábeis, geradas e mantidas pelos 
estados, Distrito Federal e municípios; além de se manter em conformidade com 
a codificação de classificação de receitas e despesas, definida em portarias, pela 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. A recente publicação da 
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (BRASIL, 2012), entre outras 
determinações, tornou o preenchimento do Siops obrigatório para todos os entes 
da Federação, implicando a necessidade de adaptação do sistema e desenvolvi-
mento de funcionalidades ainda não disponíveis.

A portaria de criação do Siops previu, desde o início de seu funcionamento, 
a implantação de instâncias que pudessem servir de suporte as suas atividades, 
quais sejam: a Câmara Técnica de Orientação e Avaliação do Siops (CT-Siops) e os 
Núcleos Estaduais de Apoio ao Siops (Neasiops).Relativamente aos núcleos estadu-
ais de Apoio ao Siops foram previstas constituição e funções mínimas.

Em relação à constituição mínima, as portarias implementadoras do Siops 
sugeriram as seguintes representações: secretarias estaduais de saúde (SES); Con-
selho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) ou associação ou fe-
deração estadual de municípios e representação estadual do Departamento de In-
formática do SUS (DATASUS), acrescida de representação do Ministério Público e 
do Conselho Estadual de Saúde.
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Recente recomendação da CT-Siops, execrada durante a 68ª reunião, em 
4 de junho de 2012, sugeriu a incorporação da representação das secretarias es-
taduais e municipais de Fazenda, de forma a facilitar a obtenção das informações 
contábeis necessárias à declaração dos dados ao Siops.

Em relação ao escopo mínimo de funções, foi sugerido: estimular a adesão de 
municípios ao Siops, proporcionando-lhes apoio técnico necessário para que informem 
dados por meio do sistema; zelar pelas informações dos estados, inclusive no que se 
refere à confiabilidade das mesmas; analisar as informações geradas pelo sistema, sub-
sidiando os processos de planejamento e gestão do SUS no estado; contribuir para o 
controle social sobre as políticas de financiamento da Saúde.

Os primeiros Neasiops iniciaram suas atividades em 2000 e assentaram-se, 
preferencialmente, nas secretarias estaduais de saúde. Apesar das dificuldades en-
contradas no processo de implantação, tais como ausência de formalização e preca-
riedade de estrutura física e de recursos humanos, a atuação dos integrantes do Ne-
asiops na divulgação do sistema conseguiu transformá-lo no sucesso de alimentação 
que é hoje, antes mesmo da obrigatoriedade de registro dos dados, por meio de um 
processo marcado essencialmente pelo convencimento de gestores estaduais e mu-
nicipais, quanto à importância de declararem os dados por meio do sistema.

Assim, os NES poderão agregar as atividades do Neasiops, como já ocorreu 
em alguns estados ou se utilizar dos dados captados para a elaboração de estudos 
relativos ao financiamento do SUS.

4.4 Utilização de dados do Banco de Preços em Saúde (BPS) e do Catálogo 
de Materiais (Catmat)

O Banco de Preços em Saúde (BPS) é um sistema informatizado que registra, 
armazena e disponibiliza, por meio da internet, os preços de medicamentos e produ-
tos para a saúde que são adquiridos por instituições públicas e privadas cadastradas 
no sistema.

Os preços são inseridos pelas próprias instituições e representam os valores 
pagos no momento da compra daqueles bens. Além de tornar públicas as informações 
sobre os preços, o sistema proporciona a visualização de relatórios gerenciais, visando 
auxiliar as instituições na gestão de seus recursos financeiros.

Adota a padronização de descrição, codificação e unidade de fornecimento do 
Catálogo de Materiais (Catmat). O objetivo é a integração dos dados a fim de padroni-
zar e unificar a linguagem, favorecendo as comparações de preços dos produtos.

Existem três formas de alimentar o BPS:

 – Direta: em que o usuário digita item a item no sistema. 
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 – Pelo uso de ferramenta de importação de dados: a qual permite a migração 
direta de dados da instituição, sem precisar digitá-los um a um no BPS. Nesse 
caso, as instituições de saúde podem fazê-lo por meio de arquivo no formato 
XLS, bastando apenas adaptar seus sistemas, na intenção de gerar um arqui-
vo XLS sob os moldes descritos no sistema BPS.

 – Pela migração direta da base de dados Siasg/Compras: opção válida para as 
instituições que utilizam o Comprasnet (todos os órgãos federais, por exemplo).

A ideia de se criar um banco de dados sobre preços de medicamentos e in-
sumos de saúde surgiu inicialmente em 1998. Àquela época, o Ministério da Saúde 
propôs a criação de um banco de preços inicialmente voltado à área hospitalar, sendo 
denominado Banco de Preços Praticados na Área Hospitalar (BPPH), cujo objetivo era 
disponibilizar na internet o resultado das compras de medicamentos, materiais médi-
co-hospitalares e gases medicinais, efetivadas pelas instituições públicas, filantrópicas 
ou privadas vinculadas direta ou indiretamente ao SUS.

Naquele ano foi publicada a Portaria MS/GM nº 3.505 (BRASIL, 1998), que ins-
tituiu a Câmara Técnica Consultiva do Banco de Preços, cuja função era avaliar altera-
ções, acréscimos ou melhorias no sistema. 

Em 1999, a Portaria MS/GM nº 74, de 29 de janeiro, determinou a obrigatorie-
dade de inserção das compras no sistema de todas as unidades hospitalares públicas 
com mais de 320 leitos (portaria ainda vigente) (BRASIL, 1999).

Em 2002, devido à necessidade de ampliar sua área de atuação para medica-
mentos dos programas Atenção Básica, Estratégicos e DST/Aids foi, então, renomeado 
para Banco de Preços em Saúde (BPS).

Em 2008, visando aprimorar essa ferramenta, foi lançado o novo sistema BPS, 
contendo plataforma mais amigável para os seus usuários.

Dados de dezembro de 2011 demonstram a riqueza de informações passíveis 
de serem acessadas no BPS:

• 6.364 itens (aproximadamente 65% são medicamentos).

• 5.716 registros de compras.

• Valor informado: R$ 3.576.613.286,59.

• 2.039 fabricantes/fornecedores cadastrados.

• 1.449 instituições usuárias (adesão dos hospitais da Rede Sentinela).

Em relação ao Catmat, é um sistema desenvolvido e gerenciado pelo Ministé-
rio do Planejamento e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), para 
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catalogação dos diversos materiais adquiridos pelo governo federal. É de uso obriga-
tório pelos órgãos da Administração Direta e facultativo aos de Administração Indireta 
do governo federal.

Há unidades catalogadoras nos diversos ministérios do governo federal. A Uni-
dade Catalogadora do Ministério da Saúde (UC/MS) foi criada para atender à demanda 
de especificação técnica e catalogação de produtos para a saúde. A catalogação visa 
estabelecer as características físicas necessárias e obrigatórias à perfeita identificação 
de um item e seu desempenho, descrita de forma objetiva e sucinta, em linguagem 
única e padronizada para a descrição de materiais. 

No processo de catalogação é especificado o item que se deseja adquirir e 
gerado um código BR para cada item novo inserido, sendo este código BR usado do 
começo ao fim do processo de aquisição de um bem de consumo ou permanente.

Há inúmeras vantagens de se utilizar a catalogação estabelecida pela UC/MS na 
aquisição de insumos para a saúde:

 – Linguagem única, o que evita redundâncias.

 – Facilidade para pesquisar preços praticados.

 – Facilidade na conferência do item licitado e do item recebido.

 – Não direcionamento para marcas, garantindo a concorrência para itens iguais.

 – Equidade na aplicação dos recursos públicos na Saúde.

Assim, em relação ao BPS/Catmat, os NES poderão atuar em duas grandes frentes:

 – Por um lado, estimular a utilização do padrão descritivo do Catmat no pro-
cesso de aquisição de produtos para a saúde e a declaração de dados de 
compras de medicamentos e insumos para a saúde, praticados pelas secre-
tarias estaduais e municipais de saúde, por meio do BPS.

 – Por outro lado, utilizar-se dos dados disponíveis no BPS para a racionalização 
da compra de insumos para a saúde e realização de estudos econômicos.

4.5 Apoio às instâncias de gestão do SUS na elaboração e avaliação da 
execução dos orçamentos da Saúde

A racionalização do cuidado em saúde, a fim de promover o acesso da popu-
lação às ações e serviços de saúde seguras, eficazes, custo-efetivas, de qualidade, em 
tempo oportuno, exige que se conheçam, por um lado, as necessidades de saúde da 
população e, por outro, a rede de atenção à saúde disponível; ou seja, necessidade e 
oferta. Esse passo que se aparenta simples, na realidade é bastante complexo, pois 
conhecer as necessidades de saúde da população significa dispor de métodos de iden-



. 24 .

MINISTÉRIO DA SAÚDE

tificação de incidência e prevalência das doenças; conhecer a carga de cada uma delas, 
a fim de estabelecer quais são os agravos que necessitarão de intervenção sejam pre-
ventivas, curativas e/ou reabilitadoras. 

Em geral, o que temos são dados de demanda, que se traduzem por estatís-
ticas de atendimento no SUS. Ou seja, tais dados refletem o acesso ao sistema e não 
necessariamente àqueles que necessitam de cuidados de saúde, pois não contemplam 
a demanda reprimida e nem consideram aqueles que, apesar de possuírem agravos, 
não procuraram o sistema.

Em relação à oferta, hoje dispomos de instrumentos que buscam identificar os 
recursos físicos e humanos disponíveis no SUS, tanto da rede pública quanto da rede 
suplementar, seja por banco de dados gerenciados pelo Ministério da Saúde, a exem-
plo do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), seja por pesquisas 
conduzidas pelo Instituto Brasileiro de Estatísticas Sociais (IBGE).

O conhecimento de necessidades de saúde da população e oferta disponível é 
fundamental para que se possa elaborar o planejamento do setor Saúde, pois orientam 
quais ações deverão ser realizadas para alcançar resultados na melhora do estado de 
saúde da população brasileira; principalmente no que concerne àqueles agravos que 
sofrem influência direta dos serviços de saúde. Por conseguinte, tais ações planejadas 
devem estar refletidas no orçamento, a fim de se alcançar os resultados almejados.

Para descrever os instrumentos de planejamento da Administração Pública e do 
SUS serão utilizados os conceitos descritos na série “Coleção para entender a gestão do 
SUS 2011”, especialmente os contidos nos Livros 1 e 3, publicada pelo Conass, cujos tex-
tos contaram com a colaboração de técnicos do Ministério da Saúde e estão especial-
mente adaptados para facilitar a compreensão por outros profissionais, não àqueles de 
planejamento e orçamento.

O modelo orçamentário brasileiro foi definido pela Constituição Federal de 
1988, sendo composto de três instrumentos: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 – O PPA, com vigência de quatro anos, tem como função estabelecer as diretri-
zes, objetivos e metas de médio prazo da Administração Pública. 

 – A LDO, com periodicidade anual, estabelece as diretrizes e as prioridades de gastos.

 – A LOA, também com periodicidade anual, conterá a discriminação da receita 
e da despesa, a fim de evidenciar a política econômico-financeira e o progra-
ma de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universa-
lidade e anualidade.

Todas as esferas de governo estão submetidas ao que determina a Constituição 
Federal de 1988 e deverão se utilizar dos instrumentos estabelecidos no artigo 165. O 
PPA deverá refletir, inclusive, as necessidades setoriais, entre elas, as da Saúde. 
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O ciclo orçamentário tradicional pode ser definido como uma série de passos 
(ou processos) articulados entre si, que se repetem em períodos prefixados, por meio 
dos quais orçamentos sucessivos são preparados, votados, executados e avaliados e as 
contas aprovadas,  em um processo de contínua realimentação.

Compreende no mínimo três anos, pois começa com a aprovação do Plano 
Plurianual (PPA) relativo a um período, que vai do segundo ano do mandato em curso à 
aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 
relativas aos três anos de mandato, e abrange a entrega do orçamento para vigorar no 
primeiro ano do mandato subsequente.

Tem quatro fases: a) elaboração e apresentação; b) autorização legislativa; 
c) programação e execução; e d) avaliação e controle. A Figura 2 sintetiza as fases do 
ciclo orçamentário:

Figura 2 – Ciclo Orçamentário Resumido (Conass)

1) Formulação do PPA
pelo Executivo

2) Apreciação e
Adequação do PPA
pelo Legislativo

3) Proposta da
LDO

4) Apreciação e
Adequação do PLDO

5) Proposta de LOA

6) Apreciação e
Adequação do PLOA

7) Execução
Orçamentária

8) Controle da Execução
Orçamentária

Fonte: Conass.
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Uma das etapas importantes a serem acompanhadas é a Execução Orçamentária, 
que é a utilização dos créditos consignados no orçamento ou Lei Orçamentária Anual (LOA). 
Em geral, faz-se confusão entre execução orçamentária e financeira, por se tratarem de 
processos simultâneos; porém, a execução financeira é a utilização de recursos financeiros, 
visando atender a realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às unidades orçamen-
tárias pelo orçamento.

Na Administração Pública não é possível ocorrer despesas que não estejam 
previstas no orçamento e, para que elas ocorram de fato, é necessário que haja dispo-
nibilidade financeira.

Além das observações das normas constitucionais e infraconstitucionais rela-
tivas ao planejamento e orçamento, há ainda instrumentos específicos definidos para 
o SUS, quais sejam: o Plano de Saúde; as respectivas Programações Anuais em Saúde; 
e o Relatório de Gestão. A definição desses instrumentos está prevista na Portaria MS/
GM n° 3.085, de 1º de dezembro de 2006, que regulamenta o Sistema de Planejamento 
do SUS.

Segundo a Portaria MS/GM nº 3.085, o Plano de Saúde é o instrumento básico 
que, em cada esfera de governo, norteia a definição da programação anual das ações e 
dos serviços a serem prestados, assim como da gestão do SUS; o Relatório de Gestão, 
por sua vez, é o instrumento que apresenta os resultados alcançados e orienta eventuais 
redirecionamentos que se fizerem necessários.

Assim, a partir da utilização dos dados disponíveis, relativos ao diagnóstico 
de necessidades de saúde da população e da oferta de serviços, os técnicos do NES 
deverão estar capacitados a auxiliar os gestores municipais e estaduais a elaborarem 
os instrumentos de planejamento e orçamento previstos nas normas constitucionais 
e na legislação do SUS, a fim de que as ações planejadas e orçadas possam alcançar 
resultados eficientes na melhoria da Saúde da população.

Também auxiliam no monitoramento da execução orçamentária e financeira, 
promovendo recomendações de ajustes quando necessário.
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5 ESTRUTURAÇÃO DOS NES

São propostas pela Coordenação-Geral de Economia da Saúde, subordinada ao 
DESID/SE/MS, um conjunto de atribuições e sugestões relativas à estrutura física e de 
recursos humanos dos Núcleos de Economia da Saúde a serem implantados nas secre-
tarias estaduais de Saúde.

5.1 Em relação às atribuições dos NES
Recomenda-se que os NES estejam estruturados para executarem o seguinte 

conjunto de ações:

 – Elaborar e implantar normas e procedimentos para seu funcionamento, ob-
jetivando o planejamento e a organização das ações e atividades.

 – Promover a formação e a capacitação de pessoal.

 – Identificar a demandas de pesquisas em Economia da Saúde; definir critérios 
de prioridades; apoiar o processo de priorização; encaminhar e monitorar o 
desenvolvimento dos estudos.

 – Elaborar informes técnico-econômicos para subsidiar a decisão de incorporação 
e utilização de tecnologias em saúde, por meio de coleta, qualificação e síntese 
das evidências científicas disponíveis.

 – Divulgar e disponibilizar os resultados das pesquisas e avaliações, acompa-
nhando o impacto desses estudos.

 – Realizar estudos econômicos para subsidiar as decisões da Secretaria de 
Estado da Saúde.

 – Alimentar, integrar e articular os sistemas de informação em Economia da Saúde.

 – Utilizar os sistemas de informação gerenciados pelo DESID quais sejam Siops, 
BPS e Catmat para promover a tomada de decisão com bases racionais.

 – Utilizar os recursos de busca de evidência científica em Economia da Saúde 
disponibilizados pela Biblioteca Virtual em Saúde Economia da Saúde Brasil 
(BVS Ecos).

 – Promover a implantação de redes de cooperação entre serviço e academia 
de forma a potencializar a aplicação do conhecimento e das ferramentas de 
Economia da Saúde.
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 – Integrar ativamente a Rede de Economia da Saúde para a Gestão do SUS 
(Rede Ecos).

5.2 Em relação à estrutura organizacional e física do NES
Recomenda-se que o NES seja formalizado na estrutura organizacional da SES, 

por meio de portaria do secretário de saúde ou outro instrumento formal que lhe dê 
respaldo para atuar.

Também que esteja vinculado a instâncias que tenham interfaces com suas 
áreas de atuação ou, preferencialmente, diretamente ao gabinete do secretário esta-
dual de saúde, a fim de que possa cumprir o papel de municiá-lo na tomada de decisão.

5.3 Em relação aos recursos humanos
Recomenda-se buscar preferencialmente profissionais do quadro permanente, 

com qualificação e jornada de trabalho compatíveis com as atividades do setor.

Sugere-se como equipe mínima:

 – 1 administrador;

 – 1 economista;

 – 1 contador;

 – 1 profissional da área da Saúde; e

 – 1 agente administrativo.
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6 DESAFIOS

Desde 2004, vários NES foram criados, entretanto poucos permanecem ativos. 
Além daqueles que receberam incentivo financeiro, também nos estados do Pará e de 
Alagoas havia núcleos em atividade.

Vários fatores contribuíram para a desarticulação dos NES. Do ponto de vista 
federal, é possível que a descontinuidade da política nacional de fomento à sua criação 
e manutenção, bem como de apoio à formação e capacitação de pessoal tenham con-
tribuído para essa situação.

Do ponto de vista estadual, podemos citar:

 – A carência de recursos humanos para apoiar os diversos programas de saúde 
conduzidos pelo Ministério da Saúde, em diferentes áreas, contribui de for-
ma decisiva para a situação.

 – A inexistência de corpos técnicos permanentes nas secretarias de saúde, 
aliada à rotatividade dos gestores do nível decisório, pelo menos a cada qua-
tro anos, impede que haja continuidade das ações.

 – As limitações de recursos financeiros das SES para prover infraestrutura físi-
ca (mobiliário, equipamentos de informática) e contratar serviços (realização 
de eventos de promoção do tema, cursos, treinamentos, publicação de ma-
nuais e livros, pagamentos de passagens e diárias etc.), com vistas a promo-
ver o uso das ferramentas de Economia da Saúde nos estados.

Assim, para que os NES possam atuar como atores fundamentais na implan-
tação de programas e projetos de Economia da Saúde há que se ter estratégias de 
estímulo permanente à continuidade das ações.

Algumas ações que parecem ser importantes são:

1. Sensibilizar gestores estaduais quanto à importância do uso das ferramentas 
da Economia da Saúde na tomada de decisão racional, haja vista a escassez 
de recursos financeiros e a mudança do perfil demográfico e epidemiológico 
da população.

2. Expandir o incentivo financeiro de estruturação dos NES aos demais estados 
da Federação, como estímulo inicial à implantação dos núcleos.

3. Trabalhar em harmonia com outras iniciativas realizadas com os estados, se-
jam promovidas pelo DESID como por outros departamentos do MS. Como 
exemplo, pode-se citar a priorização de estados que aderiram ao Projeto 
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QualiSUS-Rede; disseminar o uso da metodologia adotada no projeto de 
Conta-Satélite de Saúde aos estados; aliar iniciativas de avaliação de tecno-
logia às análises econômicas etc.

4. Promover a busca ativa dos técnicos das secretarias estaduais de saúde que 
se especializaram em Economia da Saúde, a fim de que possam ser feitas 
gestões para que os mesmos se integrem às equipes dos NES.

5. Integrar os NES à Rede de Economia da Saúde (Rede Ecos), a fim de incentivar 
a articulação entre a academia e o serviço, o uso dos dados, a produção de 
informação para modificar a realidade local.

6. Buscar fontes de recursos externos, por meio de cooperação internacional, 
a fim de auxiliar o melhoramento de processos de gestão estadual, que ne-
cessariamente influenciam as ações de Economia da Saúde (planejamento, 
orçamento etc.).

7. Promover encontros entre gestores federais e estaduais, a fim de trocar ex-
periências, promover atualizações em sistemas gerenciados pelo DESID, pre-
miar iniciativas inovadoras.

8. Estabelecer uma rede de apoiadores aos estados, que possam, permanente-
mente, incentivar as atividades realizadas no âmbito estadual.
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7 CONCLUSÃO

O consenso atual é que a Economia da Saúde só poderá expandir-se no SUS se 
contar com uma rede de apoio locorregional, situada nos estados e em municípios de 
grande porte.

Os Núcleos de Economia da Saúde são instâncias fundamentais neste processo 
e, como se tratam de setores subordinados às secretarias de saúde, torna-se neces-
sário que o Ministério da Saúde promova ações não só no sentido de apoiá-los finan-
ceiramente e na formação técnica, mas também visando à manutenção da atividade 
destes, até que a cultura de gestão de custos e as ferramentas de economia de saúde 
tenham sido incoporadas nas secretarias, pelo corpo técnico permanente, e resista à 
rotatividade dos gestores do nível decisório.

É importante salientar que os NES não poderão ser considerados instâncias 
descentralizadas da CGES nos estados e municípios e, sim, pontos focais de Economia 
da Saúde, que trabalham de acordo com a cultura de cada instituição e com vistas a 
atender a realidade local. Assim, há que se ter um processo continuado de pactuações 
e incentivos.
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