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ATENÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE NO SUS: 
DESIGUALDADES NO ACESSO E NO FINANCIAMENTO  

 

 

 
I. JUSTIFICATIVA  

A iniciativa deste estudo teve múltiplas motivações. A primeira delas é a evidente escassez 
de pesquisas nacionais sobre o tema. Em parte porque outros assuntos passaram a ocupar 
interesse de pesquisadores e analistas, como aconteceu - com boas e justificadas razões – 
com a atenção básica, sobretudo depois do destaque assumido pelo PACS/PSF e da criação 
do PAB. De outra parte porque só recentemente o MS publicou estatísticas, mais completas 
e atuais - desagregadas por estado - sobre acesso (produção) e gasto com procedimentos 
e/ou serviços de alta complexidade/alto custo. Esses dados foram objeto de três publicações 
do MS cobrindo o período 1995-2002 1.2 3. 

A necessidade de atualizar essa série e complementar a análise é a segunda justificativa. As 
três publicações do MS, não obstante o mérito da iniciativa ,sem precedentes nessa área 
temática, de democratizar a informação sobre alta complexidade/alto custo, não tinham 
intenções analíticas. 

A terceira razão está na importância estratégica dos serviços de alta complexidade para a 
construção do SUS. É nesse tipo de assistência que o sistema público de saúde parece mais 
se aproximar da efetiva consecução dos princípios da universalização do acesso e da 
integralidade da atenção, sem dúvida os principais desafios da política nacional de saúde. 
Em países que consolidaram sistemas de saúde ancorados nesses mesmos princípios, a 
adesão dos estratos médios da sociedade, foi um fator decisivo para que a iniciativa fosse 
bem sucedida. Sistema de saúde para pobres serão sempre sistemas pobres, como disse 
Lord Beveridge, justificando a criação do NHS inglês. E o SUS corre esse risco. 

No Brasil, como é notório, a classe média  e mesmo os segmentos mais afluentes 
procuraram outras soluções para suas necessidades de atenção à saúde. Seja compondo uma 
cesta de consumo eclética, onde o SUS é usado nas duas pontas da oferta: na mais simples, 
barata e acessível, como os serviços de vacinação, e na mais cara e tecnologicamente 
sofisticada, onde o acesso ao setor privado é muitas vezes inacessível em razão de seus 

                                                   
1 MS/SAS/DCAS Assistência à Saúde no SUS - Média e Alta Complexidade (1995-2000), Orgs: Reis, João 
Gabardo et alli Brasília, 2001. 
2 MS/SAS/DCAS Assistência Hospitala no SUS (1995-2000), Orgs: Reis, João Gabardo & da Silva,  Aglaê 
Regina. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 
3 MS/SAS/DCAS Assistência à Saúde no SUS -  Média e Alta Complexidade (1995-2001), Orgs: Reis, João 
Gabardo et alli Brasília, 2003. 
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preços. Seja elegendo o uso combinado, não excludente, da medicina liberal na forma de 
pagamento direto, com as diferentes modalidades de pré-pagamento (seguro e planos de 
saúde privados). 

Finalmente, uma motivação tão importante quanto a anterior para a realização deste estudo 
é a tendência universal de aumento da demanda por serviços de alta densidade tecnológica. 
Isto leva a custos crescentes, atribuíveis a fatores como: 

(i) aumento da população e da longevidade. Embora com taxas anuais decrescentes, 
a população brasileira continua aumentando sobretudo nos centros urbanos. Estima-
se que somente em 2050 estacionaria em torno de abaixo de 250 milhões de 
habitantes4. Em 1991 a população maior de sessenta anos representava 4,8% do 
total. Esta proporção, mais do que dobrará até 2020, quando os idosos serão um 
contingente superior a 22 milhões de pessoas (atualmente são mais de dez milhões). 
Nos últimos vinte anos esse segmento cresceu 111%. Ainda que o gasto com 
assistência médica, tenda a crescer em todas as idades, pelas razões já apontadas, o 
aumento é maior entre as pessoas mais velhas, basicamente devido as taxas de 
internação mais elevadas 5, e ao incremento demográfico nesse grupo. Além disso, o 
tempo médio de hospitalização entre os idosos costuma ser mais longo, sendo 
também maior a complexidade e a freqüência dos procedimentos médicos 
utilizados.  

Tabela I.I - Brasil: População acima de 65 anos total e percentual em relação total 
1980-2020 

 
Ano População % 
1980 4.758.476 4,0 
1991 6.653.731 4,5 
2000 9.325.607 5,4 
2010 13.193.706 6,7 
2020 19.124.739 8,7 

  Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores  
Sociais. Gerencia de Estudos e Analises da Dinâmica Demográfica. Projeção da  
População do Brasil por sexo e idade para 1980-2050 – Revisão 2004.    
 

(ii) crescente complexidade tecnológica, envolvendo um contingente cada vez maior 
de recursos humanos especializados e o emprego de equipamentos, medicamentos e 
outros insumos de ponta. No campo da saúde, a incorporação de novas tecnologias 
é, de um modo geral, cumulativa e não substitutiva. Vale dizer, a inclusão, de um 
novo recurso terapêutico ou de diagnóstico, não substitui outros mais antigos;  

(iii) modificações nos padrões de morbidade da população, inclusive pelo surgimento 
de novas doenças - a Aids é o exemplo universal mais recente e dramático -, ao 
mesmo tempo em que cresce a incidência de moléstias crônicas e degenerativas e do 
trauma, problemas que freqüentemente exigem terapias complexas; 

                                                   
4 Carvalho, José Alberto Magno de. Crescimento Populacional e Estrutura Demográfica no Brasil. Texto para 
discussão Nº 227. CEDEPLAR, fevereiro de 2004. 
5 Estima-se que, no Brasil (SUS) a taxa de internação entre pessoas com mais de 65 anos seja 2,5 vezes 
superior a média de todos os grupos etários. 
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(iv) papel reduzido do mercado; embora o gasto privado venha crescendo em valores 

absolutos e já seja superior ao gasto público, alguns serviços e/ou procedimentos 
altamente especializados são providos quase que exclusivamente pelo setor público. 
Seja pelo reduzido poder aquisitivo da população, seja pelo alto custo do 
tratamento. É o caso dos transplantes, como os de fígado e de coração, e dos 
chamados medicamentos excepcionais; de uso ambulatorial que nem mesmo 
integram o rol de produtos/serviços dos planos de saúde; e, 

(v) o aumento do grau de consciência de cidadania, tornando a população cada vez 
mais exigente em relação ao atendimento de seus direitos, entre os quais, os de 
acesso a atenção integral à saúde. 

 

II. OBJETIVOS 

Como estudo descritivo e exploratório este trabalho visa os seguintes objetivos: 

1. Geral 

�� Estudar o financiamento (federal) e o acesso aos serviços de maior custo unitário e/ou 
densidade tecnológica providos pelo SUS; 

2. Específicos 

�� Mapear a distribuição espacial da oferta (equipamentos sentinelas); 

�� Examinar o comportamento do gasto federal (1995-2003) com serviços ambulatoriais e 
hospitalares em valores absolutos (preços constantes) e relativos (total, per capita e 
percentuais vis a vis outros agregados) segundo os principais procedimentos; 

�� Analisar o comportamento das desigualdades geográficas no acesso (entre estados e 
macro regiões);  

�� Identificar para 2003 ou ano próximo, as desigualdades sócio-econômicas no acesso a 
procedimentos selecionados; 

�� Examinar a competitividade do SUS no “mercado” da atenção de alto custo dada a 
diferença entre os valores que paga pela prestação de alguns procedimentos vis a vis os 
custos reais;  

�� Discutir o papel dos Poderes Legislativo e Judiciário bem como da sociedade civil na 
garantia dos direitos de acesso a atenção à saúde principalmente em relação aos 
tratamento de alto custo; 

�� Identificar eventuais implicações dos achados do estudo, na política de saúde e formular 
sugestões quando for o caso. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

III. 1 – Principais Fontes 

Os dados demográficos utilizados são provenientes das estimativas do IBGE. Dessa 
mesma fonte vieram às informações sobre oferta (Pesquisa Médica e Sanitária, 1999 e 
2002). 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV)) gerou os índices (IGP-DI) utilizados para trazer 
para dezembro de 2003 os dispêndios por procedimento e totais entre 1995 e 2003. 

O Ministério da Saúde foi a fonte mais utilizada. Sua contribuição se deu mediante os 
relatórios já citados que cobrem o período 1995 e 2003 e na base de dados (Datasus) 
que possibilitou atualizar a série até 2003. No caso da Aids, as informações dessa fonte 
foram complementadas com os elementos fornecidos pela Coordenação do Programa, 
sobretudo no que se refere a o perfil sócio-econômico da demanda diante da ausência 
desse tipo de informação no SIA/SIH. 

Essa informação, essencial para que o estudo não se limitasse às disparidades espaciais, 
exigiu pesquisa de campo, ainda que restrita a dois serviços/procedimentos 
(Medicamentos “excepcionais” e Hemodiálise) ambos providos pela Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal. São também dessa fonte os registros administrativos que 
mostram o acesso de pacientes a órteses e próteses e ao Tratamento Fora de Domicílio 
(TFD). 

A pronta contribuição do Incor possibilitou desenhar o perfil socioeconômico dos 
pacientes de transplantes e cirurgias cardíacas daquela instituição de referência nacional 
entre 2002 e 2003. 

Os dados referentes a iniciativas do Poder Legislativo visando garantir a população o 
acesso a determinados tratamentos, foram levantados pela Economista Luciana Teixeira 
junto as Bases de Dados do Congresso Nacional. 

Adicionalmente, foram realizadas inúmeras entrevistas tanto no Ministério da Saúde 
como na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Para entender melhor o contencioso  
entre Secretarias de Saúde e o Poder Judiciário a respeito de liminares determinando a 
prestação de tratamento especiais ou o fornecimento de medicamento de dispensação 
excepcional, foi particularmente proveitosa a presença do Coordenador desta pesquisa 
em seminário sobre o tema (jul., 2004). O evento, reunindo Secretários de Saúde e 
representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, teve lugar em Porto Alegre 
por iniciativa do CONASS e organizado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio 
Grande do Sul. 

 

III. 2 - Dimensões das Desigualdades 

Dentro de seus objetivos centrais o estudo foca três dimensões das desigualdades: 

�� Oferta, mediante a análise da evolução de equipamentos selecionados (sentinelas) a 
partir das Pesquisas Assistência Médico-Sanitária AMS do IBGE (1999 e 2002).  
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�� Acesso/utilização; as desigualdades geográficas nessa dimensão foram identificadas a 

partir das publicações do MS (1995-2002) e na busca em Base de Dados (DATASUS) 
para atualizar a informação até 2003. As desigualdades socioecômicas estão baseadas 
em informações do banco de dados do Incor, da Coordenação da AIDs do MS e de 
pesquisa de campo no DF na rede SUS coordenada pela Secretaria de Saúde. 

�� Financiamento, considerando a participação federal, ou seja, o gasto do Ministério da 
Saúde por estado (ver capítulo IV) sem incluir, portanto, as despesas dos entes 
subnacionais. 

 

III. 3 - Categorias de análise 

Cada uma das dimensões relacionadas acima pode ser analisada segundo diferentes 
categorias como mostra o (Quadro IV - 1).  

A despeito da existência, particularmente em um país como o Brasil, de grandes 
disparidades intra-estaduais e intra-municipais, para uma análise de âmbito nacional a 
abordagem estados/macroregiões parece adequada, sobretudo por duas razões: as limitações 
de tempo e recursos para a realização do estudo e o caráter exploratório do trabalho. No 
caso do DF (Pesquisa de campo) e do INCOR foi possível, porém, identificar a localidade 
de residência do usuário. 

Quadro III.I - Categorias de análise utilizadas na pesquisa sobre atenção de alta 
complexidade segundo a fonte da informação 

2004 
Categorias de análise AIDS* DATASUS INCOR SES/DF 

Geográfica (Estado/Região)    n.a 
Localidade de residência     
Gênero     
Cor     
Escolaridade     
Idade     
Posse de Plano de Saúde     
n.a : não se aplica 
* Programa Nacional DST/Aids 
Elaboração dos Autores 

 
 

 III. 4 - Equipamentos/procedimentos/bens selecionados 
EQUIPAMENTOS SENTINELA 

Foram selecionados dois equipamentos de finalidade terapêutica (máquinas para 
hemodiálise e bombas de cobalto/aceleradores lineares) e dois para fins de diagnóstico 
(tomógrafos computadorizados e aparelhos para ressonância magnética). 

  PROCEDIMENTOS/GRUPOS DE PROCEDIMENTOS 

Os 24 procedimentos ou grupos analisados segundo freqüência e gasto, por estado e 
macroregião, estão divididos em 3 grandes grupos 
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�� Complementação Diagnóstica 

�� Terapêuticos 

�� Outros 6 

A análise das desigualdades socioeconômicas está focada em cinco procedimentos: 

�� Tratamento da AIDS (nacional); 

�� Hemodiálise (Distrito Federal); 

�� Medicamentos Excepcionais (Distrito Federal); 

�� Cirurgias cardíacas (INCOR/São Paulo) e 

�� Transplantes (INCOR/São Paulo) 

 

PRINCIPAIS INDICADORES 

�� Freqüência  per capita 

�� Gasto per capita 

�� Percentuais 

 

 

III. 5 - Pesquisa de campo 
Para desenhar o perfil socioeconômico da demanda de alta complexidade, foram escolhidos 
dois itens: a hemodiálise, a mais freqüente das Terapias Renais Substitutivas - TRS e a 
dispensação de Medicamentos Excepcionais. Esses dois serviços estão entre os principais 
itens de despesa na área de alto custo.  

O levantamento foi feito mediante entrevistas com pacientes que responderam a 
questionários breves especialmente preparados. Foram investigadas seguintes variáveis: 
idade, sexo, escolaridade, local de residência, posse de plano de saúde e responsabilidade 
pelo custeio do tratamento (apenas no caso da hemodiálise). 

Na hemodiálise foram entrevistados, em cada uma das clínicas do DF, todos os pacientes 
que se encontravam em tratamento nos meses de outubro e novembro de 2004, o que 
praticamente cobre o universo da clientela SUS/Não SUS atendida no DF em 2004. 

Em relação aos medicamentos excepcionais este trabalho utilizou um plano amostral não 
probabilístico, na qual a seleção da amostra dependeu das características do estudo em 
questão, ou seja, acesso aos Medicamentos Excepcionais nas regiões administrativas do 
DF. Assim sendo, a amostra é do tipo intencional ou por julgamento, onde os elementos são 
selecionados na forma em que eles se apresentam, isto é, escolhidos no momento do 
recadastramento durante um período de tempo no local onde esses medicamentos são 
                                                   
6 Na verdade são bens e/ou serviços (distribuição de medicamentos excepcionais e órteses e 
próteses utilizadas em pacientes internados); 
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distribuídos (SES/DIPAC/NUMAC). Como nesta modalidade (não probabilística) –se 
desconhece a probabilidade de sorteio dos elementos amostrais, não é possível a 
extrapolação dos resultados (inferência). Estes valem somente para o grupo pesquisado. 

A seleção não probabilística ficou a critério dos pesquisadores e o tamanho da amostra, de 
acordo com as especificações e restrições do projeto, foi de 651 indivíduos no período 
compreendido de 30/08/2004 a 10/09/2004. A população provável seria de 7.000 usuários. 
Entretanto, não foi possível a obtenção de dados mais precisos (local de residência etc) 
sobre esse universo. 

 

III. ABRANGÊNCIA, LIMITAÇÕES E DIFICULDADES DO ESTUDO 

A abrangência do estudo das desigualdades espaciais, como já referido, é nacional com a 
informação básica desagregada por macroregião/estado. As tabelas básicas estão no anexo a 
este texto e compreendem dados de freqüência de procedimentos(absoluta e per capita) e 
dispêndio em valores absolutos correntes e constantes (preços de dez., de 2003) e per 
capita. Em procedimentos de baixa freqüência os valores relativos estão apresentados por 
milhão, cem mil ou dez mil habitantes. Nas desigualdades socioeconômicas, como 
apontado, os únicos dados de abrangência nacional se referem ao Tratamento da AIDS, 
disponíveis na Coordenação do Programa. 

Podem ser incluídas entre as limitações: 

(i) a tabulação dos atendimentos foi feita segundo o estado onde foram prestados, 
desconsiderando que nesses atendimentos podem estar incluídos pacientes de outras 
áreas. Ou seja, o fato de as tecnologias de ponta serem oferecidas somente em 
determinado estado não significa que pacientes de outros áreas não estejam sendo 
atendidos7. Essa limitação não ocorreu em relação aos procedimentos do capitulo 
XII (desigualdades socioeconômicas); 

(ii) o financiamento só considerou a participação federal diante da impossibilidade de 
identificar o aporte, caso a caso, de estados e municípios. Há indicações de que esse 
aporte seja relevante. Segundo pesquisa do CONASS, na dispensação de 
medicamentos excepcionais, a contribuição do MS é de apenas 50% do custo total 
do programa; 

(iii) o estudo não incorpora toda a alta complexidade. Por um lado, porque se optou por 
seguir a lógica do MS no levantamento pioneiro que é bastante abrangente, mas não 
completo como se descobriu no meio do trabalho. Por outro, porque o ato normativo 
(Portaria 968) que define tanto os procedimentos de alta complexidade como os 
estratégicos, não o faz de forma clara. Assim, litotripsia, tratamento de grandes 
queimados e politraumatizados, por exemplo, que o senso comum indicaria como de 
alta complexidade/alto custo, não constam da pesquisa. Os transplantes, por sua vez, 
só foram contemplados porque incluídos no trabalho inicial (1995-2002) do MS, já 
que na Portaria 968 estão classificados como estratégicos e não como alta 
complexidade. 

                                                   
7 A freqüência e o gasto per capita consideram no numerador o total de procedimentos/gastos, incluindo os 
pacientes oriundos de outros estados. No denominador considerou-se a população residente no estado.  
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Contudo, afora a impossibilidade de contornar esses problemas, a principal dificuldade de 
um estudo dessa natureza está na escassez de dados socioeconômicos nas bases dados do 
MS. Restaria recorrer as bases locais/estaduais ou mesmo as de centros de referencia. Das 
tentativas feitas nesse sentido apenas o INCOR e a SES/DF responderam pronta e 
adequadamente. 
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PARTE I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
V. – ASPECTOS CONCEITUAIS 
Os cuidados médico-assistenciais que envolvem a provisão pelo Poder Público de 
tecnologias de ponta estão, no Brasil, embasados em princípios constitucionais explícitos 
que formam a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS. Esses 
princípios podem ser agrupados em dois segmentos. Um que incorpora os princípios 
decorrentes de valores sociais como o acesso universal e igualitário (CF art. 196), a 
participação comunitária (art. 198, III) e o atendimento integral (art.198, II). O outro 
grupo engloba os que dizem respeito à organização do sistema de saúde: regionalização e 
hierarquização dos serviços e descentralização associada a direção única em cada esfera de 
governo (C.F., art 197, I, II e III).  

Dois outros princípios não menos importantes foram omitidos da taxonomia acima. Essa se 
refere somente aos que têm respaldo constitucional explícito e inequívoco. Curiosamente, a 
equidade, com presença em algumas políticas8 e com mais assiduidade, na retórica oficial e 
na abundante literatura setorial, não mereceu esse status jurídico diferenciado. Ocorre o 
mesmo com a gratuidade. Esta, entretanto, foi objeto do art. 43 da Lei nº 8.080/90. A 
equidade, contudo, não referida nas leis9, parece portanto, ter surgido como uma leitura do 
princípio da igualdade. Nessa hipótese, dada a referência expressa do texto constitucional, a 
equidade teria um alcance restrito ao acesso, não sendo, por conseguinte claramente 
extensível a outras dimensões (financiamento, oferta, situação de saúde). 

 

 V. 1 – Integralidade e Integração 
Mas é o princípio da integralidade o que mais se relaciona com a questão da atenção de alta 
complexidade objeto deste estudo. Como valores sociais a integralidade e o direito 
universal de acesso refletem a opção da sociedade por um sistema de saúde típico de um 
Estado de bem estar, em substituição a um sistema excludente e segmentado.  

A garantia de acesso a serviços integrais de saúde surgiu no final da II Guerra Mundial no 
Reino Unido com a criação do National Health Service (NHS). A lei de criação do NHS em 
1946 estabeleceu o princípio da responsabilidade coletiva por serviços completos 
(comprehensive health services) que deveriam ser disponibilizados de forma gratuita a toda 
a população (3).  
                                                   
8 No financiamento federal, por exemplo, o principio da equidade foi usado para definir os valores per capita 
a serem repassados pelo MS aos estados no Projeto Reforsus na década de noventa. Mas não prevalece em 
outras situações. A Lei 8142/90 (art. 3º, § 1º), mesmo que transitoriamente estabelece o critério populacional 
(per capita único) para definir os repasses para estados e municípios. É verdade que a Lei não vingou. Em 
contrapartida o financiamento do PAB está ancorado em um valor per capita uniforme. O critério igualitário 
embora tenha a virtude da transparência e a vantagem da aceitabilidade política é, em um país desigual como 
o Brasil, nitidamente ineqüitativo.  
9 Lei nº 8080/90 e Lei nº 8142/90. 



 11 
 
 
Na província de Quebec (Canadá) esse objetivo aparece de forma mais evidente a partir da 
década de sessenta. Um estudo canadense identificou na operacionalização desse princípio, 
cinco dimensões: a dimensão pessoal e familiar do cuidado, um caráter completo (gama de 
serviços), contínuo (seguimento no tempo, no domicílio e no sistema) e coordenado 
(relações entre os serviços). A atenção integral no Quebec provida pelos Centres Locaux de 
Services Communautaires (CLSC) revelou duas tendências nas práticas e que detém 
alguma semelhança com o contexto brasileiro. Uma, onde a integralidade significa “a 
incorporação de ações preventivas, sociais e comunitárias com a introdução de ações da 
esfera da saúde coletiva nos serviços tradicionalmente dominado pelo cuidado médico”, de 
um lado. Outra, representada pela “garantia de maior continuidade de uma atenção médica 
de primeira linha, agora (a partir da reforma) mais completa.”10 

No Brasil, o primeiro significado, vigente nos anos sessenta ou mesmo antes, era chamado 
de integração. Vale dizer, serviços de saúde pública eram reunidos (integrados) em um 
mesmo espaço físico e sob comando único, com as atividades hospitalares e ambulatoriais 
de média complexidade, configurando uma Unidade Integrada de Saúde. Esse modelo foi 
introduzido em Brasília, no final dos anos sessenta. Antes disso, porém, entre os anos 40 e 
50, o modelo já tinha sido adotado pelo Serviço Especial de Saúde Pública - SESP do MS. 
Essa instituição, vinculada ao MS, atuava inicialmente em áreas produtoras de materiais 
estratégicos (borracha, minério) com a finalidade de apoiar a contribuição brasileira ao 
esforço de guerra dos países aliados na II Guerra Mundial (1939-1945). As chamadas 
Unidades Mistas do SESP reuniam ações e serviços de saúde coletiva como vigilância 
sanitária e epidemiológica, imunização, visitação domiciliar (praticamente o que faz hoje o 
Agente Comunitário de Saúde do Programa de Saúde da  Família), saneamento básico, com 
atenção odontológica11 e médico-hospitalar na especialidades básicas (clínica médica, 
gineco-obstetrícia, pediatria e cirurgia geral)  

No início da década de oitenta, como aponta Conill (2004), antes, portanto de sua 
incorporação à construção do SUS, o conceito de integralidade - no sentido da atenção 
abrangente -, foi incorporado a concepção de programas destinados a grupos específicos 
(Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PAISM e o Programa de Atenção 
Integral á Saúde da Criança – PAISC). 

A integralidade pode ser definida, do ponto de vista jurídico-institucional, “como um 
conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e 
coletivos nos diversos níveis de complexidade do sistema.”12 A primeira vista o conceito 
parece suficiente. Mas a que ações e serviços se referem ? São aqueles reconhecidos pela 
chamada medicina ortodoxa (flexneriana) ou incluem as práticas alternativas que operam 
com racionalidades diferentes da bio-medicina? Como informam Pinheiro & Luz13: 

                                                   
10 CONILL, Eleonor M. Avaliação da integralidade: conferindo sentido para os pactos na programação de 
metas dos sistemas municipais de saúde. Fórum Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20 (5) 1417-1423, set. 
out., 2004 
11 Foi o SESP que introduziu no Brasil o uso do flúor (tópico e sistêmico) e o tratamento odontológico de 
qualidade para escolares  
12 VICENTE da SILVA, J. P., PINHEIRO, R & MACHADO, F.R.S. – Necessidades, demanda e oferta: 
algumas contribuições sobre os sentidos , significados e valores na construção da integralidade na reforma do 
Setor Saúde. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v.17, nº 65, p. 234-242, set/dez. 2003 
13 PINHEIRO, R & LUZ. M. T. (2001), apud MACHADO, F. R. de S., PINHEIRO, R. & GUIZARDI, F. L. 
As novas formas de cuidado integral nos espaços públicos de saúde. In, PINHEIRO, R & MATTOS, R. A. 
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“Enquanto a racionalidade médica contemporânea, que possui uma visão analítico-
mecanicista baseada na causalidade da doença, propõe uma medicina das doenças, os 
sistemas alternativos se caracterizam pela busca do equilíbrio em saúde e para a cura do 
indivíduo” (grifos no original). 

Nem mesmo um conceito genérico de integralidade foi absorvido pelo arcabouço jurídico 
do SUS ao contrário de outros como a descentralização e a participação comunitária, 
tratados nas Leis nº 8080/90 e nº 8142/90. Universalidade e integralidade, na verdade, não 
são expressões auto-aplicáveis só porque estão dicionarizadas. Afinal, o direito de acesso 
garantido pela universalidade é limitado ao cidadão brasileiro (nato ou naturalizado) ou 
alcança também o estrangeiro (residente ou não)? Ou, quem sabe, valeria somente para 
aqueles oriundos de países com os quais o Brasil mantém tratado de reciprocidade no 
campo da seguridade social como acontecia na previdência social antes do SUS?  

Essa questão surgiu na Inglaterra no começo da implantação do NHS, cuja generosidade 
inicial associada a proximidade geográfica com outros países atraiu pacientes do outro lado 
do canal com óbvias implicações no financiamento do serviço. Situação similar se já não 
está ocorrendo em um ou outra área do Brasil, pode ser uma questão de tempo sobretudo no 
caso de tratamentos de alto custo/alta complexidade. Já aconteceu em Cuba. Mas ali o 
pragmatismo socialista transformou a demanda externa em fonte de divisas.  

A despeito de sua ambigüidade é possível que o simples enunciado do princípio da 
integralidade na Constituição tenha ajudado a inibir tentativas de restringir a abrangência da 
atenção com a finalidade de reduzir gastos. Como é sabido já foi cogitada a adoção de um 
pacote básico universal de serviços deixando para  a caridade e para o mercado a 
responsabilidade sobre o que estivesse fora do menu. Além disso, a alegada 
“desfocalização” da política social permitiu conclusões apressadas quanto a uma suposta 
iniquidade do SUS que privilegiaria os mais ricos.  

A ausência de regulamentação no caso da integralidade mediante instrumento jurídico de 
hierarquia adequada já trouxe seus efeitos colaterais. A questão está tratada no capítulo XIII 
deste texto. O fato é que universalidade e integralidade não podem ser entendidas como 
“tudo para todos” compatível com um sistema de livre demanda. Não se trata de instituir 
restrições, mas criar, democraticamente, regras claras e transparentes. Nem se intenta ferir 
direitos, mas dar-lhes o necessário sentido social e eqüitativo.  

 

 V. 2 – Alta complexidade/Alto custo 

O elenco de alta complexidade ambulatorial é composto pelos procedimentos listados nos 
anexos da Portaria SAS/MS número 968 de 11 de dezembro de 2002. São considerados 
procedimentos hospitalares de Alta Complexidade aqueles que demandam tecnologias mais 
sofisticadas e profissionais especializados como Cirurgia Cardíaca, Neurocirurgia, Cirurgia 
Oncológica e determinados procedimentos de Ortopedia, definidos na Portaria SAS/MS já 
citada. 

                                                                                                                                                           
(orgs) Cuidado. As fronteiras da integralidade (HUCITEC- IMS-UERJ-ABRASCO), São Paulo/Rio de 
Janeiro, 2004 
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O IBGE (Pesquisa AMS), por sua vez, conceitua serviços de alta complexidade como 
aqueles “que exigem ambiente de internação com tecnologia avançada e pessoal 
especializado para sua realização”, o que é bastante vago. De fato, a maior parte do que o 
MS considera tecnologia de ponta, não exige “ambiente de internação”. Assim acontece 
nos serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento (SADT), da aparelhagem para 
Hemodinâmica e de equipamentos de Imagenologia, como os Tomógrafos 
Computadorizados e de Ressonância Magnética. Entre os recursos terapêuticos destacam-se 
os aparelhos para Hemodiálise, Quimioterapia e Radioterapia. Esse conflito conceitual 
interinstitucional sinaliza para a necessidade de um entendimento único sobre a matéria 
onde o interesse do principal usuário da informação, o Ministério da Saúde, não pode ser 
negligenciado. 

Mas o tratamento normativo que o próprio MS dá a matéria também não é isento de 
imprecisões. Para os iniciados, em princípio o público interno ou, mais especificamente, os 
técnicos da área que trata da Alta Complexidade, certamente não há dificuldade na leitura 
dos dados que alimentam o seu cotidiano. Para o grande público, entretanto, composto por 
usuários e as inúmeras organizações que os representam, conselhos de saúde e 
pesquisadores autônomos, a transparência é fundamental. E aí surgem os problemas de 
conceito. 

As primeiras publicações (2000, 2001 e 2002, ver Bibliografia) que divulgaram dados 
consolidados por estado sobre procedimentos de alta complexidade (freqüência e gasto) 
induzem quem as consulta, a supor que ali estão todos os procedimentos de alta 
complexidade/alto custo. Não estão, como se verifica quando se consulta a Portaria 968 já 
citada, a qual em seus anexos I, II, III e IV, lista os procedimentos de alta complexidade e 
aqueles que o MS considera estratégicos (sic) seja lá o que isto signifique no contexto. 

Aparentemente, estratégico, nesse caso específico, significa prioritário; a magia da palavra 
está no fato de designar procedimentos para cujo financiamento o Ministério da Saúde 
transfere recursos (FAEC, ver capítulo VI) além do limite financeiro (teto) de cada estado. 

Como o leitor não sabe o(s) critério (s) utilizado(s) para definir o que é um ou outro, torna-
se inevitável uma certa perplexidade com alguns achados. Assim, no anexo I (Alta 
complexidade ambulatorial) encontram-se procedimentos cujo enunciado por si só não é 
suficiente para convencer o leitor quanto a adequação da sua inclusão nessa categoria. É o 
caso de procedimentos como Atendimento em Oficina Terapêutica para Pessoas 
Portadoras de Transtornos Mentais , Oficinas Terapêuticas para Portadores de 
Deficiência, Coleta de Sangue e Sorologia. O mesmo anexo inclui - o que parece 
apropriado -, a Litotripsia Extra Corpórea por Onda de Choque. Como esse procedimento 
não foi incluido nos livros do MS sobre Alta Complexidade, supõe-se que tais publicações, 
de inegável importância14, tratem apenas de procedimentos sentinelas e não de toda a Alta 
Complexidade. 

No Anexo II (Alta Complexidade Hospitalar) a principal constatação é a ausência de todos 
os transplantes tanto os menos como os mais complexos. Todos eles estão no Anexo IV 
(Estratégicos) onde estão também, o Tratamento Cirúrgico da Epilepsia (incluído no estudo 
do MS), o Tratamento de Médio e Grande Queimado (não incluído). 
                                                   
14 Parece que são as primeiras publicações do MS a divulgar dados da Alta e Média Complexidade de forma 
desagregada. 
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Alto custo e alta complexidade nem sempre são sinônimos. Como também o fato de um 
procedimento ser considerado como Alta Complexidade não significa, necessariamente, 
que tenha alta densidade de tecnológica como sugerem alguns dos exemplos citados. Daí a 
conveniência de o MS buscar consenso entre grupos multidisciplinares, para um reexame e 
uma revisão da categorização. A revisão da Portaria 968, a ser submetida ao Conselho 
Nacional de Saúde, levará em conta apenas às características dos procedimentos. A forma 
como serão financiados (FAEC/Teto) é outra questão. 

Em principio um procedimento de alta complexidade teria três atributos que os distingue 
dos demais (atenção básica e de média complexidade): 

(i) alta densidade tecnológica e/ou  exigência de expertise e habilidades especiais 
acima dos padrões médios. Procedimentos na área de deformidades crânio-faciais, 
por exemplo, nem sempre exigem equipamentos exclusivos de alto custo ou 
tecnologia de ponta (inovação tecnológica), mas requerem, – via de regra -, não só 
equipe multiprofissional 15como habilidades diferenciadas pouco encontradas; 

(ii) baixa freqüência relativa; de um modo geral procedimentos de Alta 
Complexidade tem uma freqüência inferior aos demais (Atenção básica e de Média 
Complexidade). Ainda que a freqüência na alta complexidade tenha grande variação 
dentro do elenco de procedimentos que a compõem. Transplantes de córnea, por 
exemplo, são cerca de doze vezes mais freqüentes que os de fígado, mas 35 vezes 
menos do que de esclera; 

(iii) alto custo unitário e/ ou do tratamento. No primeiro caso estão terapêuticas como 
os transplantes múltiplos e o implante coclear, entre outras. No segundo, o custo 
elevado tanto pode decorrer da tecnologia em si mesma, como da duração do 
tratamento. A terapia intensiva, a hemodiálise e alguns medicamentos de 
dispensação em caráter excepcional são paradigmáticos desses casos. 

Dificilmente haverá unanimidade no resultado da aplicação desses critérios. Daí porque 
devam ser alcançados por consenso. Não se deve esquecer também que o conceito de alta 
complexidade é dinâmico no tempo. O equipamento de raios X já foi tecnologia de ponta. 
Hoje é a ressonância magnética e a tomografia computadorizada que têm esse status. O 
transplante de córnea, quando introduzido no Brasil na segunda metade do século passado, 
era limitado a poucos centros oftalmológicos localizados no eixo sul/sudeste. Hoje não só é 
uma tecnologia ambulatorial oferecida pelo SUS em quase todos os estados, como está ao 
alcance de qualquer oftalmologista qualificado.  

 

V.3 – Preconceito, discriminação, exclusão e desigualdades 

Preconceito seria toda a predisposição negativa em face de um indivíduo, grupo ou 
instituição assentada em generalizações estigmatizantes sobre características, físicas, 
sociais, culturais, econômicas ou étnicas a que é identificada 16. Para o jurista Hélio Silva 

                                                   
15 Anestesista, Assistente Social, Cirurgião Buco-Maxilo-Facial, Cirurgião Plástico, Enfermeiro, Foniatra, 
Fonoaudiólogo, Odontopediatra, Ortodontista, Pediatra, Psicólogo sem mencionar os especialistas de SADT 
(Radiologia, Patologia Clínica, Nutrição). 
16 Comité que preparou o relatório do Governo Brasileiro apresentado na III Conferência Mundial contra o 
Racismo, a Discriminação, Xenofobia promovida pela ONU e realizada em Durban, Africa do Sul ,em 2001. 
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Jr., preconceito, “em seu sentido estrito, consiste em uma construção mental ou afetiva, 
uma idéia preconcebida sobre uma pessoa ou grupo de pessoas. Já, discriminação para o 
mesmo autor é “qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito anular ou 
destruir a igualdade de oportunidade ou de tratamento (9), Racismo é a manifestação de 
ideologia que preconiza a hierarquização dos grupos humanos com base na etnicidade. 17 

A discriminação pode ser direta ou indireta. A primeira seria a derivada de atos concretos 
de separação ou forma diferenciada de tratamento, em que o discriminado é excluído, 
preterido ou tratado de forma diferenciada dos demais em função de alguma de suas 
características (raça, cor, sexo, renda, aparência).  

Já a discriminação indireta, talvez ainda mais perversa, é também chamada de 
discriminação invisível porque só é identificada quando os resultados de determinados 
indicadores socioeconômicos são sistematicamente desfavoráveis para um grupo vis a vis 
os resultados médios da população. O desempenho insatisfatório dos negros no sistema 
educacional é considerado como decorrente dessa forma de discriminação.18 O morador de 
favela no Rio de Janeiro, tem renda de 14% a 31% menor do que o habitante de bairro 
mesmo quando ambos têm o mesmo grau de instrução19 Os negros são também mais 
afetados, pelo desemprego do que os brancos. No conjunto das RM, conforme pesquisa do 
IBGE, a taxa de desemprego foi de 15,3% entre negros e pardos, caindo para 12,8% na 
população como um todo e para 11,1% entre os brancos 20. 

O preconceito e a discriminação são fatores importantes, isoladamente ou associados a 
outros, das desigualdades. Não, as naturais decorrentes de “diferenças ou dessemelhanças 
entre indivíduos como sexo, raça e idade”, mas as sociais  cuja “ocorrência é associada 
com a estrutura da sociedade onde estão inseridas”21. As desigualdades sociais, todavia, 
não são necessariamente injustas. Considerá-las justas ou injustas , exige um julgamento de 
valor. O conceito de iniquidade, ou falta de equidade, expressa melhor o entendimento do 
que sejam desigualdades injustas, seja por sua magnitude seja pela possibilidade de serem 
evitadas. 

O naufrágio do Titanic, depois de colidir com um iceberg na noite de 14/15 de abril de 
191222, é um dos mais conhecidos exemplos de iniquidade que a história oferece. Na 
tragédia salvaram-se 65% dos passageiros da primeira classe, 44% da segunda e apenas 
25% da terceira. Na saúde a diferença na expectativa de vida entre homens e mulheres, até 
certo limite, pode ser considerada uma desigualdade natural. Passa a ser iníqua quando a 

                                                                                                                                                           
In Jaccoud, L &Beghin, Na (orgs) Desigualdades raciais no Brasil. Um balanço da intervenção 
governamental.  IPEA, Brasília 2002. 151 p 
17 Comité que preparou o relatório do Governo Brasileiro apresentado na III Conferência Mundial contra o 
Racismo, a Discriminação, Xenofobia promovida pela ONU e realizada em Durban, Africa do Sul ,em 2001. 
In Jaccoud, L &Beghin, Na (orgs) Desigualdades raciais no Brasil. Um balanço da intervenção 
governamental.  IPEA, Brasília 2002. 151 p 
18 Jaccoud, L &Beghin, (orgs.) op. cit., 2002 
19 OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES  (com base no Censo de 2000) O Globo,, 21 jul., 2004 cad. 
Economia p. 17 
20 GOIS, Antonio – Branco ganha 105% a mais do que negro e pardo – Folha de São Paulo, 5 jun., 2004, cad. 
FolhaDinheiro, B1 
21 BARBOSA da SILVA, J, & BARROS, M. B. A – Epidemiologia e desigualdades: notas sobre a teoria e a 
história. Rev. Panam Salud Publica/J. Public Health 12(6),2002 
22 KOOGAN/HOUAISS. Enciclopédia e Dicionário Ilustrado. Edições Delta, Rio de Janeiro. 1997 
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diferença assume proporções acima do padrão de normalidade. O fato de a vida média da 
mulher no Rio de Janeiro ser onze anos superior a do homem, quando a média nacional é 
7,6 anos é iníquo, já que essa diferença, motivada pela mortalidade por causas violentas que 
é muito mais elevada em homens adultos jovens, poderia ser evitada. 

A exclusão, por sua vez, seria literalmente a discriminação no seu limite. Até 1990, as 
pessoas sem capacidade de pagamento ou não contribuintes da previdência social, 
dependiam da caridade para receber atenção médico-hospitalar. Com a regulamentação do 
SUS criado pela Constituição de 1988 que institucionalizou o acesso universal e igualitário 
aos serviços de saúde, a exclusão formal desapareceu, mas não a iniquidade. Esta subsiste, 
seja em decorrência de fatores como a desinformação que está associada aos diferenciais de 
escolaridade, seja por deformação em determinadas políticas públicas. 

Nessas estão presentes os privilégios e a discriminação. Entre os privilégios duas situações 
exemplares: (i) o subsídio oficial para que servidores públicos tenham planos de saúde 
privados. A ironia está no fato do TCU se preocupar com o acessório em desfavor do 
principal. Com efeito, essa corte de contas não questiona a constitucionalidade do 
privilégio, mas dirige o foco de seu zelo sobre o processo licitatório para escolha da 
empresa privada que intermediará a assistência; e, (ii) o incentivo fiscal para as famílias 
que gastam com saúde o que representa em última análise, uma transferência de recursos de 
toda a sociedade para os segmentos mais afluentes. 

A discriminação se configura na dupla porta de acesso ao sistema de saúde, no qual 
hospitais privados e universitários (públicos) atendem pacientes SUS e pacientes privados. 
Nesse contexto, o que se alega é a tendência a priorizar o atendimento privado em 
detrimento do paciente financiado pelo sistema público. Como é sabido os valores de 
remuneração dos dois sistemas apresentam diferenças significativas em favor do privado. E 
havendo duas filas é notório que uma anda mais rápido que a outra.  

Se a discriminação e privilégio alcançam também o atendimento de alta complexidade é 
uma das perguntas que este trabalho procurará responder nos capítulos seguintes. 
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VI – MECANISMOS DE GESTÃO E FINANCIAMENTO 
VI. 1 - Marco Legal 

A Constituição Federal de 1988 ao criar um sistema único de saúde, estabeleceu seus 
princípios, diretrizes e competências (C. F., Art 196 à 200) bem como, de forma bastante 
(Art.30, VII) explícita, definiu as competências dos municípios no que então passou a ser 
denominado Sistema Único de Saúde -SUS. A Lei 8080/90 e a Lei 8142/90 
regulamentaram essas competências, bem como aquelas de responsabilidade das duas 
outras esferas de governo, e deram outras providências criando, dessa forma, o arcabouço 
jurídico necessário para a operacionalização do SUS. 

Entre as competências da União está a de definir e coordenar os sistemas de “redes 
integradas de assistência de alta complexidade”.23 Enquanto à direção estadual do SUS 
compete identificar unidades hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta 
complexidade de abrangência estadual e regional, além de acompanhar, controlar e avaliar 
as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. À direção municipal do SUS entre 
outras, a competência de participar do planejamento, programação e organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com a direção estadual. 

 

VI. 2 – Normas operacionais e atribuições dos gestores 
Em relação à Política de Alta Complexidade/Alto Custo o Ministério de Saúde tem as 
seguintes atribuições 24: 

�� definição de normas nacionais; 

�� controle do cadastro nacional de prestadores de serviços; 

�� vistoria dos serviços, quando lhe couber, de acordo com as normas de cadastramento 
estabelecidas pelo próprio Ministério da Saúde; 

�� definição de incorporação dos procedimentos a serem ofertados à população do SUS; 

�� definição do elenco de procedimentos de alta complexidade; 

�� estabelecimento de estratégias que possibilitem o acesso mais equânime diminuindo as 
diferenças regionais na alocação dos serviços; 

�� definição de mecanismos de garantia de acesso para as referências interestaduais 
através da Central Nacional de Regulação para procedimentos de Alta Complexidade; 

�� formulação de mecanismos voltados à melhoria da qualidade dos serviços prestados; 

�� financiamento das ações. 

A NOAS 01/2002 determina também que a garantia de acesso aos procedimentos de alta 
complexidade é de responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e as Secretarias 
                                                   
23 Lei nº 8080/90. Art. 16, III, a. 
24 Norma Operacional da Assistência à Saúde nº 01/2002  (Portaria GM/MS número 373 de 27/02/2002) 
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de Saúde dos estados e do Distrito Federal. Segundo essa mesma norma o Gestor Estadual 
(Secretário Estadual de Saúde) é responsável pela gestão da política de alta 
complexidade/alto custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com a política 
nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de definição de prioridades 
assistenciais e programação da alta complexidade, incluindo: 

��  macroalocação de recursos orçamentários do limite financeiro da assistência do 
estado para cada área de alta complexidade; 

��  definição de prioridades de investimentos para garantir o acesso da população a 
serviços de boa qualidade, o que pode, dependendo das características do estado, 
requerer desconcentração ou concentração para a otimização da oferta de serviços, 
tendo em vista a melhor utilização dos recursos disponíveis, a garantia de economia 
de escala e melhor qualidade; 

�� delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade; 

��  coordenação do processo de garantia de acesso para a população de referência entre 
municípios; 

��  definição de limites financeiros municipais para a alta complexidade, com 
explicitação da parcela correspondente ao atendimento da população do município 
onde está localizado o serviço e da parcela correspondente às referências de outros 
municípios; 

��  coordenação dos processos de remanejamento necessários na programação da alta 
complexidade, inclusive com mudanças nos limites financeiros municipais; 

�� s processos de vistoria para inclusão de novos serviços no que lhe couber, em 
conformidade com as normas de cadastramento do MS; 

��  coordenação da implementação de mecanismos de regulação da assistência em alta 
complexidade (centrais de regulação, implementação de protocolos clínicos, entre 
outros); 

��  controle e  avaliação do sistema, quanto à sua resolubilidade e acessibilidade; 

��  otimização da oferta de serviços, tendo em vista a otimização dos recursos 
disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor qualidade. 

A NOAS 01/2002 define ainda que a regulação da referência intermunicipal de alta 
complexidade será sempre efetuada pelo gestor estadual. No entanto os municípios que 
tiverem em seu território serviços de alta complexidade/custo, quando habilitados em 
Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão desempenhar as funções referentes à 
organização dos serviços de alta complexidade em seu território, visando assegurar o 
comando único sobre os prestadores, destacando-se: 

�� a programação das metas físicas e financeiras dos prestadores de serviços, 
garantindo a possibilidade de acesso para a sua população e para a população 
referenciada conforme o acordado na PPI e no Termo de Garantia de Acesso 
assinado com o estado; 
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�� realização de vistorias no que lhe couber, de acordo com as normas do Ministério da 
Saúde; 

�� condução do processo de contratação; 

�� autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos; 

�� definição de fluxos e rotinas intramunicipais compatíveis com as estaduais; 

�� controle, avaliação e auditoria de serviços. 

 

VI. 3 – Modelo de Financiamento 

Os procedimentos de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar são financiados pelo 
Ministério da Saúde com recursos do limite (teto) financeiro de média e alta complexidade 
ambulatorial e hospitalar e do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC (extra 
teto). 

Cada  Unidades da Federação tem um valor financeiro anual definido para o custeio de 
ações e procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Esse valor é 
disponibilizado sob a forma de duodécimos aos estados e municípios habilitados na 
condição de Gestão Plena de Sistema. Para os estados e municípios não habilitados nesta 
condição de Gestão, o Ministério da Saúde realiza o pagamento dos prestadores até o limite 
financeiro estabelecido em portaria do próprio Ministério. 

O FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação foi criado pelo Ministério da 
Saúde em abril de 1999 (Portaria GM/MS número 531). Segundo o Ministério da Saúde o 
objetivo foi o de garantir o financiamento pelo gestor federal de procedimentos de alta 
complexidade. Antes da criação do FAEC a totalidade dos recursos federais destinados ao 
custeio da assistência à saúde estava alocada nos tetos financeiros dos estados e Distrito 
Federal. 

Por meio destes recursos o Ministério da Saúde passa a financiar alguns procedimentos de 
alta complexidade e procedimentos decorrentes de ações consideradas estratégicas pelo 
MS.  

Os recursos disponíveis para o pagamento dos procedimentos incluídos no FAEC não estão 
contidos nos limites financeiros (tetos) de estados e municípios. O pagamento pelos 
serviços, tanto pode ser feito por meio do Fundo Estadual ou Municipal de Saúde, como 
diretamente pelo Ministério da Saúde aos prestadores de serviços ao SUS, de acordo com a 
condição de gestão dos estados e municípios. 

Após várias mudanças, a destinação dos recursos do FAEC pelo Ministério da Saúde ficou 
dividida em quatro blocos de ações financiadas: 

�� Ações assistenciais estratégicas: campanhas de cirurgia eletivas; transplantes; 
cirurgia para a correção de deformidades craniofaciais; medicamentos de 
dispensação em caráter excepcional; insumos para realização de exames CD4/CD8 
e carga viral; cirurgia bariátrica; diagnóstico do câncer de colo uterino; incentivo 
para alta/cura do paciente com tuberculose; terapia renal substitutiva; 
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�� Incentivos: Integrasus. 

�� Novas ações programáticas: humanização do parto; triagem neonatal; assistência 
ao portador de deficiência física; assistência ao portador de transtornos decorrentes 
do uso do álcool e drogas. 

�� Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC): 
financiamento de procedimentos de alta complexidade para usuários do SUS 
realizados em pacientes provenientes de outros estados que não dispõem desses 
serviços. 

Quadro VI.3.I - SUS: Procedimentos ambulatoriais e hospitalares de Alta Complexidade 
conforme a forma de financiamento. 

2004 
PROCEDIMENTOS FAEC Teto estadual 
AMBULATORIAIS   

Hemodinâmica   
Ressonância Magnética   
Tomografia Computadorizada   
Medicina Nuclear   
Imunologia   
Terapia Renal Substitutiva   
Radioterapia   
Quimioterapia   
Hemoterapia   
Radiologia Intervencionista   
Medicamentos “excepcionais”   

HOSPITALARES   
UTI   
Transplantes   
Polissonografia   
Cirurgia Oncológica   
Tratamento da Aids   
Cardiologia   
Hemoterapia   
Ortopedia   
Neurocirurgia   
Tratamento Cirúrgico de Epilepsia   
Gastroenteroldogia(Gastroplastia)   
Deformidades Crânio-Faciais/Lábio-Palatais   
Implante Coclear   
Órteses e próteses na AIH   

  * Fundo de Ações Estratégicas e Compensação 
   **Limite Financeiro Estadual 
   Nota: FAEC (Fundo de Ações Estratégicas e de Alta Complexidade). 
 
VI. 4 –Sistemas de Informação 

Para o acompanhamento e pagamento dos procedimentos realizados pelos prestadores de 
serviços ao SUS são utilizados dois sistemas: o Sistema de Informações Ambulatoriais 
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(SIA/SUS), para a área ambulatorial, e o Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), 
para a área hospitalar. 

O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) oferece aos gestores instrumento para 
operacionalização das funções de cadastramento, controle orçamentário, controle e cálculo 
da produção, e geração de informações necessárias à transferência de recursos financeiros 
intergovernamentais. 

O Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) contém informações que possibilitam 
efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS, mediante a captação de 
dados via Autorização de Internação Hospitalar (AIH) relativas ao volume de 
internações/mês, ocorridas no Brasil.  

O Ministério da Saúde mantêm o controle sobre a internação hospitalar por meio das 
Autorizações de Internação Hospitalar (AIH). A partir de 1996 foi criada a Autorização de 
Procedimentos de Alta Complexidade/Alto Custo (APAC) para o controle de 
procedimentos ambulatoriais. Segundo o Ministério da Saúde com isto são evitadas as 
possibilidades de fraudes contra o SUS.  

Com esse objetivo o sistema permite a identificação do paciente, sendo obrigatório à 
autorização prévia do gestor e a emissão de APAC. Além disso, a APAC serve de 
instrumento para a qualificação das informações epidemiológicas nas áreas de cirurgia 
ambulatorial especializada, patologia clínica, campanha nacional de redução da cegueira 
diabética, Terapia Renal Substitutiva - TRS, radioterapia, quimioterapia, entre outras. 

O primeiro procedimento controlado pela APAC foi a TRS em outubro de 1996. A partir de 
1999 foram incorporados a Radioterapia, a Quimioterapia, a Hemodinâmica, a Ressonância 
Magnética, a Tomografia Computadorizada, a Radiologia Intervencionista e o 
Radiodiagnóstico, a Patologia Clínica Especializada, a Litotripsia, a Medicina Nuclear, os 
Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, além dos procedimentos 
considerados estratégicos pelo Ministério da Saúde.  

Convém salientar que apesar de ser denominada de Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade/Alto Custo, observa-se que a APAC tem sido utilizada para o 
acompanhamento de procedimentos que podem ser considerados de média complexidade, 
como é o caso de procedimentos de patologia clínica especializada como CD4/CD8 e Carga 
Viral. 
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VII – PANORAMA GERAL DA ALTA COMPLEXIDADE 
A atenção de alta complexidade provida pelo setor público é uma das prestações de maior 
importância não só dentro do próprio SUS, mas também quando se considera o sistema de 
nacional de saúde como um todo. Assim é porque em grande número de ações e serviços 
que requerem tecnologias de ponta, ao contrário do que ocorre com outras, o setor privado 
não  integrado ao SUS tem participação reduzida em algumas, residual em outras 
(transplantes, hemodiálise) ou mesmo nula (distribuição gratuita de medicamentos de alto 
custo).  

É nesse papel de predominância na alta complexidade que o SUS alcança total consistência 
aos princípios que lhes dão sustentação, como a universalidade do acesso e a integralidade 
da atenção, o que pode ser creditado a três fatores:  

(i) a ausência de inúmeros procedimentos de alto custo entre as prestações dos planos 
de saúde, inclusive dos contratados depois da regulamentação dessa modalidade25. 
Pesquisa do CONASS26 aponta que a maioria das pessoas (61,5%) - inclusive 
aquelas sem acesso a um plano de saúde -, usa o SUS e recorre eventualmente a 
medicina de mercado. Os que usam exclusivamente o sistema público somam 
28,6% (SUS), o que parece pouco quando comparado ao padrão internacional de 
sistemas universais de saúde. Apenas 8,7% não usam o sistema público; 

(ii) o custo de alguns serviços os tornam inacessíveis mediante pagamento direto a 
quase totalidade da população; os transplantes, são paradigmáticos desses serviços, 
pois com poucas excepções (córnea, por exemplo) são quase uma exclusividade do 
SUS. Um transplante de pulmão tinha em 2001/2002 um custo da ordem de R$48 
mil,27 não contadas as despesas pré-cirúrgicas (captação de órgãos e outras), de 
monitoramento posterior do paciente e os honorários da equipe médica a preços de 
mercado. A hemodiálise, onde segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia 96,6% 
das sessões são custeadas pelo SUS, tem preços ainda mais inacessíveis, dada a 
duração do tratamento: em média um paciente pagando preço similares aos pagos 
pelos planos de saúde poderia comprometer cerca de R$ 5 mil/mês. Mas, onde o 
“monopólio” público fica ainda mais evidente é no provimento gratuito dos 
chamados medicamentos de dispensação em caráter excepcional, drogas via de 
regra, de alto custo e uso permanente e por vezes com indicação terapêutica para 
doenças raras. Uma dessas drogas, a Imiglucerase indicada no tratamento de 
Doença de Gaucher tem o custo de R$ 1.946,89 por frasco/ampola. Um paciente 
com peso em torno de 40 kg, consome em média 12 frasco/ampola/ mês, o que 
representaria um gasto da ordem de R$24 mil mensais;  

                                                   
25 A partir da nova lei de regulamentação dos  planos de saúde, estes ficaram obrigados a oferecer, com raras 
exceções, assistência integral aos afiliados. A obrigatoriedade, entretanto não beneficia os usuários de planos 
contratados antes da vigência da Lei.  
26 CONASS, A saúde na opinião dos brasileiros: um estudo prospectivo, 2003, Brasília, 244 pag. 
27 MS/Reforsus /Planisa, op. cit 
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(iii) a percepção do usuário quanto a melhor  qualidade dos serviços SUS de mais 

densidade tecnológica em comparação aos demais. Pesquisas sugerem que a 
percepção de qualidade aumenta positivamente quando cresce a grau de tecnologia 
do procedimento ou serviço utilizado. A satisfação alta/muito alta do usuário, que é 
de 55,6% na consulta médica em geral, sobe para 61,6% na consulta especializada, 
71,8% na internação e 80% nos casos de cirurgias. 28 Não obstante, deficiências 
importantes na qualidade têm sido apontadas. Estudo do CRM – SP, mostra que 
56,5% dos hospitais do estado de São Paulo não possuíam equipamentos mínimos 
para UTI  (o que geralmente não é percebido pelo paciente) e 91,6% não permitiam 
a presença de acompanhantes nessas unidades. Se problemas como esses ocorrem 
no estado mais rico do país e que detém mais de 30% da capacidade instalada em 
UTI do SUS, parece no mínimo improvável que a situação seja mais satisfatória nos 
demais estados, particularmente quanto a suficiência em equipamentos. 

 

Dados do MS para 2001 apontam uma oferta de serviços hospitalares de alta complexidade 
composta, no SUS, por 2.256 centros credenciados, ou seja, unidades com internação que 
atendiam os requisitos técnicos específicos fixados pelo Ministério da Saúde. Os serviços 
mais numerosos (25,9%) são os de terapia intensiva (UTI). Mesmo assim o número de 
UTIs credenciadas parece baixo em comparação ao tamanho da rede hospitalar SUS (6.508 
hospitais em Dez\2001). Menor ainda é a oferta de serviços de Urgência/Emergência (121) 
considerando o mesmo referencial.  

Tabela VII.I – SUS: Freqüência e percentual de serviços hospitalares de alta complexidade  
por especialidade 

2001 

Especialidades Freqüência % 
Terapia Intensiva (UTI) (1) 585 25,9 
Transplantes 292 12,9 
Neurocirurgia (2) 272 12,1 
Oncologia 257 11,4 
Gestação de Alto Risco 246 10,9 
Cardiologia 207 9,2 
Ortopedia 176 7,8 
Urgência/Emergência 121 5,4 
Outros 100 4,4 

TOTAL 2.256 100 

  Fonte: Assistência à Saúde no SUS – Média e Alta Complexidade – tabela 13 
                            Elaboração dos autores.  

(I) UTIs tipo II, III e para Queimados 
(2) Níveis I, II e III 
 

                                                   
28 Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS , apud FOLHA DE SÃO PAULO – 
Saúde. Para especialistas, demora no acesso e falta de regionalização e de investimento na rede deterioram 
imagem do SUS. “Lembrança das filas fica na memória”. Folha de São Paulo, 28 abr., 2003 cad. Cotidiano 
C3,  
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Os serviços de alta complexidade menos numerosos (“Outros” na tabela anterior) 
correspondem a 4,4% do total. Entre esses serviços, 32% são de queimados. Tecnologias de 
incorporação recente (1999) como a gastroplastia, respondem por 26% da oferta e  tem 
crescido gradualmente, superando serviços mais antigos (Gráfico VII.I). 

 
 

 
Gráfico VII.I - SUS: Distribuição % dos Cem Serviços Hospitalares de Alta Complexidade  

de Menor Oferta por Tipo de Serviço  
2001 
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Embora haja (SIH/SIA) informação sobre a freqüência de procedimentos efetivamente 
prestados aos usuários do SUS, não há registros sobre o número de pessoas beneficiadas 
pelo subsistema de alta complexidade. Estima-se que esse número gire em torno de 3 
milhões. Entre os quase 20 milhões de procedimentos executados em 2003, 45% 
correspondem a sessões de hemodiálise. 

 

Procedimentos Frequência %
Hemodiálise 7.939.250 45,06
Radioterapia 6.320.166 35,87

Quimioterapia 1.294.566 7,35
Tom. Computadorizada 1.006.782 5,71

Todos os Demais 1.059.984 6,02
TOTAL 17.620.748 100

Elaboração dos Autores

Tabela VII.II - SUS: Cinco Procedimentos de Maior Frequência Absoluta
2003

Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade

2ª Edição Ampliada Brasília-DF 2003
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 O procedimento mais raro é o implante coclear. Em 2003 foram feitos apenas 150. Embora 
os cinco menos freqüentes correspondam a 0,085 do total de procedimentos, foram 
responsáveis por 2,9% do gasto com alta complexidade. 

 

 

 

Por força da heterogeneidade dos procedimentos o somatório de suas freqüências não é 
uma boa medida para sua agregação, pois estamos somando procedimentos bastante 
diferenciados tanto em custo quanto em nível de complexidade, como por exemplo 
transplantes e internações em Hospital-Dia 

Vale dizer que o MS destina R$ 27.179 bilhões (dados de 2003) para atender as 
necessidades de 91,3% da população (apenas 8,7%, como já mencionado, não usa o SUS). 
Estima-se que do total da população apenas três milhões utilizam-se de procedimentos de 
alta complexidade, consumindo R$ 5,214 bilhões. Ou seja, 1,70% da população despende 
19,2% do total de recursos destinados às ações e serviços de saúde no SUS.   

Como percentual do gasto total do MS com ações e serviços públicos de saúde, a despesa 
com alta complexidade passou de 13,1% (1995) para 19,2% (2003), um incremento 
portanto de 46,6% em oito anos. 

 

 

Em R$1 milhão corrente 
Ano Ações e serviços Alta complexidade % (b/a)*100 
1995 12.211,6 1.600,9 13,1 
2003 27.179,5 5.214,3 19,2 

Incremento % 122 226 46,6 

Tabela VII. IV - SUS: Gasto do MS com ações e serviços de saúde e com atenção de alta complexidade 
 1995/2003 

Fonte: Conselho Nacional de saúde (planilha de acompanhamento da execução orçamentária) para os dados com Ações e serviços de saúde. Os gastos 
com alta complexidade são estimados pelo MS (1995 - 2002) e por esta pesquisa (2003).  

Procedimentos Frequência %
Implante Coclear 150 0,001
Epilepsia 1.202 0,006
Gastroplastia 1.813 0,009
Polissonografia 5.085 0,026
Transplantes 8.551 0,043
Todos os Demais 19.667.538 99,915

TOTAL 19.684.339 100

Elaboração dos Autores

Tabela VII.III - SUS: Cinco Procedimentos de Menor Frequência Absoluta
2003

Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade

2ª Edição Ampliada Brasília-DF 2003
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Em valores per capita de dezembro de 2003 a tendência do gasto em procedimentos de alta 
complexidade também é de alta, embora menos acentuada, como mostra o gráfico seguinte. 
O crescimento de 46,6% na participação relativa da alta complexidade no gasto total do MS 
com ações e serviços de saúde e o incremento de 21,3% no gasto per capita, mostram 
objetivamente o grau de prioridade da atenção de alta tecnologia na política nacional de 
saúde.  

A distribuição interna da despesa com alta complexidade pode ser vista sob duas óticas 
distintas. Uma referente ao tipo de procedimento (Diagnóstico, terapêutico e outros) e uma 
segunda ótica, em relação a partição ambulatorial/hospitalar.  

Na primeira ótica constata-se que os procedimentos terapêuticos absorvem a maior fatia dos 
recursos da alta complexidade (74,24 %). Esse percentual, contudo, está em queda. Foi de 
82,9% em 1995. Igualmente em queda, embora menos acentuada, estão os procedimentos 
de diagnóstico que absorvem 4,6% do gasto (dados de 2003). Em contrapartida o gasto com 
Outros”29.cresce rapidamente (+77% em 2003 em relação a 1995). 

 

Gráfico VII.II – SUS: Gasto Per Capita  do MS com Atenção de Alta Complexidade 
1995 - 2003
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Fonte: DATASUS. Elaboração dos Autores para 2003.

 
 

 

 

 

 

                                                   
29 Medicamentos Excepcionais e Órteses e Próteses na AIH 
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Quando se considera o período como um todo (1995-2003) verifica-se que a TRS 
representou o principal item de despesa na alta complexidade. 

Gráfico VII.III- SUS: Principais itens de gasto do MS com Alta Complexidade 
1995/2003
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Fontes: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade. 2ª Edição Ampliada, 2003.
DATASUS (2003). Elaboração dos Autores

 
Tendência similar se observa na despesa per capita. O item “Outros” mais do que duplica 
em oito anos enquanto nos demais o aumento é bem menos acentuado.  

 

Procedimentos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(a) Serviços/Procedimentos Diagnóstico 1,26   1,27   1,18   1,27   1,80   1,78   1,47   1,26   1,37   
(b) Serviços/Procedimentos Terapêuticos 20,15 20,05 19,93 20,85 23,38 22,98 23,02 20,24 22,14 
(c) Outros 2,90   2,90   4,09   4,13   3,75   5,28   5,85   5,11   6,31   

TOTAL GERAL 24,31 24,22 25,20 26,25 28,93 30,04 30,34 26,61 29,82 
Fontes: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade. 2ª Edição Ampliada, 2003.
DATASUS (2003). Elaboração dos Autores

Tabela VII.V - SUS: Despesa  per capita  do MS com  procedimentos ou grupo de procedimentos de alta 
complexidade.

Em R$ de Dez/2003
1995 - 2003

 
 

Um segundo olhar revela a partição interna dos recursos entre a área hospitalar e a 
ambulatorial. É nítida a supremacia desta última. Mas a tendência de crescimento é inversa. 
Enquanto a participação relativa do gasto ambulatorial no gasto total diminui de 60,9% para 
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56,8%, ocorreu o inverso na esfera hospitalar. Esta subiu de 39,1% para 43,16%. Trata-se, 
portanto de um comportamento inverso ao que vem ocorrente na área assistencial como um 
todo onde o gasto hospitalar tem crescido menos do que o gasto ambulatorial. A inversão se 
deve não só a adoção de tecnologias que exigem menos internações, mas também ao 
crescimento de programas como os de atenção básica em especial o PACS/PSF e os de 
assistência farmacêutica neste caso em função da pressão dos medicamentos de alto custo. 

 
 

Procedimentos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
I. AMBULATORIAIS 60,86 60,94 63,32 60,36 57,24 61,03 59,75 57,43 56,84
(a) Serviços/Procedimentos Diagnóstico 5,16 5,26 4,69 4,86 6,22 5,92 4,85 4,75 4,60
(b) Serviços/Procedimentos Terapêuticos 51,06 51,70 50,09 47,82 44,43 44,55 43,21 41,96 40,91
(c)  Outros Ambulatoriais 4,63 3,97 8,54 7,68 6,59 10,56 11,70 10,72 11,33
II. HOSPITALARES 39,14 39,06 36,68 39,64 42,76 38,97 40,25 42,57 43,16
(a) Serviços/Procedimentos 31,84 31,06 29,00 31,61 36,38 31,95 32,67 34,10 33,32
(b) Outros Hospitalares 7,31 8,00 7,68 8,03 6,38 7,02 7,58 8,48 9,84

TOTAL GERAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fontes: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade. 2ª Edição Ampliada, 2003.

DATASUS (2003). Elaboração dos Autores

Tabela VII.VI - SUS: Distribuição percentual da Despesa do MS com procedimentos ou grupo de 
procedimentos de alta complexidade ambulatoriais e hospitalares. 

1995 - 2003

 
 

Gráfico VII.IV - SUS: % do gasto do MS com Alta Complexidade por tipo de Procedimento 
1995 / 1999 / 2003
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Fontes: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade. 2ª Edição Ampliada, 2003.
DATASUS (2003). Elaboração dos Autores

 
Esses mesmos fatores afetam também o comportamento do gasto per capita ambulatorial e 
hospitalar. A tendência é de aumento tanto em uma como em outra área, embora seja mais 
acentuada na última. Ou seja, na contramão da tendência do sistema como saúde como um 
todo.  
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Na área hospitalar o crescimento do gasto per capita foi de +35% contra +14% na 
ambulatorial. Na primeira o aumento teve alguma influência do item Outros (Órteses e 
Próteses na AIH) que cresceu +64%, já que a despesa principal (procedimentos 
hospitalares) cresceu apenas 28%.  

Na área ambulatorial, na qual o crescimento foi de 14,6%, encontram-se duas situações 
opostas: o único item de queda, embora pequena (-1,6%), mostrado na tabela seguinte, ao 
qual se contrapõe o item de maior aumento (Outros: Medicamentos excepcionais) com o 
crescimento expressivo de 200% no gasto per capita30.  

 

Procedimentos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
I. AMBULATORIAIS 14,79 14,76 15,96 15,84 16,56 18,34 18,13 15,28 16,95 
(a) Serviços/Procedimentos Diagnóstico 1,26   1,27   1,18   1,27   1,80   1,78   1,47   1,26   1,37   
(b) Serviços/Procedimentos Terapêuticos 12,41 12,52 12,62 12,55 12,85 13,38 13,11 11,16 12,20 
(c)  Outros Ambulatoriais 1,13   0,96   2,15   2,02   1,91   3,17   3,55   2,85   3,38   
II. HOSPITALARES 9,52 9,46 9,24 10,40 12,37 11,71 12,21 11,33 12,87
(a) Serviços/Procedimentos 7,74   7,52   7,31   8,30   10,52 9,60   9,91   9,07   9,94   
(b) Outros Hospitalares 1,78   1,94   1,94   2,11   1,85   2,11   2,30   2,26   2,93   

TOTAL GERAL 24,31 24,22 25,20 26,25 28,93 30,04 30,34 26,61 29,82 
Fontes: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade. 2ª Edição Ampliada, 2003.

DATASUS (2003). Elaboração dos Autores

Tabela VII.VII - SUS: Despesa per capita do  MS com procedimentos ou grupo de procedimentos de alta 
complexidade. 

Em R$ de Dez\2003
1995 - 2003

 

                                                   
30 Os valores apresentados para medicamentos “excepcionais” referem-se aos recursos federais, não 
considerando os recursos estaduais que chegam a 50% do total segundo o CONASS. 
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PARTE II  

 GEOGRAFIA DAS DESIGUALDADES 
VIII - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este estudo é, em certa medida, o desdobramento de dois anteriores. O primeiro, já citado 
no capitulo I deste trabalho, é representado pelo conjunto de publicações, três na verdade, 
do MS, que representaram o primeiro grande esforço de publicizar estatísticas sobre 
atenção de alta complexidade por procedimento segundo estado/região.  

O segundo, foi a pesquisa, resultado de parceria OPAS-IPEA e desenvolvida por parte da 
equipe deste trabalho associada a outros pesquisadores, sobre desigualdades em saúde31. 
Publicadas em 2001, as conclusões dessa pesquisa podem ser assim sintetizadas: 

(i) a persistência das desigualdades geográficas em praticamente todas as dimensões 
estudadas 32, embora o grau de desigualdades possa variar conforme a dimensão ou 
o indicador utilizado; e, 

(ii) a tendência de redução das desigualdades espaciais na última década do século XX 
em algumas áreas como na oferta de leitos e de unidades ambulatoriais. A 
distribuição assimétrica da oferta de médicos, contudo, é a única a não apresentar 
tendências no sentido de um maior equilíbrio entre estados e entre regiões.  

No capítulo que segue procura-se mostrar em quais procedimentos/serviços de alta 
complexidade e em que medida as desigualdades se repetem e qual seria sua tendência no 
que se refere à oferta, acesso/utilização e despesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                   
31 VIANNA, S. M. (coord) , NUNES, A., BARATA, Rita B. & SILVA SANTOS, J. R. - Medindo as 
desigualdades em saúde no Brasil.|Uma proposta de monitoramento. Organização Pan-americana da Saúde 
& Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília, 2001. 221 p 
32 Oferta, financiamento, situação de saúde, acesso/utilização, qualidade dos serviços e saúde e condições de 
vida 
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IX – ATLAS DA OFERTA 
Para a análise da evolução da oferta foram selecionados quatro equipamentos considerados 
representativos da atenção de alta complexidade: dois de diagnóstico (Tomógrafos 
Computadorizados e Aparelhos de Ressonância Magnética) e dois de uso terapêutico 
(Máquinas de Diálise e Bombas de Cobalto/Aceleradores Lineares). 

A escolha tanto desses quatro equipamentos sentinelas bem como dos anos de 1999 e 2002 
para marcar a evolução espacial, teve motivação eminentemente pragmática. Primeiro 
porque os quatro equipamentos selecionados cobrem parte expressiva da demanda a alta 
complexidade nos dois campos da atenção médica (diagnose e tratamento).  

Segundo, porque embora um intervalo maior entre os anos escolhidos provavelmente 
evidenciasse melhor a evolução da oferta, a categoria de análise (SUS/Não SUS) só foi 
utilizada pelo IBGE em 1999 e 2002. Nas AMSs anteriores a 1999 o critério 
(público/privado) se referia apenas a pessoa jurídica do ente prestador dos serviço ou 
detentor do equipamento, uma informação – no caso brasileiro - menos relevante do que a 
origem do financiamento (pública/SUS ou privada/Não SUS).  

A oferta desses quatro tipos de equipamentos pode ser examinada, do ponto de vista da sua 
disponibilidade, segundo três diferentes aspectos:  

(i) a indisponibilidade, fator básico de exclusão vista como a desigualdade no seu 
limite extremo; 

(ii) a desigualdade na alocação espacial (estados/ e regiões) dessas tecnologias, medida 
pela diferença entre a oferta em cada estado e o valor do parâmetro técnico (relação 
equipamento/habitantes)33; e 

(iii)  distribuição SUS/Não SUS como proxy da desigualdade sócio-econômica. 

A exclusão, no sentido aqui usado, seria motivada pela ausência do equipamento no estado. 
Essa situação de carência absoluta de oferta seria aceitável, talvez na maioria dos 
municípios brasileiros. Afinal, no contexto tecnológico atual essas localidades não teriam a 
escala necessária para justificar, do ponto de vista econômico e social, a instalação de 
determinados recursos high tech. Essa escala, porém, existe em todos os estados brasileiros 
o que caracteriza como iniquidade a ausência de certos equipamentos em alguns estados 
brasileiros como acontece com Bombas de Cobalto/Aceleradores Lineares e aparelhos para 
ressonância magnética. Tal forma de exclusão não alcança, porém, os Tomógrafos e as 
máquinas para Hemodiálise.  

Já com as Bombas de Cobalto/Aceleradores Lineares a exclusão não se alterou: os mesmos 
estados que não tinham o equipamento em 1999 (AP, A C e TO) continuaram sem eles em 
2002. Na verdade há excesso e déficit de oferta no país como um todo. O número de 
máquinas de hemodiálise excedentes foi o que mais subiu. O excesso aumentou também em 
relação aos aparelhos de ressonância magnética. Por outro lado, o déficit Bombas de 
Cobalto se manteve estável enquanto cresceu o de Tomógrafos (Tabela IX.I). 

                                                   
33 A desigualdade geográfica no acesso é tratada no capítulo X 
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Mapa IX.I  - Brasil: Número de Bombas de Cobalto por Estado 

Fonte: IBGE/AMS 1999/2002 
Elaboração dos Autores  

Com a ressonância magnética é visível a diminuição da carência absoluta na oferta. Em 
1999, cinco estados (AC, AM, RR, PB e TO) não contavam com essa oferta. O número 
caiu para dois em 2002 (TO e AC). 

Mapa IX.2 - Brasil: Número de equipamentos para
Ressonância Magnética

por Estado

Fonte: IBGE/AMS 1999/2002

Elaboração dos Autores  
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Parâmetro Técnico
1999 2002 Aparelho/habitantes

Tomógrafo -84 -129 1/100.000
Ressonância Magnética -39 84 1/500.000
Máquinas para Hemodiálise 2.378 5.515 1/30.000
Bombas de Cobalto/Aceleradores Lineares -6 -6 1/500.000

TOTAL 2.249 5.464 -

Elaboração dos Autores.

Número de Aparelhos em Excesso/DéficitTipo de Aparelho

Tabela IX.I - Brasil: Número de aparelhos selecionados de alta complexidade para diagnóstico ou tratamento que 
excedem o parâmetro técnico de oferta fixado pelo MS

1999/2002

Fonte: IBGE/AMS 1999/2002

 
 

As desigualdades se repetem quando se examina o excesso ou déficit em equipamentos por 
estado. Há, por exemplo, um excesso de Tomógrafos em cinco estados (SP, RJ, RS, DF e 
GO) que varia entre 104 a 2 aparelhos. Nos demais prevalecem carências em variados graus 
de magnitude. As maiores estão na BA (-79), PA (-35) e (CE –33). Na média nacional o 

deficit aumentou entre 1999 e 2002 como registra a tabela anterior 

 

Oito estados (SP, RJ, DF, RS, PR, SC, MA e RR) apresentam excesso de aparelhos para 
Ressonância Magnética. São Paulo e Rio de Janeiro, onde os valores são maiores, contam 
com 54 e 44 equipamentos além do necessário, respetivamente O déficit que atinge os 
demais estados, com exceção do Amapá, é pequeno. O mais alto está na Bahia onde faltam 
11 aparelhos. O déficit nacional de 1999 (-39), todavia, transformou-se em um superávit de 
84 aparelhos em apenas três anos.  

 
Gráfico IX.I - BRASIL: Excesso / Déficit  de Tomógrafos  

em relação ao Parâmetro  (1/100 mil hab.)  
1999 - 2002 
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Quando se usa o parâmetro 1 máquina de hemodiálise para cada 15 mil habitantes 
(máquinas de proporção em 3 turnos), o déficit de –3.087 aparelhos cai para – 306 no 
período 1999-2002. A situação reverte radicalmente se o parâmetro for 1/30 mil habitantes 
(máquinas de 2 pontos em 3 turnos). Neste caso o excedente de 2.378 máquinas (1999) 
passa para 5.515 (+ 132%). 

O padrão de distribuição geográfica da oferta nesta área também difere dos demais 
equipamentos. A despeito de persistirem desigualdades, as carências estão restritas aos 
estados da Região Norte; Amapá é o único estado dessa região a apresentar excesso de 
oferta. Outros estados a apresentar déficit são MA (-24) e MT (-15).Os maiores excedentes 
estão em SP, RJ e MG. Juntos estes estados carregam 60% do excesso de máquinas de 
hemodiálise. 

 
Gráfico IX.II - BRASIL: Excesso / Déficit de  Equipamentos de Ressonância Magnética  

em relação ao Parâmetro  (1/500 mil hab.)  
 1999 - 2002 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1999 -2 -1 -5 -1 -8 0 -2 -3 -2 -7 -4 -4 -4 -5 -2 -18 -14 -4 21 32 -6 4 -5 -1 -1 -2 4 -39 
2002 -1 -1 -3 1 -4 0 -2 2 -3 -5 -3 -6 -2 -5 -3 -11 -2 -2 44 54 12 3 11 -1 -1 -3 15 84 

RO AC AM RR PA AP TO MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF BR 



 35 
 
 

 

 

 

A distribuição das Bombas de Cobalto/Aceleradores lineares pelo território nacional 
apresenta duas peculiaridades: a manutenção em 2002 do mesmo déficit (-6) observado em 

 
Gráfico IX.III -  BRASIL: Excesso / Déficit  de Máquinas para Diálise  

em relação ao Parâmetro  (1/15 mil hab.)  
   1999 - 2002 
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Gráfico IX.IV  - BRASIL: Excesso / Déficit  de Máquinas para Diálise 

em relação ao Parâmetro (1/30 mil hab.)    
  1999 - 2002 
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1999 e o aumento de quatro para sete no número de estados (SP, PR, RJ, DF, RS, SE e RR) 

com excedentes ou em equilíbrio.  

 

O coeficiente de variação calculado para bomba de cobalto, tomógrafos, ressonância 
magnética indicam uma distribuição mais homogênea em 2002, pois o CV foi menor, o que 
indica uma redução das desigualdades em relação ao ano de 1999.  

Para máquinas de diálise (1/15) a distribuição foi mais equilibrada em 1999. Utilizando o 
parâmetro 1/30 altera-se essa situação e o ano de 2002 apresenta uma melhor distribuição. 

As desigualdades se repetem quanto se examina a oferta em relação a modalidade de 
financiamento de seu uso. A comparação entre a oferta do setor público (SUS) e a oferta 
privada (Não SUS: planos de saúde e desembolso direto) mostra notáveis diferenças. 

Em 1999 cerca de 80% dos equipamentos SUS de alta complexidade – Tomógrafos, 
Bombas de Cobalto, Máquina p/ Diálise e Ressonância Magnética - estavam disponíveis 
para toda a população considerando que a clientela dos planos de saúde pode também 
acessá-los, embora, acredite-se, só o faça em situações excepcionais. 

O fato é que a oferta para acesso universal que correspondia a 80,1% do total de 
equipamentos em 1999, caiu três anos depois para 73,6%. Enquanto a fatia de uso 
exclusivo de pacientes privados aumentou de 19,8% para 26,4%. 

 

 

 

 
Gráfico IX.V - BRASIL: Excesso / Déficit  de  Bombas de cobalto / Aceleradores Lineares  

em relação ao Parâmetro  (1/500 mil hab.) 
 1999 / 2002 
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 Brasil: Equipamentos de Alta Complexidade  
SUS e Não-SUS 

 1999 

80,12 % 

19,88 % 

SUS 

 

Gráfico IX.VI 

 

Brasil: Equipamentos de Alta Complexidade  
SUS e Não-SUS

 2002

73,64 %

26,36 %

SUS

 
 

A participação do Não SUS sobe de 12% para 20%, no mesmo período, na oferta de 
máquinas de hemodiálise, embora o setor público seja responsável por mais de 96% de todo 
o atendimento país, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia 

 

Gráfico IX.VII 

 

Brasi l: Máquinas para Diáli se SUS e Não-SUS
 1999
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Brasi l: Máquinas para Diálise SUS e Não- SUS
  2002

79,79 %

20,21 %

SUS
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Contudo o mais insólito ocorre em relação aos aparelhos de ressonância magnética, onde o 
Sistema público, responsável por toda a população (ou no mínimo 70% dela), dispunha em 
1999 de apenas 41% da oferta. E o que mais grave essa participação caiu para pouco mais 
de 28% em 2002. 

Gráfico IX.VIII 

Brasil: Equipamentos para Ressonância 
Magnética SUS e Não-SUS

 1999

58,48 %

41,52 %
SUS

 
 

A disponibilidade de oferta, isoladamente ou associada a outros fatores, desempenha um 
papel central entre as causas das desigualdades de acesso aos serviços de saúde em geral. O 
comportamento dessas desigualdades, especificamente, no acesso a cada um dos 
procedimentos ou grupos de procedimentos de alta complexidade selecionados, é o tema 
tratado no restante desta Parte II do estudo. 
 

Gráfico IX.IX 
 

Brasil : Tomógrafos SUS e Não-SUS
 1999

49,77 % 50,23 %
SUS

 
 
 

Brasil: Equipamentos para Ressonância 
Magnética SUS e Não-SUS

  2002

28,18 %

71,82 %

SUS

Brasil: Tomógrafos SUS e Não- SUS
  2002

42,05 %

57,95 %

SUS
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X. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS: FREQÜÊNCIA E GASTO 
 X. 1 – Complementação diagnóstica 

(i) HEMODINÂMICA 

Hemodinâmica é o estudo dos movimentos e pressões da circulação sanguínea. Os 
procedimentos de hemodinâmica realizados em regime ambulatorial compreendem os 
cateterismos de câmaras cardíacas, aortografias, cineangiografias, 
cineangiocoronariografias e estudos de metabolismo miocárdio. 

Estes procedimentos são controlados por meio da APAC, sendo financiados com recursos 
do limite financeiro de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (teto). 

Entre os anos de 1995 e 2003 houve um crescimento de 31% no total de exames de 
hemodinâmica realizados. Observa-se uma assimetria entre as regiões brasileiras e, de 
modo particular, entre alguns entes federados. Com exceção da região Centro-Oeste, onde 
ocorreu uma queda de 12,4 % no número absoluto de exames, com redução de 48,2% no 
Mato Grosso do Sul e 84,5% no Distrito Federal, todas as demais regiões tiveram seu 
volume de exames de hemodinâmica elevados. Em 2003, os estados do Acre, Roraima e 
Amapá não realizavam os exames. A evolução da exclusão da oferta desse procedimento 
pode ser verificada no Mapa X.1 (i). 

 

Mapa X.1 (i) I – SUS: Estados que não Realizavam Procedimentos de Hemodinâmica. 

Brasil, 1995 – 2003 

 

1995                                                                 2003 

                    
Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

Enquanto na região Sudeste a freqüência anual per capita por 10 mil habitantes é de 8 
exames, no Norte e Nordeste ela é de apenas 2 e 3 exames, respectivamente (Gráfico X.1 
(i) 1). Quando se compara o percentual de exames de hemodinâmica com o percentual de 
consultas do SUS, verifica-se que apenas a Região Sudeste está dentro dos parâmetros 
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sugeridos pelo Ministério da Saúde (MS), que recomenda 0,03% exames do total de 
consultas. Apenas a Região Sudeste atinge esse percentual. A média brasileira é de 0,02%, 
sendo que Sul e Centro Oeste estão na média e o Norte e Nordeste abaixo da média, com 
0,01% de exames em relação ao total de consultas (anexo). 

 

Gráfico X.1 (i) I - SUS:  Frequência de Hemodinâmica 
por 10 mil hab. por Região,

1995 -2003
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Gráfico X.1 (i) II - SUS:  Gasto per capita do MS com 
Hemodinâmica por Região.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 
 

Em 1995 o gasto total foi de R$ 74,9 milhões e em 2003 foi de R$ 46 milhões, ou seja, uma 
redução de 38,6% (preços de dez., 2003). Essa redução, mesmo com a elevação do número 
de procedimentos pode ser explicada pelo congelamento dos valores pagos pelo SUS. 
Desde 1999 não foi realizado nenhum ajustamento na tabela desse procedimento. Variações 
positivas de custo só ocorreram naqueles estados onde a elevação da freqüência de exames 
superou os 100%, destacando-se os estados de Mato Grosso, Ceará (56%), Rio Grande do 
Norte e Rio de Janeiro (ver anexo). 

O gasto médio per capita do procedimento teve redução em todas a regiões brasileiras 
(Gráfico X.1 (i) 2). Era de R$ 0,48 em 1995, passando para R$ 0,26 em 2003 (-45,8%). 
Esse movimento de queda ocorre em todas as regiões e em quase todos os estados. A 
exceção são os estados que obtiveram uma grande elevação nas freqüências do 
procedimento: Mato Grosso, onde o gasto médio parte de R$ 0,01 para R$ 0,19 e nos 
estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Destaque-se a grande variação dos 
valores desse indicador, variando de R$ 0,06 (BA) para R$ 0,46 (SP). 
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(ii) IMAGENOLOGIA 

�� Ressonância Magnética 

A Ressonância Magnética é uma tecnologia de diagnóstico por imagem que utiliza um 
potente magneto e ondas de rádio-freqüência para produzir fotos ou “imagens” de 
estruturas e órgãos internos. No SUS é um procedimento controlado por meio de APAC, 
sendo financiado com recursos do limite financeiro de média e alta complexidade 
ambulatorial e hospitalar de cada estado (teto). 

A evolução do Mapa da exclusão é favorável. Em 1998, 16 unidades federadas não 
dispunham desse procedimento de diagnostico. Em 2003, esse número tinha caído para 
apenas quatro  X.1 (i) 1).   

 

Mapa X.1 (ii) I – SUS: Estados que não Realizavam Ressonância Magnética 

Brasil, 1998 – 2003 
 

  
1998                                                2003 

Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 
        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

Em 1998 foram realizados pelo SUS 22.421 exames de ressonância magnética. Entre todos 
os procedimentos analisados este é o que apresentou o maior crescimento (541%), 
atingindo, em 2003, 143.709 exames. Nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste o 
crescimento, embora heterogêneo, ocorreu em todo o período. No Nordeste o crescimento 
foi de 20.000% e no Centro-Oeste de 1.705%.  No Sudeste o crescimento também é intenso 
(271%) particularmente em Minas Gerais e no Espírito Santo.  Na região Sul (163%) 
apenas o estado de Santa Catarina não apresenta um crescimento constante (Gráfico X.1 (ii) 
1). 
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Embora os estados do Acre, Amapá e Tocantins não possuam nenhum equipamento de 
ressonância magnética, a freqüência média per capita desses exames é mais elevada na 
região Norte com 1,5 exame por mil habitantes, devido aos elevados valores médios dos 
estados de RR, AM e RO. O Gráfico X.1 (ii) 1 mostra a evolução da freqüência desse 
procedimento para as regiões brasileiras.   

 

Gráfico X.1 (ii) I - SUS: Freqüência de 
Ressonância Magnética por Região.
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Gráfico X.1.(ii) II – SUS: Gasto per capita do MS com 
Ressonância Magnética por Região.           1998 – 

2003
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

 

O gasto per capita do procedimento aumenta em todas as regiões brasileiras (Gráfico X.1 
(ii) 2). Em 1998 era de R$ 0,08 se elevando para R$ 0,22 em 2003. Essa elevação é 
explicada pela enorme expansão do número de exames no Brasil, em todas as regiões. 
Existem grandes variações no gasto médio. Enquanto na região Sul o gasto médio é de R$ 
0,10, na região Nordeste ele se eleva para R$ 0,18, crescendo para R$ 0,24; R$ 0,31 e R$ 
0,41 nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, respectivamente. 

Uma forma de mostrar as desigualdades na oferta desse procedimento é construir um índice 
de razão. Esse índice faz a média brasileira (0,81 exames por mil habitantes) igual a 1 e 
todos os estados ficam ponderados com relação a essa média. Por exemplo, no Gráfico X.1 
(ii) 3, que apresenta uma medida de razão para as desigualdades de oferta do procedimento 
de ressonância magnética, pode-se inferir que  enquanto o DF possui 5,82 vezes mais 
exames que a média brasileira o Rio de Janeiro possui apenas 0,36 vezes a média brasileira. 
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Gráfico X.1 (ii) III – SUS: Índice de Razão para Ressonância 
Magnetica por estados. 
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 
Outra forma de apresentar as iniqüidades no acesso é comparando a oferta nos estados com 
o parâmetro de oferta recomendado pelo MS (0,04% do total de consultas). Com base nesse 
parâmetro verifica-se que apenas a Região Norte (0,08) está acima do padrão recomendado. 
A média brasileira é de 0,03%, sendo que o Sudeste e o Nordeste estão na média, o Centro-
Oeste um pouco acima da média (com 0,05%) e a região Sul, abaixo da média, com 0,02% 
de exames em relação ao total de consultas.  

Gráfico X.1 (ii) IV - SUS: Desigualdades no Acesso a Exames de Ressonância Magnética nos Estados Brasileiros,
com Relação ao Parâmetro do MS.  2003
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Nota: Parâmetro 0,04% do total de consultas

Fonte: MS/SAS (elaboração dos autores)

 
O Gráfico X.1 (ii) 4  apresenta as desigualdades no acesso de  Exames de Ressonância 
Magnética (RM) entre os estados brasileiros em comparação ao parâmetro estipulado pelo 
MS. Percebe-se que há uma desigualdade entre as regiões, entretanto, dentro de cada região 
as desigualdades são ainda mais intensas. Amazonas e Distrito Federal se destacam como 
as unidades da federação que estão bastante acima do parâmetro do MS.. 
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�� Tomografia computadorizada 

A tomografia é um exame de Raios X por computador, bem mais completo que a 
radiografia tradicional. Os tomógrafos computadorizados geram diversas imagens 
seqüenciais da região do corpo a ser examinada. As tomografias previstas na tabela de 
procedimentos do Sistema Único de Saúde incluem as de coluna cervical, dorsal, lombar, 
de crânio, tórax, abdômen superior, face ou seios da face, mastóides ou ouvidos, pelve, 
pescoço, segmentos e articulações. 

É um procedimento (ver capítulo IX Evolução da oferta), controlado por meio de APAC, 
sendo financiado com recursos do limite financeiro de média e alta complexidade 
ambulatorial e hospitalar (teto). 

O Mapa X.1 (ii) 2 mostra que a oferta de tomografia computadorizada é ampla do ponto de 
vista espacial. Em 1995 e 2003 apenas Rio Grande do Norte e Amapá, respectivamente, 
não ofereciam esse. procedimento. 

  

Mapa X. 1 (ii) II – SUS: Estados que não Realizavam Tomografia Computadorizada. 

Brasil, 1995 – 2003 

  
                                    1995                                                2003 

Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 
        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

No ano de 1995 o total de exames realizados no Brasil foi de 573.018. Nos anos posteriores 
houve um crescimento constante em todas as regiões do Brasil. Em 2003 o número de 
exames atinge 1.006.782 (+75,7 %). O crescimento mais elevado, 242,7%, ocorreu na 
região Norte (Gráfico X.1 (ii) 5). Há uma grande heterogeneidade entre os estados. Três 
estados da região Norte apresentaram um crescimento bem acima da média brasileira: 
Rondônia (377,3%), Amazonas (2.197,1%) e Pará (797,6%). O número de exames no 
Nordeste também cresceu bastante (133,8%). Em todos os estados houve um significativo 
crescimento do número de exames, com exceção do Maranhão onde ocorreu uma redução 
de 18,4%.  (ver anexo) 
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Gráfico X.1 (ii) V -  SUS: Freqüência de  Tomografia 
Computadorizada por Região. 
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Gráfico X.1 (ii) VI –  SUS: Gasto per capita com 
Tomografia Computadorizada por Região. 

1998 – 2003.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

A despeito da elevação da freqüência do procedimento, o gasto per capita se reduziu em 
67,2 %, caindo de R$ 0,77 para R$ 0,22. Entretanto, essa grande redução não ocorreu em 
todas a regiões brasileiras caindo nas mais ricas e crescendo nas mais pobres. No Sudeste e 
Sul a redução foi de 27,5% e 18,1%, respectivamente. As regiões Norte e Centro-Oeste 
registraram uma elevação do gasto per capita de 70,6% e 13,6% no mesmo período 
(Gráfico X.1 (ii) 6) 

As desigualdades se repetem entre os estados. Enquanto São Paulo possui 1,7 vezes mais 
exames que a média brasileira, o Pará possui apenas 0,5 exames com relação a média. 
(Gráfico X.1 (ii) 7) 

 

Gráfico X.1 (ii) VII – SUS: Índice de razão para Tomografia 
Computadorizada por estados.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

 Outra forma de apresentar as iniqüidades espaciais no acesso a esse procedimento é 
comparando a oferta nos estados com o parâmetro de oferta recomendado pelo MS que 
sugere 0,20% de tomografias do total de consultas. A média brasileira é de 0,22% do total 
de consultas. A região Sudeste é a que possui o parâmetro mais elevado, com 0,26%, 
seguida da região Sul (0,20%). As demais estão abaixo: Norte (0,19%), Centro-Oeste e 
Nordeste com 0,18% de exames de tomografia computadorizada pelo total de consultas. 
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Gráfico X.1  (ii)  VIII - SUS: Desigualdades no Acesso a Exames de Tomografia Computadorizada nos Estados, 
com Relação ao Parâmetro do MS.
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Fonte: DATASUS (elaboração dos autores)

Nota: Parâmetro ( 0,20% do total de consultas)  
Há uma certa homogeneidade entre as regiões brasileiras, entretanto, dentro de cada região 
as desigualdades são intensas. Na região Nordeste, por exemplo, apenas MA, PI e CE 
possuem parâmetros acima do recomendado pelo MS. Todos os demais estados da região 
encontram-se abaixo do parâmetro. A região Sul é a de maior homogeneidade e a maior 
dispersão ocorre na região Norte. (Gráfico X.1 (ii) 8) 
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(iii) POLISSONOGRAFIA 

A polissonografia é uma avaliação neurofisiológica completa dos distúrbios do sono que 
envolve múltiplos exames como eletroencefalograma, eletro-oculograma, eletromiograma 
submentoniano, além de outros parâmetros complementares, como o fluxo aéreo nasal, 
oximetria, esforço respiratório, eletrocardiograma, eletromiograma. 

O Ministério da Saúde (Portaria SAS/MS de 23 set., 1998) considerando a magnitude do 
problema e a necessidade de acompanhar e diagnosticar os distúrbios e ocorrências de 
movimentos ou comportamentos anormais e demais alterações registradas durante o sono, 
incluiu a Polisonografia na Tabela do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema 
Único de Saúde. 

O MS determinou também que somente os Hospitais Universitários credenciados para alta 
complexidade em Neurocirurgia e que possuam profissionais com título de especialista em 
neurologia, psiquiatria e pneumologia, bem como odontólogos com especialização em 
aparelhos intra-orais para apnéia, possam realizar estes procedimentos. No setor privado 
não vinculado ao SUS o exame é realizado também em clínicas, desde que conte com 
instalações e equipamentos necessários. O financiamento é feito com recursos do limite 
financeiro de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (Teto) 

Dada a recente incorporação do procedimento ao elenco de prestações do SUS e a restrição 
de oferta, a cobertura é baixa e espacialmente concentrada. Dos pouco mais de 5 mil 
exames em 2003, 98% foram realizados em São Paulo. O serviço é oferecido pelo SUS 
também nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul , Mato Grosso do Sul e Distrito Federal 
(Mapa X.1 (iii) 1. 

 

Mapa X.1 (iii) I – SUS: Estados que não ofereciam exames de Polissonografia. 

1998/2003. 

������� �������

Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 
        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
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(iv) MEDICINA NUCLEAR 

A Medicina Nuclear é a especialidade médica que emprega fontes abertas de radionuclídeos 
com finalidade diagnóstica e terapêutica. Nas aplicações diagnósticas a distribuição do 
radiofármaco no corpo do paciente é conhecida a partir de imagens bidimensionais ou 
tomográficas (SPECT), geradas em um equipamento denominado câmara cintilográfica. A 
maior ou menor captação dos compostos permite avaliar a função dos tecidos, ao contrário 
da maioria dos métodos radiológicos que dão maior ênfase na avaliação anatômica dos 
órgãos. A avaliação funcional realizada pela medicina nuclear traz, muitas vezes, 
informações diagnósticas de forma precoce em diferentes patologias. Este grupo de 
procedimentos compreende as cintilografias, procedimentos com uso de radioisótopos, 
estudo renal dinâmico e outros. 

Os procedimentos são controlados por APAC e financiados através do limite financeiro de 
média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (teto). Não houve alteração em 2003 
no número de estados que em 1999 não ofereciam o procedimento (Mapa X.1 (iv)1).  

 

Mapa X.1 (iv) I – SUS: Estados que não ofereciam procedimentos de Medicina 
Nuclear. 

1999/2003. 
 

.  

1999 2003 
Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

Ao contrário do padrão predominante na alta complexidade, a freqüência relativa (por mil 
habitantes) nos procedimentos de medicina nuclear têm diminuído sistematicamente desde 
1999 em todas regiões (-86,8% na média nacional). Os percentuais de queda variam entre 
63% Centro Oeste e 89% no Sudeste.  

As disparidades entre as regiões se reduziram quando se compara os períodos de 1999 a 
2003 (Gráfico X.1 (iv) 1). As desigualdades são substancialmente maiores quando a 
distribuição é vista sob a ótica interestadual. Não só porque três estados, paradoxalmente, 
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tem um aumento importante na taxa por 1000 habitantes (RN, +115%; PI, +69%; MT, 
+57,6%) mas, por que em outro extremo, cinco estados (AC, RO, RR AP e TO) ainda não 
oferecem essa tecnologia a seus habitantes.  

Embora de um modo geral, as desigualdades entre estados sigam o padrão de concentração 
de outras tecnologias, as diferenças em relação à media nacional, no caso da medicina 
nuclear são menos expressivas do que em outros procedimentos. Em 2003, somente em São 
Paulo a taxa por mil hab. superou o dobro da média nacional; nos outros cinco PI, RN, ES, 
RS e MT na mesma situação, as diferenças em relação à média foram pouco expressivas. 
Essa situação difere da observada em 1999 quando três estados (AL, SP e DF) estavam 
acima da média. 

Gráfico X. 1 (iv) I – SUS: Freqüência por 1000 hab. de 
Medicina Nuclear por região.
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Gráfico X.1 (iv) II – SUS: Gasto per capita MS em Medicina 
Nuclear por região.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

Afora os casos de exclusão, que permaneceram sem alteração no período analisado, duas 
outras peculiaridades podem ser destacadas. A primeira é a presença inusitada de estados 
do Nordeste tanto em 1999 (AL) como em 2003 (RN, PI e MA) e do ES (2003) entre os de 
maior cobertura. A segunda é a queda generalizada da cobertura com as exceções 
mencionadas. 

O gasto do MS com esse procedimento caiu cerca de 42% no período. O padrão é, de um 
modo geral, similar ao da freqüência. Em valores per capita a diminuição foi de 47, 3%. 
Em valores absolutos as quedas foram maiores nas regiões Sul e Sudeste. Mas houve 
crescimento em oito estados (CE, RN, PB, PE, ES, MS E MT). A maioria, como se vê, no 
Nordeste (Anexo). A Região Norte permanece, em relação a esse serviço, como a mais 
desassistida. O comportamento dos gastos per capita por região é apresentada no Gráfico 
X.1 (iv) 2.  

Uma outra dimensão da desigualdade no acesso/utilização do procedimento de medicina 
nuclear pode ser visualizada comparando, no Gráfico X.1 (iii).3, as médias dos estados. 

.   
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Gráfico X.1 (iv) III - SUS: Desigualdades no Acesso a Exames de Medicina Nuclear nos Estados Brasileiros, 
com Relação à Média Brasileira. 
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Fonte: DATASUS (elaboração dos autores)  

  
Verifica-se uma grande desigualdade na oferta do procedimento entre os estados 
brasileiros. Todos os estados da região Norte encontram-se abaixo da média Brasil. Apenas 
sete estados estão acima da média nacional (SP, MA, RN, PI, RS. MT e DF ). 

 

 

(v) IMUNOLOGIA  

O grupo de procedimentos nessa especialidade médica compreende a dosagem de 
ciclosporina, detecção pela técnica biomolecular do ácido ribonucléico e genotipagem do 
HC por meio de biologia molecular. O instrumento básico de controle é a APAC e o 
financiamento obedece ao limite financeiro de média e alta complexidade ambulatorial e 
hospitalar (teto estadual). 

Neste grupo a exclusão é ainda maior do que no anterior (medicina nuclear). Seja porque é 
maior o número de estados que não oferecem o procedimento ((AC, RO, PA, AP, TO,MA, 
CE, RN, SE, ES, MT), seja porque, porque esse número cresceu: estados que ofereciam a 
especialidade (PA, MA, CE, SE, MS e DF) em algum momento em anos anteriores 
deixaram de fazê-lo em 2003 (Mapa X.1 (V) 1). E, também, porque a queda no 
atendimento foi maior: -69%. 
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Mapa X.1 (v) I – SUS: Estados que não ofereciam procedimentos de Imunologia. 

2000/2003. 
 

  
2000 2003 

Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 
        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

Em 2000 duas regiões (Sul e Sudeste) apresentaram uma freqüência por milhão de 
habitantes superior à média nacional. Em 2003, somente o Sudeste superava essa marca (+ 
78%) não obstante um estado (ES), como já referido, não oferecer esse procedimento. 

As disparidadess regionais se acentuaram no período analisado. Embora a média brasileira 
permanecesse constante, a freqüência por habitante se elevou no Sudeste e apresentou 
redução nas demais regiões. (Gráfico X.1(v) 1) 

Essas diferenças aumentam quando se examina a demanda atendida (freqüência por milhão 
de habitantes) por estado. Em 2003 a freqüência relativa em São Paulo, Rio Grande do Sul 
e Rio de Janeiro, foi 188%, 35% e 18% acima da média nacional, respectivamente. Em 
2000 quatro estados (SP, RS, GO e PR) apresentaram com taxa acima da . O Gráfico X.1 
(v) 2 mostra, através da freqüência por milhão de habitantes, o grande diferencial na oferta 
do procedimento no ano de 2003.  

 

Gráfico X. 1 (v) I – SUS: Freqüência de Imunologia por 
milhão de habitante por região, 2000 – 2003. 
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Gráfico X.1 (v) II – SUS: Freqüência de Imunologia por milhão de 
habitantes por estados.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
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O comportamento do gasto per capita com Imunologia tem sido irregular: aumento em 
2003 depois de quedas em 2001 e 2002, mas, sem voltar ao montante equivalente ao 
despendido em 2000. 

Gráfico X.1 (i) III – SUS: Gasto per capita do MS com Imunologia por 
região. 2003.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 
No período a queda foi de perto de 40%. Os valores relativos são ínfimos e mantém o 
mesmo padrão de desigualdade regional observada no ano de 2000 (Gráfico X.1 (v) 3). 
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X. 2 – Procedimentos terapêuticos 

 

(i) TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS 

A Portaria GM/MS número 1101 de 12 de junho de 2002, que estabelece os parâmetros 
assistenciais no âmbito do SUS, estima que, no Brasil, 40 pessoas em cada cem mil 
necessitam de TRS.  

As causas mais comuns da doença renal são a hipertensão arterial, diabetes, litíase renal e 
as glomerulonefrites. No Brasil a atenção ao paciente portador de doença renal é centrada 
na Terapia Renal Substitutiva. Esta compreende a hemodiálise, diálise peritoneal contínua e 
automática, e os procedimentos necessários a sua execução (colocação de cateter, acesso). 
Tais procedimentos são controlados por meio de APAC e desde 13 de junho de 2002 são 
financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, fora, portanto, do 
teto financeiro de cada estado. 

A hemodiálise é o procedimento mais freqüente entre as TRS. Em 1995 foram realizadas 
no Brasil 3.375 mil sessões de hemodiálise. Em oito anos esse número cresceu para 7.939 
mil sessões, uma elevação de 135%. A região Norte foi a que teve o maior crescimento, de 
39,73 mil para 233,20 mil sessões por ano. No início do período analisado, os estados do 
Acre, Roraima e Amapá não dispunham do serviço de hemodiálise. Em 2003 todos os 
estados da região executavam esse procedimento (Mapa X.2 (i) 1). Destaca-se a elevação 
no número de exames nos estados de Rondônia, Amazonas, Pará e Tocantins. 

 

Mapa X.2 (i) I – SUS: Estados que não ofereciam Hemodiálise. 

1995/2003 

 

  
1995 2003 

Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 
        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
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As demais regiões também apresentaram um crescimento no número de exames. No 
Centro-Oeste a expansão foi de 179,9%, seguida do Nordeste, Sudeste e Sul com elevações 
de 169,3%, 126,0% e 96,7% respectivamente. 

A freqüência anual por mil habitante se eleva em todas as regiões brasileiras. O 
crescimento mais expressivo é o da região Sudeste, de 30 para 60 sessões por mil 
habitantes. Comparando-se as freqüências por macroregião, a região Norte e a Nordeste são 
aquelas onde as freqüências são menores. No Sul e Sudeste ocorrem as freqüências mais 
elevadas. (Gráfico X.2 (i) 1). 

Gráfico X.2 (i) I – SUS: Freqüência de  Hemodiálise 
por mil hab. por Região. 
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Gráfico X.2 (i) II – SUS:  Gasto per capita com Hemodiálise 
por Região.
1998 – 2003.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

O gasto per capita médio apresentou, entre 1998 e 2003,  uma pequena redução, de R$ 4,73 
para R$ 4,66 (Gráfico X.2 (i) 2). Em algumas regiões o gasto per capita médio se elevou. 
No Norte foi verificado o seu maior crescimento, de R$ 0,99 para R$ 1,74. O crescimento 
no Nordeste foi menor, subindo de R$ 2,93 para R$ 3,56. O indicador caiu nas regiões 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Mesmo assim os  valores per capita nessas regiões ainda são 
mais elevados que os despendidos no Norte e Nordeste. 
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(ii) ONCOLOGIA 

�� Radioterapia 

A Radioterapia consiste na utilização de radiações ionizantes para destruir células tumorais.  
A quantidade de sessões, radiação utilizada e o tempo de exposição são determinados pelo 
tipo e tamanho do tumor. Pode ser utilizada como tratamento isolado ou combinada à 
cirurgia e quimioterapia. 

No SUS o valor dos procedimentos de radioterapia é determinado por número de campos, 
blocos, inserções, tratamento, procedimento e por mês (check filme). Esses procedimentos 
são controlados por APAC e financiados dentro do limite financeiro de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar (teto) de cada estado. 

Em 1995 o SUS realizou 4,49 milhões de procedimentos de radioterapia. Em 2003 foram 
6,32 milhões. Em todas as regiões o número se elevou. O crescimento mais expressivo foi 
registrado na região Norte e Sul do país. Apesar desse crescimento global , em 2003 quatro 
estados não ofereciam radioterapia pelo SUS. (Mapa X.2 (ii) 1). Uma diferença muito 
pequena em relação a 1995 (cinco estados) 

 

Mapa X.2 (ii) I – SUS: Estados que não ofereciam exames de Radioterapia. 
1995/2003 

 

  
      1995      2003 

Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 
        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

A região Sudeste, com 42,62% da população brasileira, concentra mais de 52% dos 
procedimentos de radioterapia realizados no SUS. No Piauí, Paraíba e no Distrito Federal, 
ao contrário do que ocorreu nos demais estados, houve uma redução na freqüência de 
radioterapias realizadas. 
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A freqüência anual per capita dos exames de radioterapia eleva-se em todas as regiões. 
Entretanto, como observado de um modo geral em toda alta complexidade, há uma grande 
desigualdade entre as regiões. No Sul a freqüência passou de 30 para 45 exames por mil 
habitantes, no Centro-Oeste o crescimento foi menor, de 18 para 22 exames/ mil habitantes. 
(Gráfico X.2 (ii) 1). 

Gráfico X. 2 (ii) I - SUS: Freqüência per capita de 
Radioterapia por Região, 

1995 - 2003
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Gráfico X.2 (ii) II - SUS: Freqüência de Radioterapia em relação ao total de 
consultas por estado, 

2003.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

A freqüência média de radioterapias no Brasil, em relação ao total de consultas é de 1,38%. 
O parâmetro recomendado pelo MS varia entre 1,07% a 1,37% do total de consultas. As 
médias observadas nas regiões brasileiras para o ano de 2003 foram 0,82%; 1,15%; 1,49%; 
1,90% e 0,95% nas regiões Norte, Nordeste, Sudoeste, Sul e Centro-Oeste respectivamente.  
Os estados a esquerda de Pernambuco, no Gráfico X.2 (ii) 2, estão abaixo do parâmetro 
recomendado pelo Ministério da Saúde. Os demais estados à direita da média Brasil (em 
amarelo) encontram-se acima dos parâmetros recomendados pelo MS. 

Em valores reais (preços de dezembro de 2003) os gastos com radioterapia caíram 20,6%.  

Grafico X.2 (ii) III - SUS: Gasto per capita do MS com 
Radioterapia por  Região.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
O gasto per capita, com exceção da região Norte, diminui em todas as regiões. O gasto 
médio para o Brasil que era, em 1995, de R$ 0,92 desce para R$ 0,65 em 2003. A redução 
dos gastos per capita mais acentuada foi a verificada na região Sudeste que cai de R$ 1,20 
para R$ 1,00 (Gráfico X.2 (ii) 3). 
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�� Quimioterapia 

A quimioterapia consiste no emprego de drogas para combater o câncer. O tratamento pode 
ser isolado ou associado a cirurgia e a radioterapia, dependendo de fatores como tipo e 
localização do tumor bem como o estágio da doença. 

O valor dos procedimentos representa o custo médio mensal da quimioterapia (tratamento), 
incluindo as aplicações, fases e ciclos que se repitam dentro de um mesmo mês, para os 
respectivos tumores. Os procedimentos são controlados por APAC e financiados através do 
limite financeiro de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (teto). (Portaria 
GM/MS nº 3536. 02 set., 1998) 

No período considerado (1995-2003) houve grande expansão desse procedimento no SUS. 
Em 1995 foram realizadas 497 mil quimioterapias e havia três estados (AP, RR e TO) e que 
não ofertavam quimioterapia. Em 2003 a freqüência desse procedimento se elevou para 
1.294 mil, um crescimento de 160% e apenas o estado do Acre ainda não ofertava o 
procedimento.  

Mapa X.2 (ii) II – SUS: Estados que não ofereciam exames de Quimioterapia. 

1995/2003 

  
1995 2003 

Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 
        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

As freqüências per capita de quimioterapias se elevaram em todas as regiões (Gráfico X.2 
(ii) 4). Os maiores aumentos ocorreram nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste onde a 
freqüência do procedimento mais que dobrou.  
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Gráfico X.2 (ii) IV – SUS: Freqüência de 
Quimioterapia por mil habitante por região.

1995 – 2003.
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Gráfico X.2 (ii) V – SUS: Freqüência de Quimioterapia em relação 
ao total de consultas por estado.2003.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

O parâmetro recomendado pelo MS para quimioterapia é de 0,07% a 0,27% de 
procedimentos quimioterápicos do total de consultas realizadas. A média brasileira é de 
0,28%. A região Norte é a que apresenta a menor média (0,10%). A região Sul tem a média 
mais elevada (0,40%), com destaque para o estado do Rio Grande de Sul onde o indicador é 
de 0,50% de quimioterapias em relação ao total de consultas realizadas. A maioria dos 
estados brasileiros está dentro dos parâmetros recomendados pelo MS. Encontram-se acima 
do parâmetro os estados do Sul, BA, SP, RJ, ES Gráfico X.2 (ii) 5 

Os gastos totais com quimioterapia no período analisado cresceram 24,7%. A maior 
variação (114%) ocorreu na região Norte, devido a proporcional elevação das freqüências 
de exames. Nas demais regiões o crescimento dos gastos foi bem menos intenso, 32% no 
Sul, 24% no Nordeste e no Centro-Oeste e 19% no Sudeste. (Gráfico X.2 (ii) 5). Algumas 
unidades da federação, notadamente aquelas que tiveram as menores elevações ou redução 
no número de procedimentos realizados (Paraíba, Maranhão e Distrito Federal) tiveram 
uma redução em seus gastos reais.  

Gráfico X..2 (ii) VI – SUS: Gasto per capita do MS com 
Quimioterapia por região.

1995 – 2003.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
O gasto anual per capita se elevou de R$ 3,48 em 1995 para R$ 3,82 em 2003. A elevação 
ocorreu em todas as regiões. A maior, de R$ 0,69 para R$ 1,18, foi na região Norte. É 
notável a diferença entre as regiões nesse indicador. O valor per capita da região Sul é 
quatro vezes mais elevado que o da região Norte, fato que pode ser, em parte, explicado 
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pela maior incidência da doença na região Sul, assim também como pela concentração de 
centros de hospitais com escala para realizar procedimentos relacionados à oncologia.   

Isoladamente, pelo efeito da redução ou menor elevação da freqüência de procedimentos, 
os estados do Maranhão, Ceará, Alagoas, São Paulo, Santa Catarina, Goiás e o Distrito 
Federal tiveram uma redução de seu gasto anual per capita com procedimentos de 
quimioterapia. 

 

�� Cirurgia Oncológica  

As cirurgias oncológicas cresceram 132% de 1995 até 2003, crescimento que ocorreu em 
todas as unidades da federação. Na região Norte, que apresenta o maior incremento (187%)  
três estados não oferecem esse tratamento (Acre, Roraima e o Amapá). Nas regiões Sul e 
Centro-Oeste o aumento foi de, aproximadamente, 150%, com destaque para os estados de 
Santa Catarina (519%) e Mato Grosso (302%) e para o Distrito Federal, (639%). O quadro 
de exclusão regional não se alterou . Quatro estados não ofereceram essa terapia em 2003, 
com uma mudança em relação a 1995. Em 1995 Tocantins não tinha oferta. Em 2003, a 
exclusão alcançou Rondônia (Mapa X.2 (ii) 3). 

 

 

Mapa X.2 (ii) III – SUS: Estados que não ofereciam Cirurgia Oncológica. 

1995/2003 

  
1995       2003 

Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 
        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

Embora o crescimento da freqüência anual de cirurgias por 10 mil habitantes seja 
observado em todas as regiões, quase dobrando em todas elas, é grande o diferencial de 
exames realizados em cada região. Enquanto no Norte ocorre uma média de 2 
procedimentos oncológicos por 10 mil habitantes na região Sul esse número é de 8 por 10 
mil. (Gráfico X. 2 (ii) 7). 
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Gráfico X..2 (ii) VII – SUS: Freqüência de Oncologia por 
10 mil habitantes por região.

1995 – 2003.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

Os gastos com procedimentos de oncologia se elevaram em 24,6 % no período em análise. 
Novamente, verifica-se que em todas as regiões houve uma elevação dos gastos totais e que 
a maior elevação de despesas ocorreu no Norte (95%), devido à elevação proporcional da 
freqüência dos procedimentos naquela região. Destaca-se a elevação dos gastos na 
Amazônia (222%). A região que apresentou a segunda maior elevação de gastos foi o 
Nordeste (66%) seguido pelo Centro-Oeste (48,7%). O menor incremento (2,5%), foi na 
região Sul, destacando-se a elevação de 252% em Santa Catarina e a redução de gastos de 
30,5% no Rio Grande do Sul. 

Os gastos médios anuais per capita com procedimentos de oncologia elevaram-se de R$ 
0,71 para R$ 0,78. O crescimento atingiu todas as regiões, com exceção da região Sul, onde 
caiu de R$ 1,19 para R$ 1,08. As maiores variações positivas (cerca de 70%) foram nas 
áreas mais carentes: na região Norte, de R$ 0,14 para R$ 0,23 e na Nordeste de R$ 0,39 
para R$ 0,59. 
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(iii) TRATAMENTO DA AIDS 

O Ministério da Saúde (Portaria SAS, nº 291, 17 jun., 1992) incluiu no Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SIH os grupos de procedimentos 
para tratamento de Aids, em hospitais previamente credenciados à época pelo INAMPS, 
mediante proposição das Secretarias Estaduais de Saúde. Dois anos depois (Portaria 
SAS/MS nº 93 de 31 de maio de 1994) criou no SIH/SUS na modalidade extra-hospitalar, o 
grupo e o procedimento Tratamento da Aids em Hospital-Dia. Enquanto, por ato 
subseqüente (Portaria SAS/MS número 130 de 3 de agosto de 1994) estabeleceu as 
diretrizes e normas para implantação de tratamento em hospital-dia ao paciente com 
doença/Aids. 

O tratamento da Aids é financiado dentro do limite financeiro de média e alta complexidade 
ambulatorial e hospitalar (teto) e pelo FAEC (ver capitulo VI.3). 

As ações de prevenção e de tratamento da Aids no Brasil têm alcançado, em virtude da 
reversão das expectativas pessimistas da epidemia no Brasil no inicio da década e oitenta, 
destaque em âmbito mundial. A magnitude do problema pode ser medida pelos indicadores 
abaixo: 

�� Casos acumulados de Aids (2003): 310.310; 
�� Número estimando de pessoas vivendo com HIV (2000): 597.443; 
�� Prevalência: 0,65% (da população de 15 a 49 anos) 
�� Mortes por Aids (1980-2002): 149.559 
�� Taxa de mortalidade: 6,3/100.000 (2002) 
�� Taxa de incidência de Aids (2002): 12,8/100.000  
�� Número de municípios com casos de Aids: 3.702 (66%) 
�� Número de casos novos por ano: cerca de 25.000 
�� Sobrevida dos pacientes com Aids: 58 meses 
�� Redução da expectativa de vida: 3 meses 

O gráfico X.2 (iii) 1 mostra a evolução da epidemia da Aids no Brasil nos últimos anos. A 
incidência  atinge o pico em 1998,  que começa a se reduzir em 1999 e torna a crescer nos 
anos seguintes. 
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Gráfico X.2(iii) I - Brasil: Incidência de Aids por 100.000 hab., segundo ano de diagnóstico. 1992-2003
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Fonte: MS/SVS/PN DST e Aids
População: MS/SE/DATASUS em www.datasus.gov.br/informações em saúde/população (acessado em 24/11/2004
Elaboração dos Autores

 
 

�� Atenção ambulatorial 

A freqüência anual de procedimentos ambulatoriais34 em Aids passa de 1.383 mil em 1995 
para 4.702  mil em 2003  (+ 242%). Embora o número de procedimentos tenha se elevado 
em todas as regiões, destaca-se o aumento nas regiões Norte (685%) e Nordeste (610%), 
explicado pela tendência de interiorização da epidemia de Aids no Brasil. A taxa de 
crescimento da doença tem apresentado redução no Sudeste e no Centro-Oeste e elevação 
no Norte, Nordeste e Sul do país.  

Merece destaque o crescimento desses procedimentos, (1995 a 2003) em alguns estados: 
Rondônia (1.171%), Acre (2.158%), Pará (1.374%) Tocantins (1.041%), Piauí (1.901%), 
Paraíba (1.604%), Pernambuco (1.100%), Alagoas (1.268%), Espírito Santo (3.502%) e 
Distrito Federal (3.506%). A elevação em São Paulo e Rio de Janeiro foi bem mais 
reduzida, 135% e 121% respectivamente, o que ratifica a tendência de interiorização da 
doença.  

 

 

                                                   
34 Anticorpos anti-HIV1 + HIV2 (Elisa), Imunofluorescência para HIV (IFI); Anticorpos anti-HIV 
(WESTERN BLOT); HIV- Detecção  p/ tecnol. Ácido Nucléico (T.Qual); HIV- Quantificação Acido 
Nucléico – Carga Viral (Contagem de CD4/CD8). 
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Gráfico X.2 (iii) II - SUS: Freqüencia de procedimentos 
ambulatoriais em AIDS por mil hab. por  Região.  
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

A freqüência anual per capita desses procedimentos foi na média de 26,74 procedimentos 
por mil habitantes. As freqüências mais elevadas foram registradas nas regiões Sudeste (35 
por mil) e Sul (30 por mil). A região Centro-Oeste foi à única a apresentar uma redução no 
número de procedimentos per capita. 

 

�� Atendimento em Hospital-Dia  

O número de AIH com hospital-dia em Aids cresceu de 3.568, em 1995, para 10.636 em 
2005 (+ 198%). Deste total, mais de 60% (6.407) foram referentes a internações na região 
Sudeste. Na região Nordeste houve 2.110 internações, 83,7% delas em Pernambuco 
(1.767). Quatros estados da região Nordeste não registraram atendimento em hospital-dia 
em Aids em 2003: Maranhão,  Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A região Sul registrou 
1.780 atendimentos e a Centro-Oeste 339. Na região Centro-Oeste, em 2003, não houve 
registro de AIH com hospital-dia em AIDS nas unidades de Mato Grosso e Distrito Federal. 
(Mapa X.2 (iii) 1)  
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Mapa X.2 (iii) I –  SUS: Estados que não ofereciam AIH com hospital dia. 

1995- 2003. 

 

  
         1995       2003 
Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

Em 2003 os estados da região Norte não registraram nenhuma emissão de AIH em hospital-
dia em Aids.  Em termos de variação percentual os estados onde as internações mais se 
elevaram foram Minas Gerais (442%), São Paulo (228%) e Santa Catarina (222%). 

 

Gráfico X.2 (iii) III - SUS: Freqüência de AIH com Hospital-
Dia por milhão de hab. por Região, 

1995 - 2003
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

A freqüência de internações em Hospital-Dia por milhão de habitantes se manteve 
relativamente estável nas regiões Centro-Oeste e Nordeste (entre 20 a 40 internações por 
milhão de habitantes) e reduziu-se nas regiões Sul e Sudeste. A redução mais significativa 
ocorreu na região Sudeste caindo de 120 para 80 internações por milhão de habitantes. 
(Gráfico X.2 (iii) 3) 
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�� Internações por AIDS 

O número de AIH por Aids em hospitais gerais no país como um todo se manteve estável 
no período em análise. Entretanto, quando se analisa a evolução por região, observam-se 
comportamentos distintos. A região Sudeste, a de maior incidência de Aids, foi à única que 
apresentou uma redução no número de internações, que caíram de 20.127 para 14.122 
(queda de 29,8%). Na região Sudeste, o maior responsável pela redução das AIH por Aids 
foi o estado de São Paulo, onde o número caiu de 14.723 para 8.503 (- 42,2%).  

Nas demais regiões do Brasil o número de internações aumentou significativamente. Na 
região Norte o crescimento foi de 253%, seguida das regiões Centro-Oeste com 95%. 
Destacam-se os estados de Rondônia (260%), Amazonas (386%), Tocantins (217%) e Mato 
Grosso com crescimento de 240%. Nas regiões Nordeste e Sul, a elevação do número de 
internações foi um pouco menor, 65% e 55%, respectivamente. 

 

Gráfico X.2 (iii) IV – SUS: Freqüência de Internações por 
AIDS por 10 mil habitantes, por região.

1995 – 2003.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

A freqüência anual de internações por 10 mil habitantes se manteve relativamente estável 
nos últimos três anos. No Sudeste, região que concentra o maior número de casos, parece 
haver uma tendência de redução ano a ano na freqüência, que cai de 3 para 2/10 mil 
habitantes (Gráfico X.2 (iii)4). A região Sul, a partir do ano de 1999, ultrapassa em número 
de casos novos na região Sudeste e estabiliza a freqüência em torno de 2,5 por 10 mil 
habitantes. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste há uma tendência de elevação do 
número de casos per capita. 

O número de procedimentos de alta complexidade em Aids apresenta um gasto per capita 
relativamente baixo. Por esse motivo optou-se por não avaliar os custos para cada 
procedimento, mas por consolidá-los na Tabela X.2 (iii) 1 onde se agregam os custos 
aquisição de medicamentos principal item de despesa. Observa-se uma redução nos valores 
despendidos em todos os componentes do gasto.  
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Tabela X.2 (iii) I - SUS: Gasto total do MS no tratamento da AIDS por item 1998/2003 (Em R$ 1,00 de Dez/2003) 
Ano Medicamentos Ambulatório Hosp./dia Internações Total Índice 1998=100 Per capita 
1998    436.101.329   123.760.355    4.591.082    40.117.780     604.570.546  100       3,74  
1999    874.608.615    74.366.990    4.800.542    35.259.301     989.035.449  164       6,03  
2000    812.727.424    80.395.582    2.894.204    26.985.349     923.002.560  153       5,44  
2001    733.847.190    75.227.861    2.222.895    26.485.858     837.783.804  139       4,95  
2002    768.120.152    58.054.391    1.731.633    23.956.726     851.862.902  141       4,96  
2003    550.999.998    56.600.897    1.447.005    24.142.433     633.190.333  105       3,64  
Total  4.176.404.709   468.406.076   17.687.362   176.947.447   4.839.445.594  - - 
Fonte: Conselho Nacional de Saúde (planilhas de monitoramento do orçamento)   

 

A despesa total do MS em Aids no ano de 2003 de, aproximadamente, R$ 633 milhões 
equivale a 2,3 % do gasto total do MS com ações e serviços de saúde no mesmo ano. 

 

Tabela X.2 (iii) II- SUS: Distribuição percentual por item de despesa do gasto 
do MS com AIDS (Em R$ 1,00 de Dez/2003).  

1998/2003 
     

Tipo de despesa 
R$1,00 % Média anual 

Ambulatório 468.406.076 9,68 78.067.679 
Medicamentos 4.176.404.709 86,30 696.067.451 

Hospital-Dia 17.687.362 0,37 2.947.894 
Hospitalização 176.947.447 3,66 29.491.241 

Total 4.839.445.594 100 806.574.266 
Fonte: Conselho Nacional de Saúde (elaboração de autores) 

 

Cerca de 86% das despesas são destinadas para a aquisição de medicamentos  (Tabela X. 
2.(iii).2). A aquisição de medicamentes para a Aids não esta inserida pelo MS na alta  
complexidade, como seria de esperar ( ver medicamentos excepcionais, capítulo X-4 (i)}, 
sendo tratada em orçamento a parte pelo MS. 
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 (iv) PROCEDIMENTOS EM CARDIOLOGIA 

 
Os procedimentos em cardiologia estão divididos em dois grupos: cirurgia cardíaca 
propriamente dita e procedimentos cirúrgicos de alta complexidade.  

A lista completa de procedimentos de cirurgia cardíaca a seguinte: cardiorrafia*, 
anastomose sistêmico-pulmonar, cardiotomia e pericardiotomia*, revascularização do 
miocárdio com circulação extracorpórea, marco-passo cardíaco (epicárdico), marca-passo 
cardíaco (intracavitário, pericardiectomia, valvulotomia cardíaca sem uso de extracorpórea, 
valvuloplastia, implante de prótese valvular, correção de cardiopatia congênita, cura 
cirúrgica da persistência do canal arterial, coronarioplastia, valvoplastia pulmonar, 
valvoplastia aórtica, valvoplastia mitral, aortoplastia de coarctação, ventriculosseptoplastia 
(pós-infarto do miocárdio) *, implante de cardioversor desfibrilador*, cardioversor 
desfibrilador – troca de gerador*, implante de valva cardíaca humana*, implante de marca 
passo multi-sítio*, revascularização do miocárdio sem uso de extracorpórea*, estudo 
eletrofisiológico (e. terapêutico) **, estudo eletrofisiológico diagnóstico e terapêutico**. 35. 

Os procedimentos são financiados de acordo com o limite financeiro de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar (teto). 

A freqüência de procedimentos em cardiologia se elevou de 51.345, em 1995, para 93.333 
em 2003, registrando um crescimento de 81,8%. Embora a Região Norte tenha apresentado 
o maior crescimento, quatro estados do Norte (RO, AC, RR e AP) ainda não ofereciam em 
2003 esse tipo de procedimento. Note-se que, sob esse aspecto a situação piorou, pois em 
1995 eram três estados (Mapa X.2 (iv) I) 

 

                                                   
35 Os procedimentos assinalados com (*) são caracterizados como de cirurgia cardíaca mas somente os 
assinalados com (**) são considerados pelo MS como de alta complexidade 
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Mapa X.2 (iv) I – SUS: Estados que não oferecem cirurgias cardíacas de alta 
complexidade  1995/2003. 

 

            
1995 2003 

 

Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 
        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

O Sul (+116,7%) e o Nordeste (+92,9%) são segunda e terceira regiões que mais cresceram 
na cobertura de cirurgia cardíaca de alta complexidade. A freqüência anual por 10 mil 
habitantes de procedimentos de cardiologia cresceu em todas as regiões (Gráfico X.1 (iv) 
1). A região de maior elevação foi à região Sul, onde a freqüência se eleva de 4,2 para 8,4 
procedimentos por 10 mil habitantes. O crescimento das regiões Sudeste e Centro-Oeste 
também foram significativos (aproximadamente 50%).  

Gráfico X.2 (iv) I - SUS: Frequência de Proced. Em 
cardiologia por 10 mil hab. por Região.
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Gráfico X.2 (iv) II – SUS: Gasto per capita do MS com 
Procedimentos em Cardiologia por Região.
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

Os gastos com os procedimentos de cardiologia, acompanhando a elevação das freqüências 
per capita, com um crescimento real de 59,1%. O aumento foi bastante diferenciada entre 
as macroregiões. O maior acréscimo foi na região Norte (362%). As regiões Nordeste 
(86,7%) e Sul (82,8%) também apresentaram crescimentos significativos, destacando-se os 
estados do Piauí (308%), Rio Grande do Norte (232%) e Santa Catarina (196%). A região 
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Sudeste apresentou os menores percentuais de crescimento dos gastos (40,7%). Mesmo 
assim, mais da metade das despesas com procedimentos cirúrgicos de cardiologia são 
realizados nos estados do Sudeste. 

A média brasileira de gastos per capita se eleva de R$ 2,44 para R$ 3,41. Em todas as 
regiões ocorrem elevações desses gastos. A maior elevação nos gastos per capita, de R$ 
0,19 para R$ 0,72 ocorreu no Norte. Entretanto, os gastos per capita com cardiologia na 
região Sul (R$ 6,15) são 8,5 vezes mais elevados que os da região Norte (R$ 0,72) (Gráfico 
X. 2 (iv) 2). As despesas per capita com procedimentos cardiológicos são ainda mais 
desiguais entre os estados. Enquanto o Paraná tem um gasto per capita de R$ 8,17, a Bahia 
gasta oito vezes menos (R$ 0,98).  
 

(v) HEMOTERAPIA 

Hemoterapia é a administração de sangue ou qualquer de seus derivados com fins 
terapêuticos ou preventivos. O Sistema de Informações Ambulatoriais-SIA engloba os 
procedimentos de processamento do sangue, transfusões, exames pré-transfusionais, 
triagem clínica de doadores, preparo de componentes e outros. Enquanto o Sistema de 
Informações Hospitalares-SIH inclui a transfusão dos diversos componentes do sangue. 
Estes procedimentos são financiados com recursos previstos no limite financeiro de média e 
alta complexidade ambulatorial e hospitalar (teto) de cada estado. 

As despesas com hemoterapia tiveram uma redução real no período considerado. Em 1995 
os gastos atingiram R$ 570 milhões e em 2003 R$ 393 milhões. A queda, em valores reais, 
ocorreu em todas as regiões.  

Gráfico X.2 (v) I - SUS: Gasto per capita do MS com 
Hemoterapia por  Região, 

1995 - 2003 
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

Seguindo a mesma tendência o gasto anual per capita também cai. No Sul a redução é a 
mais alta, de R$ 5,32 para R$ 2,82 (-47%). Na região Cento-Oeste (de R$ 4,88 para R$ 
2,96) e no Sudeste (de R$ 4,29 para R$ 2,43) as reduções também são expressivas (Gráfico 
X. 2 (v) 1). Em quase todos os estados verifica-se o mesmo comportamento de redução do 
gasto per capita Houve pequenas elevações apenas nos estados de Rondônia, Acre, Amapá, 
Tocantins, Maranhão, Sergipe e no Paraná. (ver anexo). 
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vi) TERAPIA INTENSIVA (UTI) 

As Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs são unidades hospitalares destinadas ao 
atendimento de pacientes graves ou de risco que exigem assistência permanente. Para tanto 
esses pacientes são acomodados em boxes individuais dotados de equipamentos de 
monitorização onde recebem atenção médica e de enfermagem especializada de forma 
ininterruptas com o apoio de equipamentos específicos de diagnóstico e terapêutica.  

As Unidades de Tratamento Intensivo foram classificadas em tipo I, II e III. de acordo com o grau de 
incorporação tecnológica, a especialização dos recursos humanos e a área física disponível (Portaria 
GM/MS 3432 de 12 de agosto de 1998). As Unidades anteriormente cadastradas foram, a partir da 
vigência dessa Portaria, classificadas como tipo I. Desde então, só passaram a ser cadastradas 
unidades do tipo II ou III. Quanto maior a complexidade do leito, maior é o valor da diária paga pelo 
SUS. O financiamento da operação dessas unidades obedece ao limite financeiro de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar (teto). 

Em 1999, o Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 1091 de 25 de agosto) criou a 
Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal, com o objetivo de ampliar a oferta de leitos 
para assistência neonatal. A importância desse serviço especializado cresce, como é sabido, 
na medida em que, como acontece no Brasil, aumenta a participação relativa das causas 
perinatais na mortalidade infantil. 

  

Mapa X.2 (vi) I – Brasil: Estados que não dispõem de UTI  

 

                                 1995                                          2003 

  
Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 . 

 

 

Estados que não  oferecem o 
procedimento 
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No ano de 1995 apenas os estados de Roraima e Acre não ofertavam o 
procedimento, em 2003 todos os estados o faziam, ou seja, todo o país.   Tomando 
como referencia a região sul que apresentou a maior freqüência per capita (que no 
período manteve a freqüência per capita relativamente constante), a desigualdade 
diminuiu para as regiões Norte, Sudeste e Centro-oeste e aumentou na região 
Nordeste 

 

Gráfico  X. 2 (v ii)  I – SUS: F requênc ia P er C apita po r 
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 
 

(vii) ORTOPEDIA 

A Portaria SAS/MS número 42 de 17 de março de 1994 estabeleceu os 
procedimentos de alta complexidade na área de Ortopedia e as rotinas de credenciamento. 

Os procedimentos são financiados através do limite financeiro de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar (teto). 
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Mapa X.2 (vii) I – Brasil:  Estados que não realizam procedimentos de alta 
complexidade em Ortopedia 

 
                                 1995                                        2003 

 

  
Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade 

 
                            

Em 1995 um total de seis estados sendo três estados da região Norte (Rondônia, 
Acre e Roraima), um estado da região Nordeste (Paraíba) e um estado da região Centro-
Oeste não ofertavam procedimentos em ortopedia. Em 2003, cinco estados não forneciam 
esse procedimento. È interessante notar que houve uma troca de posição, pois apenas 
Roraima e Rondônia continuaram a não ofertar os procedimentos de ortopedia. Acre, Mato-
Grosso, Tocantins e Paraíba passaram a  ofertá-los, porém Amapá, Sergipe e Piauí 
deixaram de fazê-lo. 

Houve um crescimento da freqüência anual per capita (por milhão de habitante) em 
todas as regiões, e na região Norte o crescimento foi maior, da ordem de 1.084,4% 
(concentrado no Pará, onde cresceu 1.654,6%) enquanto que Sul apresentou o menor 
crescimento (180,9%). O crescimento dos procedimentos de ortopedia entre os estados de 
quase todas as regiões não foi uniforme, concentrou-se fortemente no Pará, Maranhão e 
Distrito Federal , respectivamente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e não tão 
fortemente, mas significativamente no Espírito Santo para o Sudeste; apenas na região sul 
esse crescimento foi relativamente uniforme entre os estados. A média nacional do 
crescimento da freqüência anual per capita dos procedimentos de ortopedia foi de 202,4%, 
apenas as regiões Sul e Sudeste ficaram abaixo dessa média, entre 1995 e 2003, apenas 
essas duas regiões se mantém acima da media da freqüência anual per capita, evidenciando, 
nessas regiões, uma estabilidade na oferta desse procedimento. Tanto em 1995 quanto em 
2003 a região Sul apresentou a maior freqüência per capita. Tomando essa região como 
referencia a desigualdade diminuiu em todas as regiões. 

Em relação ao gasto anual per capita do MS com procedimentos de ortopedia no 
período de 1995 a 2003, a média Brasil cresceu de R$ 0,23 para R$ 0,31 o que corresponde 
a um aumento de 34,7 %. O gasto per capita com ortopedia cresceu em todas as regiões, 
sendo a região Norte a que mais cresceu , passando de R$ 0,02 em 1995 à R$ 0,07 em 
2003, o que corresponde à um crescimento de  250% , porém essa região, é a que apresenta 

Estados que não  oferecem o 
procedimento 
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o menor gasto per capita do país. A região sul a que menos cresceu, apenas 23%, passando 
de R$ 0,47 em 1993 para R$ 0,58. Apenas as regiões Sul e Sudeste apresentaram no 
período um gasto per capita acima da média nacional. 

 
  

Gráf ico  X. 2  (v ii)  I – SUS: F requência A nual P er 
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 
(viii) NEUROCIRURGIA 

A neurocirurgia faz parte do elenco dos procedimentos de Alta Complexidade. Em 9 
de junho de 1998, foram estabelecidos pela portaria GM/MS nº 2.920, os critérios para a 
inclusão de hospitais no sistema de alta complexidade em neurocirurgia nos níveis I, II e 
III. No caso da neurocirurgia, o nível do serviço define o elenco de procedimentos que o 
serviço pode realizar. O nível I é o menos complexo e o nível III o mais complexo. Todo o 
serviço cadastrado deve ter UTI e serviço de tomografia computadorizada. 

Os procedimentos são financiados através do limite financeiro de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar (teto) e pelo FAEC. 

 

 
Mapa X.2 (viii) I – Brasil:  Estados que não oferecem procedimentos de Alta 

Complexidade em Neurocirurgia 
 

                               1998                                           2003 
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Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade 

 
Os mapas acima evidenciam uma grande redução da desigualdade no acesso aos 

procedimentos de neurocirurgia, pois enquanto que em 1998, 14 unidades da federação 
(incluindo o DF) não ofertavam esse procedimento, em 2003 apenas Rondônia e Amapá 
não os ofereciam.  

 A freqüência anual por mil habitantes no procedimento aumentou de 0,02 para 0, 
71, o que corresponde à uma variação de 4.414%. O gasto anual do MS per capita (a preços 
de Dezembro de 2003) aumentou no respectivo período de R$ 0,06 para R$ 1,17. 

 Tomando como referência a região sul que apresentou a maior freqüência per capita 
a desigualdade aumentou em todas as regiões.   

 O gasto anual per capita com neurocirurgia na região Norte em 1998 estava 63,6% 
abaixo da média nacional, em 2003, eles estavam apenas 56,1% abaixo da média nacional, 
o que evidência uma redução da desigualdade nessa região. Na região Sul, em 1998, o gasto 
per capita anual estava 48,5% acima da média nacional, já em 2003, esses gastos estavam 
84,9% acima da média nacional.   
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

   (ix) TRATAMENTO CIRURGICO DA EPILEPSIA 

O tratamento cirúrgico da epilepsia é indicado nos casos de paciente que não 
responderam ao tratamento medicamentoso. O propósito da cirurgia é remover o tecido 
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cerebral lesado que desencadeia a atividade epiléptica ou impedir o espalhamento dessa 
atividade pelo cérebro. 

Os procedimentos são financiados pelo FAEC. 
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Mapa X.2 (ix) I – Brasil: - Estados que não realizam cirurgias para 

tratamento da Epilepsia 
 
 

                                  1995                                            2003 

    
Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade 

A oferta pelo SUS desse procedimento, devido a suas peculiaridades, continua 
baixa, pois, no ano de 1995 apenas três estados ofereciam esses serviços (São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Goiás), nenhum estado das regiões Norte ou Nordeste o faziam. Em 2003 
além desses estados, o Paraná e o Distrito Federal também ofertavam o procedimento (O 
DF de maneira residual), mas as regiões Norte e Nordeste continuaram sem cobertura. A 
freqüência anual per capita (média nacional) passou de 2,17 por milhão de habitante em 
1995 para 6,79 em 2003, o que representa uma variação de 213,2%. Notamos que houve 
um aumento da freqüência per capita em todos os estados onde já havia oferta e em 2003 
todas essas regiões apresentaram uma freqüência per capita acima da média nacional. 
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

 Tomando a região Centro-Oeste, que apresentou no período considerado a maior 
freqüência per capita, notamos que a desigualdade diminuiu em todos as regiões. 
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O gasto anual, a preços de Dezembro de 2003, per capita do MS para o país 
permaneceu praticamente estável em R$ 0,04 no período de 1995 a 2003 (de 1997 a 1999 
esse valor foi de R$ 0,06). Como houve um aumento significativo da freqüência per capita 
e os gasto se mantém relativamente constante, é provável que o valor tabelado pelo SUS 
ficou congelado.

   (x) GASTROENTEROLOGIA (gastroplastias) 

A Portaria GM/MS número 196 de 29 de fevereiro de 2000 aprovou os critérios 
clínicos para a indicação de realização de gastroplastia como tratamento cirúrgico da 
obesidade mórbida, no âmbito do Sistema Único de Saúde.  Indicada para pessoas com 
muito peso - as que sofrem da chamada obesidade severa.  

Os pacientes portadores de obesidade mórbida contam no SUS com a realização do 
procedimento para redução do estômago e realização da cirurgia plástica reparadora. 
Conforme a portaria GM/MS nº 628, de 26 de abril de 2001, hospitais cadastrados ao SUS 
com leitos de UTI tipo II ou III, que dispõem de serviço de cirurgia bariátrica podem se 
tornar Centros de Referência em cirurgia bariátrica. 

Este procedimento é financiado pelo FAEC, ou seja, não impacta sobre o limite 
financeiro do estado ou município habilitado em gestão plena do sistema. 

 

Mapa X.2 (x) I - Brasil:  Estados que não realizam Gastroplastias 
 

                                1999                                          2003 

  
Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade 

 
 
 

A análise da distribuição geográfica da Gastroplastia mostra uma melhora 
significativa na oferta desse procedimento. No ano de 1999 apenas os estados de São Paulo, 
Paraná e Pernambuco ofertavam o procedimento, as regiões NE e CO não ofereciam 
nenhuma cobertura. Em 2003, um total de 15 estados, além do DF, ofertavam 
procedimentos de gastroplastia e todas as regiões estavam cobertas. O crescimento da 
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oferta foi maior nas regiões Sul e Sudeste que atualmente são as únicas que ofertam o 
procedimento em todos os seus estados. 

  
Gráf ico  X.2 ( x) I – SUS: F requência A nual P er 
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

A freqüência anual per capita/média nacional (por milhão de habitantes) aumentou 
de 0,38 em 1999 para 10,25, o que corresponde a uma variação de 2.567,4%, em termos 
absolutos eram realizados pelo SUS em 1999 apenas  63 procedimentos; em 2003 o numero 
de gastroplastias realizadas foi 1.813. 

Em 1999 a região que apresentou a maior freqüência per capita em procedimentos 
de gastroplastia foi o Nordeste e a região Sul aparecia em segundo lugar. Em 2003, a região 
Sul passou a apresenta a maior freqüência per capita e a região Nordeste passou para o 
quarto lugar. Tomando a média Brasil como referencia, notamos que a desigualdade 
diminuiu em todas as regiões.Durante o período o gasto anual per capita do MS aumenta 
em todas as regiões e a média nacional passa de praticamente zero em 1999 para R$ 0,03 
em 2003 (em preços de Dezembro de 2003, passa de R$ 260.733 para R$ 5.371.074). 

 

(xi) DEFORMIDADES CRÂNIO-FACIAIS (LABIO-PALATAIS) 

A Portaria SAS/MS número 126 de 17 de setembro de 1993 criou o Grupo de 
Procedimentos na Tabela do SIH/SUS, referente à Pesquisa e Reabilitação de Lesões 
Lábio-Palatais. 

A Portaria SAS/MS número 62 de 19 de abril de 1994 normatizou o credenciamento 
de Hospitais no SIPAC-LÁBIO PALATAL. A Portaria Conjunta SE/SAS/MS de 15 de 
setembro de 1999 definiu que o financiamento dos procedimentos relacionados e os 
constantes da PRT/MS/SAS N° 503, de 3/9/99, para atender a pacientes com lesões 
labiopalatais, deformados crânio-faciais, implante coclear e deficiências auditivas, são de 
responsabilidade do Ministério da Saúde e financiados por meio Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensação – FAEC. 
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Mapa X.2 (xi) I – Brasil: Estados que não oferecem tratamento de Deformidades  
Crânio-Faciais 

 
                               1995                                            2003 

    
Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade 

 
 

 A análise dos mapas acima mostra que uma redução da exclusão ao acesso em 
relação aos procedimentos relativos a deformidades crânio-faciais, visto que no de 1995 um 
total de 8 estados não ofertavam esses procedimentos, enquanto  que em 2003 , apenas 5 
estados não o faziam.  

Em 1995 a região Sudeste apresentava a maior freqüência per capita. Em 2003 o Sul 
passou a ser a região com maior freqüência per capita e Sudeste ficou em segundo lugar. 
Tomando a média Brasil como referencia, a desigualdade diminuiu em todas as regiões. 
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

A região Norte é aquela que menos oferta o procedimento, cujo crescimento da 
oferta concentrou-se no estado de Tocantins que em 1995 ofertava apenas procedimento e 
que em 2003 ofertou 996. A freqüência anual per capita (por milhão de habitantes) 
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aumentou em todas as regiões, e a média nacional aumentou de 47,58 para 992,72, que 
significa um aumento de 2.849,8 %. 

 Durante o período considerado o gasto anual per capita aumentou em todas as 
regiões e a média nacional também aumentou de R$0,05 para R$ 0,76 

    

 

(xii) IMPLANTE COCLEAR 

 

O implante coclear multicanal é uma prótese computadorizada, inserida 
cirurgicamente no ouvido interno, que substitui parcialmente as funções da cóclea, 
transformando energia sonora em sinais elétricos. Estes sinais são codificados e enviados 
ao córtex cerebral. A indicação do implante coclear acontece para os casos em que a pessoa 
portadora de deficiência auditiva neuro-sensorial bilateral profunda não se beneficia do 
aparelho de amplificação sonora individual. 

Estes procedimentos são financiados pelo FAEC. 

 

 

 

Mapa X.2 (xii) I – Brasil: Estados que não oferecem o procedimento  
de Implante Coclear  

 

                                     1995                                              2003 

 
Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade  

 
 

  

Houve um aumento da oferta em 2003. Em 1995 esse procedimento só era ofertado 
pelo estado de São Paulo. Em 2003 passou a ser oferecido também pelo Rio Grande do Sul 
e Rio Grande do Norte. 
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Gráf ico  X. 2 (xii)  I – SUS : F requência A nual P er C apita 
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

A freqüência anula per capita (por milhão de habitante). Em São Paulo a freqüência 
per capita teve um aumento de 520,1%,aumentando de 0,56 em 1995 para 3,46 em 2003. 
Tomando a região Sudeste como referencia, por ser aquela que apresentou no período a 
maior freqüência per capita, as desigualdades diminuíram em todas as regiões.  

O gasto anula per capita/média nacional aumenta de o praticamente zero em 1995 
para R$ 0,02 em 2003.



 82 
 
 

 

(xiii) RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

A radiologia intervencionista é o ramo da medicina que trata de enfermidades sem 
cirurgia  através de pequenos cateteres guiados até o objetivo por meio de imagens 
radiológicas. Este grupo de procedimentos no Sistema Único de Saúde compreende: 
angioplastia transluminal, biópsia percutânea orientada por cateter e outros, colocação de 
próteses, cateter e filtro percutâneos, dilatações, drenagens, embolizações, pielografias, 
retirada percutânea de cálculos biliares, quimioterapia por cateter percutâneo entre outros. 

É um procedimento controlado por meio de APAC, sendo financiado com recursos 
do limite financeiro de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (teto). 

Em 1995 um total de 9 estados não ofertavam procedimentos de alta complexidade 
com radiologia intervencionista. Em 2003 esse número aumentou para 13. Notamos 
também a exclusão se concentra nas regiões Norte e Centro-Oeste. Na região Norte, em 
1995 apenas Amazonas e Roraima ofertavam esse procedimento, em 2003, Roraima deixou 
de ofertar e também nenhum outro estado da região passou a fazê-lo. Na região Centro-
Oeste em 1995 o procedimento não era ofertado apenas por Mato-Grosso, já em 2003, além 
desse estado também, Mato-Grosso do Sul e Goiás deixaram de ofertar. 

 

Mapa X.2 (xiii) I – Brasil: Estados que não realizam procedimentos de Radiologia 
Intervencionista 

 

                                    1995                                                2003 

   
Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade  

 
 
               

 A despeito da queda na Região Norte (-56% entre 1995 e 2003) onde apenas dois 
estados (AM e PA) responderam pela oferta da a região em 2003, a prestação desse serviço 
aumentou 161% em valores por 1 milhão de habitantes. Em 1999 quatro estados dispunham 
desses serviços. 
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

  

A região Sudeste apresentou a maior freqüência per capita.  A desigualdade 
diminuiu nas regiões Nordeste e Sudeste, aumentou nas regiões Sul e Centro-Oeste e 
permaneceu constante para a região Norte.  

Os formidáveis percentuais de crescimento de cobertura em alguns estados, 
principalmente CE, MA, BA, ES e SC deve ser atribuído às taxas muito baixas registradas 
em 1995. Nessa especialidade chama atenção em primeiro lugar a taxa de exames por 
milhão de habitantes no NE superior a média nacional e ligeiramente abaixo da região 
sudeste; segundo, é o fato de apenas o DF oferecer em 2003 esse serviço na região centro-
oeste, o qual em anos anteriores era ofertado pelas demais unidades federadas; e, em 
terceiro lugar o aumento da exclusão já que o número de estados que não oferecem esse 
grupo de procedimento passou de 9 (1999) para 13 (2003) (Anexo) 

O dispêndio do MS nessa área em valores absolutos cresceu 32% entre 1995 e 2003 
em valores absolutos de dezembro desse último ano. A tendência, a despeito da elevação 
em 2003, é de queda a partir de 1999. Entre 1995 e 1998 o crescimento foi de 227%. Em 
valores per capita o gasto variou entre R$ 0,01 e R$0,02.  

 

   (xiv) TRANSPLANTES 

Os transplantes de órgãos e tecidos são regulados pelo gestor estadual. Esse 
processo é normatizado a partir de 1997, com a edição da chamada Lei dos Transplantes 
(Lei n.º 9.434, de 4 de fevereiro de 1997) e do Decreto n.º 2.268, de 30 de junho de 1997, 
que a regulamentou. 

A partir dessas definições legais, o Ministério da Saúde implementou as medidas 
preconizadas: organizar o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), implantar as Listas 
Únicas de Receptores, criar as Centrais Estaduais de Transplantes, normatizar em caráter 
complementar a atividade, cadastrar e autorizar serviços e equipes especializadas, 
estabelecer critérios de financiamento, impulsionar a realização dos procedimentos e, ainda, 
adotar uma série de medidas necessárias ao pleno funcionamento do Sistema.  
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Em agosto de 1998, foi implantada, no âmbito da Secretaria de Assistência à Saúde 
do MS, a Coordenação Nacional do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Essa 
Coordenação é responsável pela normatização e regulamentação dos procedimentos 
relativos à captação, alocação e distribuição de órgãos. É também atribuição do órgão 
central do SNT credenciar centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos e 
autorizar estabelecimentos de saúde e equipes especializadas a promover retiradas, 
transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos e partes do corpo. A Central Nacional de 
Transplantes, criada em agosto de 2002, articula o trabalho das Centrais Estaduais e provê 
os meios para as transferências de órgãos entre estados atendendo às situações de urgência 
e evitando o desperdício de órgãos sem condições de aproveitamento na sua origem. 

Todos os transplantes são pagos pelo Ministério da Saúde por meio do FAEC, não 
afetando, portanto, o teto financeiro de estados e municípios. 

A Portaria GM/MS número 91 de 23 de janeiro de 2001 considerando a necessidade 
de incentivar as atividades de busca de doadores, a realização de procedimentos destinados 
à sua identificação, manutenção, avaliação de morte encefálica, retirada de órgãos e tecidos, 
conservação dos órgãos retirados, recomposição do corpo do doador, realização de 
transplantes propriamente ditos e cuidados pós-transplante, e a necessidade de reorganizar a 
Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde - SIH/SUS, adaptando-a a complexidade dos procedimentos relativos a Transplantes 
de Órgãos e Tecidos e de melhor distribuir estes procedimentos estabeleceu os 
procedimentos destinados a remunerar as atividades de Busca Ativa de doador de órgãos e 
tecidos. Estabeleceu, ainda, os procedimentos destinados a remunerar as atividades 
relacionadas à avaliação e diagnóstico de morte encefálica de possível doador de órgãos e 
tecidos. Os transplantes e os procedimentos associados, entre os quais está a captação de 
órgãos, são financiados pelo FAEC. 

O transplante de órgãos é um dos mais marcantes exemplos do progresso no campo 
científico e tecnológico da medicina sobretudo na segunda metade do século XX. Até então 
o uso terapêutico de órgãos e tecidos doados por pessoas vivas ou retirados de cadáveres 
era parte do imaginário de leitores da literatura de Wells36. Essa realidade chegou ao Brasil 
depois da II Guerra com a incorporação da tecnologia para transplante de córneas. A 
questão na época, como é natural, gerou polêmica. Menos, talvez, por força da inovação 
tecnológica em si mesma do que por motivos éticos e religiosos, o que levou a sua 
regulamentação por iniciativa do Congresso Nacional.  

As disparidades espaciais no acesso e conseqüentemente no financiamento desses 
procedimentos podem ser vistas em duas dimensões: a da exclusão e a das diferenças de 
cobertura. Em uma estão os estados que nesses nove anos não registraram nenhum 
transplante. Em outra se enquadram àqueles onde a demanda atendida, medida pelo número 
de transplantes em cada milhão de habitantes, esteve abaixo da média nacional em 2003. 

Na primeira dimensão estão cinco dos sete estados da região Norte já que apenas 
dois estados dessa região - AM e PA - oferecem pelo menos um tipo de transplante. Esse 
número caiu para cinco em 2003 com a incorporação de RN e AL entre os que oferecem o 
procedimento. 
                                                   
36 GEORGE H. WELLS, Escritor inglês (1866 –1946) autor de obras de ficção científica publicadas no final 
do século dezenove como O Homem Invisível e Guerra dos Mundos. 
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Mapa X.2 (xiv) I – Brasil: Estados que não realizaram nenhum tipo de transplante, 
acima e abaixo da média nacional.(transplantes por milhão de habitantes) 

                                   1995                                               2003 

 
 

 
Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade  

 

A segunda dimensão revela o número de estados (15) que estão abaixo da média 
nacional (15) do indicador Número de transplantes em cada milhão de habitantes. Também 
nesse indicador não houve progresso importante a destacar: o numero de estados com taxas 
inferiores a média nacional passou de 14 em 1995 para 15 em 2003. As desigualdades se 
repetem quando o indicador é o gasto per capita, com algumas peculiaridades: Alagoas, o 
16º estado em freqüência de transplantes (por milhão) em 2003 teve o 4º maior gasto per 
capita precedido apenas por São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná; São Paulo embora 
detenha a maior volume de oferta não é o 1º dos rankings, perdendo em freqüência para 
Goiás e em gasto per capita para o Rio Grande do Sul.  

Assim, a freqüência desse procedimento mais do que dobrou entre 1995 e 2003. 
Nesse período foram realizados 51.332 transplantes. Mesmo assim há uma expressiva 
demanda reprimida. É o que sugere, por exemplo, o número de pessoas em tratamento de 
hemodiálise no Brasil, enquanto o número de transplantes de rim foi de apenas 18.459 em 
nove anos. 

Os transplantes de córnea e rim são os mais freqüentes, respondendo por cerca de 
80% do total: córnea (45,6%) e rim (35,8%). Mas o número de procedimentos não é 
proporcional ao volume do gasto dada a grande variedade de custos entre eles. Os 
transplantes de córnea que quando surgiram eram restritos a poucos centros de excelência e 
hoje estão disponíveis, praticamente em toda localidade que disponha de oftalmologista 
qualificado, respondem por apenas 1,2% do gasto total. Em contrapartida transplantes 
menos comuns onde oferta e necessidade são bem menores 37 mas o custo unitário é mais 
                                                   
37 Pâncreas, rim e pâncreas (simultâneos) e pâncreas após rins 

 Estados que não  oferecem o 
procedimento 

Estados abaixo da média 
nacional 

Estados acima da 
média  nacional 
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elevado, eqüivalem em freqüência a 2,34% do total, absorvendo mais da metade dos 
recursos (53,2%) do Programa. 

 

QTD % R$ %
Córnea 23.519 45,64 16.464.763 1,20
Rim 18.459 35,82 283.216.641 20,67
Medula 4.846 9,40 183.437.387 13,39
Fígado 2.597 5,04 136.881.921 9,99
Todos os demais transp.(1) 1.342 2,60 733.759.496 53,56
Coração 769 1,49 16.269.390 1,19
Pulmão 118 0,23 4.437.387 0,32

Total 51.532 100,00 1.370.029.598 100,00

(2) Pâncreas - 2000 - 2003; Rim e Pâncreas - 1999-2003; Pâncreas após Rim - 2000 - 2003

Nota: (1)Todos os demais transp. compreende: transplante de esclera, pâncreas, rim e pâncreas, pâncreas após rim, medicamentos

e procedimentos associados aos transplantes 

Tabela X.2 (xiv) I - SUS: Frequência e gasto do MS com transplantes segundo tipo, entre
1995-2003

Frequência Gasto (em R$1,00 corrente)Tipo de Transplante

Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade
2ª Edição Ampliada Brasília-DF 2003

 
 

O crescimento no gasto foi similar ao da freqüência. Ambos praticamente dobraram 
entre 1995 e 2003 em valores absolutos. Em valores per capita o crescimento foi de 88%. 
Mesmo assim, o percentual do gasto com transplantes que correspondia a 2% do gasto total 
com alta complexidade e passou para 3% em 2003. Essa participação fez dos transplantes o 
12º item mais importante em 1995 e o 9º em 2003.  

Gráf ico  X.2 (xiv ) I -  S US: E vo lução  do  gasto  P er 
C apita do  M S co m transplantes , 

1995 -  2003
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Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade, 2001. 

        DATASUS para dados de 2003 (elaboração dos autores). 

 

O crescimento foi desigual, favorecendo as regiões mais pobres. Enquanto no Norte e 
nordeste o aumento no gasto per capita foi de 263% e 414,2% respectivamente, Sudeste 
Sul e Centro oeste cresceram abaixo da média nacional. A tendência de aumento, 
entretanto, não alcançou todos os estados. Em três, na verdade, houve queda: Bahia (- 
41,9%), DF (-74%) e Paraná (-5,9%). 
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O ranking dos estados em relação ao gasto per capita não está longe do esperado, com RS, 
SP e PR nas primeiras posições, estados que realizam praticamente todos tipos de 
transplantes principalmente  os de custo mais elevado.  

 

SUS: Tabela X.2 (xiv) |II - Ranking dos cinco estados com maior freqüência relativa 
de transplantes e gasto per capita 2003 

 
Estado 

Transplantes 
por milhão de 

hab. 

 
Ranking 

Gasto per 
capita 

(R$1,00) 

 
Ranking 

GO 95,0 1 0,81 7 
SP 83,9 2 1,69 2 
RS 72,2 3 1,86 1 
SC 70,8 4 1,55 9 
PR 63,4 5 1,55 3 
MG 50,7 7 0,90 6 
AL 18,5 16 0.96 4  
RJ 35,7 12 0,89 5 

Fonte: Elaboração dos autores 
 
 

O que surpreende, a primeira vista, é primeira posição de Goiás no ranking de freqüência. 
Isto se deve a alta número de transplantes de córnea, procedimento de menor  custo. Nesse 
estado a freqüência desse transplante (66,33/milhão hab.) é três vezes superior a média 
nacional (20,85). Em contrapartida como outros estados realizam mais transplantes de alto 
custo do que Goiás, este estado passa a ser o sétimo no ranking do gasto federal per capita 
nesse grupo de procedimentos. 
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 X. 3 – Outros procedimentos 
 

(i) MEDICAMENTOS “EXCEPCIONAIS” 

A assistência farmacêutica pública no Brasil tem consumido montantes crescentes de 
recursos financeiros nos últimos 10 anos. Incluindo os antiretrovirais (AIDS) e mesmo não 
considerando os gastos com medicamentos para pacientes internados na rede SUS, em 2004 
somente o MS - sem contar portanto os gastos estaduais e municipais -despendeu R$ 2,315 
bilhões (Tabela X.3 (i) I), incluídos os gastos com medicamentos AIDS (R$ 516 milhões). 
A tendência tem sido de crescimento, seja em valores absolutos como relativos (per capita). 

 

 

Gráfico X.3 (i) I - Brasil: Evolução do gasto Per Capita do MS com Medicamentos. 
1995 - 2003
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1995 3.265.731 1.001.169.625 - 1.004.435.356 1,13 175.496.782 1.179.932.139 14,9        
1996 29.517.017 469.890.489 - 499.407.507 0,96 151.068.456 650.475.963 23,2        
1997 301.340.609 845.694.613 - 1.147.035.222 2,15 343.607.097 1.490.642.322 23,1        
1998 433.404.783 89.077.500 605.262.835 - 1.127.745.118 2,02 326.226.438 1.453.971.558 22,4        
1999 806.556.341 204.921.642 576.128.522 - 1.587.606.504 1,91 312.601.623 1.900.208.129 16,5        
2000 835.998.506 246.710.350 407.005.015 - 1.489.713.871 3,17 538.784.219 2.028.498.092 26,6        
2001 700.915.000 229.042.614 466.531.309 - 1.396.488.923 3,55 611.819.085 2.008.308.012 30,5        
2002 658.739.216 178.272.785 576.339.793 - 1.413.351.794 2,85 498.176.539 1.911.528.336 26,1        
2003 550.999.976 176.643.969 633.974.903 - 1.361.618.848 3,38 597.395.878 1.959.014.729 30,5        
2004 516.000.000 268.500.000 768.000.000 - 1.552.500.000 - 763.000.000 2.315.500.000 33,0        
2005 550.000.000 281.000.000 904.000.000 25.640.000 1.760.640.000 - 961.000.000 2.721.640.000 35,3        

Fontes: 1) MS/Secretaria de Planejamento e Orçamento (planilhas elaboradas para o CNS)

2)CONASS. Documenta nº 5

 3) Anexo nº  deste trabalho

1995-2005

Ano DST/AIDS F. básica Outros
Farmácia
 Popular

Sub Total

Em R$ de Dez\2003

Tabela X.3 (i) I -  SUS: Gasto do MS com medicamentos por programa

Excep.
Per Capita

Excep. (a) Total (b) % (a/b)

 
 

O Programa de medicamentos de dispensação em caráter excepcional foi criado pelo MS 
em 1993. Essa iniciativa proporcionou o acesso gratuito da população a um conjunto de 
medicamentos, em geral de alto custo, destinado ao tratamento de patologias específicas 
que atingem um número relativamente reduzido de pacientes, os quais, na grande maioria 
das vezes, os utilizam por períodos prolongados. Entre esses usuários estão os pacientes 
transplantados, os portadores de insuficiência renal crônica, esclerose múltipla, hepatite 
viral crônica B e C, epilepsia e esquizofrenia refratárias, doenças genéticas como a fibrose 
cística, Doença de Gaucher, entre outras. 

A tabela de procedimentos vigente do SIA/SUS para o Grupo 36 (Medicamentos 
“Excepcionais”) é a aprovada pela Portaria GM/MS nº 1318, de 23 de julho de 2002, 
complementada pela Portaria SAS/MS nº 921, de 22 de novembro de 2002. Juntas essas 
Portarias contemplam 105 substâncias ativas em 220 formas de apresentação. Segundo 
levantamento feito pelo CONASS (Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde) o 
Programa atendia no início de 2004 cerca de 345 mil pacientes cadastrados.  

O recurso financeiro disponibilizado pelo MS para o financiamento desse Programa da 
Saúde está consignado no Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC. Este 
recurso é repassado mensalmente aos estados e ao Distrito Federal (DF), com base na 
média trimestral da informação apresentada por cada um deles através das APACs.  

Considerado freqüentemente como federal, embora com execução descentralizada para 
estados e Distrito Federal, o Programa tem tido crescente participação financeira dos entes 
federados estaduais. Em 2003 os recursos estaduais chegaram a 50% do gasto total sem 
incluir os gastos operacionais dos executores. Essa co-participação não é homogênea entre 
as regiões (tabela X.3(i).ii). 
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Tabela: X.3 (i) II – Participação (%) estadual no gasto do SUS com medicamentos “excepcionais” 

por região, 2003 

Regiões Participação estadual (%) 

Norte 67 

Nordeste 52 

Sudeste 45 

Sul 62 

Centro-Oeste 39 

Brasil 50 

   Fonte: CONASS documenta n º 5 Assistência farmacêutica: 

   Medicamentos de dispensação em caráter excepcional. Dez., 2004, 63 p 

 

Segundo o CONASS 38 o total aproximado dos gastos do SUS com medicamentos 
“excepcionais” em 2003 foi de R$ 1,050 bilhão.  Deste total os estados gastaram R$ 527 
milhões, e o restante (R$523 milhões)39 foi financiado pelo Ministério da Saúde40. Dois 
fatores essa divisão de encargos um tanto inusitada: 

(i) a prerrogativa do MS de decidir quanto ao elenco de medicamentos, e  

(ii) o ressarcimento aos estados pela compra dos insumos são, em muitos casos, 
inferiores aos valores de mercado41, não inclui as despesas operacionais e 
administrativas, nem o custo dos medicamentos distribuídos por decisões judiciais 
que não estão no menu do Programa. 

O orçamento do Ministério da Saúde de 2004 destina um valor de R$ 763 milhões. 
Somente um produto - a imiglucerase, indicado para o tratamento de uma doença rara 
(Doença de Gaucher), comprometerá, pelo menos, 11% dos recursos previstos para 200442  
para beneficiar poucas pessoas, mas cuja sobrevivência depende do uso continuado desse 
medicamento. 

Entre 1995 e 2003 o gasto total do MS (dados do Datasus) com medicamentos excepcionais 
cresceu cerca de 240% favorecendo nitidamente as regiões mais pobres (Anexo). A partir 
de 1999 o ritmo de crescimento foi alterado de forma substancial. Salvo o Norte onde o 
aumento em valores absolutos foi de apenas 51%, nas demais regiões, sobretudo Sul e 
Sudeste, o percentual foi superior a média de 91% observada para o país como um todo. 

Em valores per capita a tendência não se altera de forma significativa nos dois períodos. 
No primeiro, entre 1995 e 2003, um claro ritmo de crescimento mais alto nas regiões 
                                                   
38 CONASS - Assistência farmacêutica: medicamentos de dispensação em caráter excepcional. Documenta 
(Cadernos de informação técnica e memória do Progestores) nº 5, dez., 2004. 
39 Segundo o MS o gasto próprio foi de R$ 597.395.878,00. O gasto informado pelo MS (repasse aos estados) 
nem sempre corresponde ao gasto efetivamente realizado no mesmo período pelas SESs. 
40 Em 2003 os valores per capita o gasto federal (MS) foram da ordem de R$1.730,00.   
41 CONASS documenta nº 5, op. cit., 2003 p.13. 
42 Fonte: Departamento de Assistência Farmacêutica (SCTIE/MS) apud CONASS, documenta nº 5, 2 dez., 
2004 p.13. 
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Centro Oeste, Norte e Nordeste. No segundo (1999-2003) a inversão desse quadro onde 
apenas o Centro Oeste cresceu acima do ritmo médio nacional. 

Tabela X.3 (i) III– Crescimento percentual do gasto per capita do MS com medicamentos 
excepcionais 

(1995-2003) (1999-2003) 

Regiões 1995-2003 (%) 1999-2003 (%) 

Norte 835 70 

Nordeste 361 42 

Sudeste  156 78 

Sul 147 125 

Centro Oeste 987 194 

BRASIL 200 176 

Fonte: Anexo 

Segundo documento do CONASS que trata da proposta orçamentária do MS para 2005 a 
progressão de gastos do SUS com os medicamentos “excepcionais” é preocupante. Em 
2002 foram gastos R$ 638,63 milhões; em 2003, R$ 1,05 bilhão e a projeção para 2004 é 
de R$ 1,5 bilhão. Os números de 2004 foram projetados43 com base nos valores gastos até 
setembro, conforme informações enviadas à Secretaria Executiva do CONASS pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde.  

O incremento na despesa ocorre não só em valores absolutos e per capita como também 
como percentual do gasto total com atenção farmacêutica em geral. Em 1995 os 
medicamentos excepcionais representavam menos de 15% da despesa total do MS com 
medicamentos  Em 2003 ficou acima de 30%. A estimativa é dessa participação superar os 
35% em 2005. Essas estimativas consideram o gasto com  DST/AIDS mas excluem os 
dispêndios com medicamentos para pacientes internados.  

 

 

                                                   
43 Fonte: Departamento de Assistência Farmacêutica (SCTIE/MS). 

* Projeção, com base no gasto efetivo até setembro de 2004 
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Gráfico X.3 (i) II - SUS: % de Participação do Gasto do MS com medicamentos Excepcionais no Gasto Total 
com medicamentos

1995 - 2003
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A estimativa considerou os gastos com antiretrovirais (DST/AIDS) mas não inclui os gastos com medicamentos destinados a pacientes internados

Fonte: Elaboração IPEA/DISOC

 
Não obstante o incremento dos recursos, as desigualdades geográficas no gasto per capita,  
embora menores, ainda persistem. Em 1999 a diferença entre o maior (Ceará) e menor 
(Pará) gasto per capita foi de 20 vezes. Em 2003 essa diferença tinha caído para 8 vezes, 
sendo que os estados com maior e menor gasto per capita foram, respectivamente, DF e 
Roraima (Anexo). Adicionalmente, o número de estados com gasto abaixo da média 
nacional caiu entre 1995 e 2003 (de 23 para 19). 

Gráfico X.3 (i) III -  SUS: Razão do gasto per capita do MS com Medicamentos Excepcionais 
em relação à média nacional 
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Os dez medicamentos com maior repercussão financeira nas compras efetuadas pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde em 2003 foram: 
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1. Interferon Peguilado 

2. Somatotrofina humana recombinante; 

3. Eritropoetina humana recombinante; 

4. Imiglucerase; 

5. Interferon beta; 

6. Micofenolato mofetil; 

7. Olanzapina 10 mg; 

8. Goserelina; 

9. Infliximab; 

10. Acetato de Leuprolida. 

 

(ii) ÓRTESES E PRÓTESES NA AIH 

Órteses são aparelhos e/ou equipamentos que venham a sustentar ou corrigir alguma parte 
do corpo humano. Próteses são dispositivos ou aparelhos destinados a substituir um órgão, 
um membro ou parte dele. Esses dispositivos compreendem 285 itens entre os quais o 
Marcapasso Multi-sitio, Cardioversor desfibrilador – gerador, Prótese parcial de quadril, 
Próteses articuladas de membros inferiores e superiores, Prótese para implante coclear 
multicanal, Prótese para esôfago, Prótese total de cotovelo, Cateter guia para angioplastia 
transluminal percutânea, etc. 

A Ordem de Serviço do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social nº 
194 de 9 de outubro de 1991 é o instrumento administrativo que regulamentou a utilização 
dos produtos constantes da Relação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais. Os hospitais 
integrantes do SIH-SUS foram considerados habilitados ao fornecimento destes produtos.  

Esses materiais são financiados com recursos de limite financeiro de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar (teto). 

A grande maioria desses itens tem baixo custo unitário. O Substituto Temporário de Pele 
(R$0,03/cm2) é um exemplo extremo aos quais se junta outros 42 itens de custo inferior a 
R$100,00. Outros, porém, se enquadram na categoria dos, assim chamados, custos 
catastróficos  como aqueles relacionados na tabela abaixo. 

 

Tabela X.3 (ii) I – SUS : Cinco itens de maior valor unitário da tabela de órteses, próteses e 
materiais especiais 

2004 

Tipos de órteses e próteses Valor |(Em $1,00 de 2004) 
1. Cardiodesfribilador c/ Marcapassso Multisítio 56.024, 98 
2.Prótese para Implante Coclear Multicanal 55.581,72 
3. Cardioversor Desfibrilador Implantável 36.089,38 
4. Cardioversor Desfibrilador-Gerador 29.015,11 
5.Marcapasso Multi-Sítio 19.935,60 
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Contudo a grande maioria dos itens se enquadra em valores unitários baixos ou 
intermediários. Como mostra a tabela seguinte quase 60% do total de próteses e órteses se 
enquadram na faixa de valor unitário entre R$ cem e R$ mil. As de maior valor (acima de 
R$5 mil) correspondem apenas a 3,2% do total. 

 

Tabela X.3 (ii) II – SUS: Itens da Tabela de Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
agrupados segundo faixa de valores unitários 

2004 

Faixa de valor unitário Freqüência % 
até R$100,00 56 19,6 
R$100,01-R$500,00 106 37,2 
R$500,01-R$1000,00 63 22,1 
R$1.000,01-R$5.000,00 51 17,9 
acima de R$5.000,00 9 3,2 

TOTAL 285 100 
   Fonte: Datasus. Elaboração dos autores 

Em valores absolutos e relativos (per capita) constata-se um crescimento real em todas os 
estados e regiões, salvo no Amapá onde a queda foi de quase 95%. Destaca-se, por outro 
lado, a aparente exclusão atingindo a população de Roraima onde não registrado gasto com 
órtese e próteses no período.  

 

Mapa X.3 (ii) I - SUS: estado sem registro de despesa com Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais 

(1995-2003) 

Fonte: Elaboração IPEA/DISOC  

 

 

Na média, o crescimento das aplicações do MS aumentaram 87,5% em valores absolutos. 
Mas esse incremento foi bastante heterogêneo entre 1995 e 2003. Duas regiões tiveram 
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aumentos abaixo da média (Sul e Sudeste). O maior incremento ocorreu na região norte, 
justo a mais carente.  

 

Em valores per capita constata-se tendência de queda nas desigualdades quando se 
comparam as diferentes regiões em 1995 e 2003. No primeiro ano a região menos 
financiada (NO) recebia do MS 14 vezes menos do que a melhor aquinhoada (Sul). Em 
2003 essa diferença tinha caído para 7 vezes. As diferenças, contudo ficam mais agudas 
quando examinadas sob a ótica interestadual  

 

Gráfico X.3 (ii) I - SUS: Razão do gasto per capita do MS com Órteses e Próteses
 em relação à média nacional
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X.4 – Síntese das Desigualdades Geográficas 
 
Esse capítulo sintetiza a evolução das desigualdades geográficas segundo três óticas 
distintas: (i) a da exclusão (estados sem oferta); (ii) a da dispersão temporal e espacial 
(utilizando o Coeficiente de Variação - CV44  como  referência a média Brasil) e/ou o maior 
valor de freqüência per capita observado. 

Para a maioria dos procedimentos estudados nesse trabalho houve um aumento do número 
de estados com de alta complexidade. Entre os procedimentos de diagnóstico houve 
elevação do acesso nos procedimentos de hemodinâmica, polissonografia e ressonância 
magnética. Para esse último a elevação foi a mais significativa: em 1998, dezesseis estados 
não ofereciam esse procedimento e,  em 2003, apenas cinco. Houve estabilidade do acesso 
nos procedimentos de tomografia computadorizada e medicina nuclear. A única redução  
observada foi em imunologia, pois em 2000, dez estados não ofereciam o procedimento e, 
em 2003, esse número se elevou para doze. 
 

Procedimentos 1995 2003
Hemodinâmica 5 3
Ressonância magnética* 16 5
Tomografia computadorizada 1 1
Polissonografia* 26 22
Medicina nuclear** 5 5
Imunologia*** 10 12
TOTAL 63 48

* A série se inicia em 1998
** A série se inicia em 1999
*** A série se inicia em 2000

Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade 

Tabela: X.4-I - SUS: Número de estados que não ofereciam procedimentos de  
diagnóstico de alta complexidade no período 1995 a 2003.

 
 
Para os serviços/procedimentos terapêuticos45 ocorre situação similar ao dos procedimentos 
de diagnóstico. Muitos estados que não ofertavam procedimentos passaram a ofertá-los. 
Houve elevação da oferta de quase todos os procedimentos terapêuticos. As exceções foram 
o procedimento de cirurgia cardíaca e radiologia intervencionista (que, respectivamente, 
não eram ofertadas em três e dez estados, e, em 2003, não eram ofertadas em quatro e em 
treze estados). O procedimento de cirurgia oncológica manteve a exclusão em quatro 
estados.  
                                                   
44 O coeficiente de variação (CV) mostra o tamanho do desvio com relação à média. Caso o CV seja igual a 
zero, todos os estados ofertam a mesma freqüência de procedimentos.  Quanto maior for o CV, maior é a 
dispersão com relação à média. Tomando-se algumas precauções, pode-se utilizar o CV como uma 
aproximação do tamanho das desigualdades na oferta do procedimento. Entretanto, uma redução do CV não 
indica necessariamente, que a situação melhorou, pois a redução da dispersão pode ocorrer quando há uma 
redução da oferta naquelas regiões onde ela era maior. Nesse caso, a situação pode ter piorado em para todos 
mesmo com a redução das desigualdades.  
45 Procedimentos terapêuticos: TRS, radioterapia, quimioterapia, cirurgia oncologia, tratamento da AIDS, 
cardiologia, hemoterapia, terapia intensiva, ortopedia, neurocirurgia, tratamento cirúrgico da epilepsia, 
gastroplastia, deformidades cranio-faciais/labiopalatais, implante coclear, radiologia intervencionista e 
transplantes. 
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Entre os procedimentos de maior destaque, com relação ao término da exclusão da oferta, 
estão as neurocirurgias que não eram ofertadas em 13 estados e agora, não o são em apenas 
dois e as gastroplastias que eram ofertadas em apenas três estados e, em 2003, passaram a 
ser disponibilizadas em 15 estados.   

 

Procedimentos 1995 2003
Terapia Renal Subs. 3 0
Radioterapia 5 4
Quimioterapia 3 1
Cirurgia oncológica 4 4
Tratamento da AIDS 19 13
Cardiologia 3 4
Hemoterapia 0 0
Terapia intensiva(UTI) 2 0
Ortopedia 6 5
Neurocirurgia 0 1
Tratamento Cirúrgico da Epilep. 24 22
Gastroplastia** 24 11
Deformidades Crânio-faciais 8 5
Implante Coclear 26 24
Radiologia Intervencionista 10 13
Tranplantes 7 4
TOTAL 144 111

** A série se inicia em 1999
Fonte: Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade 

Tabela: X.4-II - SUS: Número estados que não ofereciam serviços/procedimentos 
terapêuticos de alta complexidade no período 1995 a 2003.

 
 
No grupo “outros procedimentos” (medicamentos excepcionais e órteses e próteses na 
AIH) verifica-se que, em todo período considerado, a distribuição de medicamentos 
excepcionais ocorre em todos os estados brasileiros.  Quanto a exclusão no acesso a órteses 
e próteses na AIH, verifica-se que, em 1995, três estados não realizavam despesas nesse 
item (RR, AC e RR). Em 2003, apenas Roraima continua sem oferta.  

Uma outra ótica, que não a da exclusão, como foi vista anteriormente, mas sim da dispersão 
temporal e espacial desses procedimentos pode ser aproximada pelo Coeficiente de 
Variação do procedimento nas macro-regiões e no Brasil, comparando-se o primeiro ano da 
série analisada com o ano de 2003.   

Ente os procedimentos de diagnóstico ocorreram significativas reduções das desigualdades 
no acesso a medicina nuclear e a ressonância magnética. No primeiro ano analisado o CV 
era de 3,31 (medicina nuclear) e de 3,98 (ressonância magnética) que caíram para 2,50 e 
2,05 respectivamente. Esses valores apontam para uma maior igualdade no acesso a esses 
procedimentos.  

Em hemodinâmica, polissonografia e tomografia houve uma redução mais discreta das 
desigualdades (Ver tabela do anexo). O procedimento de imunologia foi o único que 
apresentou uma elevação das desigualdades, sendo que seu CV se elevou de 3,03 para 3,27. 
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De um modo geral, a redução das desigualdades foi atingida também pela redução das 
desigualdades entre as macro-regições. Entretato, a redução do CV para o Brasil, nem 
sempre implica na redução do CV dentro da região. Por exemplo, no procedimento de 
ressonância magnética, no qual houve uma redução das desigualdades, houve uma elevação 
do CV para a região Centro Oeste de 1,23 para 1,32. O mesmo ocorre na medicina nuclear, 
onde para a região Norte, houve uma elevação do CV de 1,71 para 2,18.  

Para os serviços/procedimentos terapêuticos ocorre situação similar ao dos procedimentos 
de diagnóstico. Há uma redução do CV para quase todos os procedimentos desse grupo, 
com exceção da cirurgia oncologica, onde o CV se eleva de 1,38 para 1,47, da Mamografia 
e da Quimioterapia com elevações de 1,62 para 1,70 e de 1,51 para 1,52 respectivamente. O 
procedimento de cirurgia oncologica  é um bom exemplo da limitação do emprego do CV 
como medida de desigualdade. Embora o CV para o Brasil tenha se elevado para 1,47, em 
2003,  as desigualdades em todas as regiões se reduziram, mostrando uma maior 
homogeneidade intra-regional, permanecendo, entretanto, as desigualdades entre as regiões 
reveladas pela elevação do CV .  

Entre os serviços/procedimentos terapêuticos, a neurocirurgia, as deformidades crani-
faciais/labiopalatais e as gastroplastias destacam-se como aquelas de redução mais 
expressiva nos CV. 

No grupo “outros procedimentos” houve uma grande redução no CV dos medicamentos 
excepcionais, que se reduz de 1,35 para 0,56. Dentro das regiões observa-se o mesmo 
padrão de redução dos CV, com destaque para as regiões SE, Sul e CO, que em 2003, 
atingiram um CV bastante reduzido, respectivamente 0,32, 013 e 0,33, revelando uma 
homogeneidade na oferta desses procedimento de alta complexidade nessas regiões.  Em 
órteses e próteses a redução foi de menor vulto no CV, que cai de 0,87 para 0,78. Destaca-
se a queda ocorrida na região Centro Oeste de 0,52 para 0,19. 

O CV é um bom indicador de desigualdade no caso de procedimentos em que é desejável 
uma grande dispersão espacial da oferta, como no caso da hemodiálise.  Para outros 
procedimentos o CV é uma medida pouco adequada. É o caso, por exemplo, dos 
transplantes mais complexos e menos freqüentes, para os quais não se exige a mesma 
dispersão, seja pela limitação da oferta seja por problemas de escala. 

A tabela seguinte permite um terceiro olhar sobre a evolução das desigualdades. A região 
que apresentou, para cada procedimento, a maior freqüência per capita em ambos os 
períodos foi escolhida como região de referência. A seguir, para cada um dos períodos, foi 
calculado o desvio da freqüência per capita de cada região em relação à freqüência per 
capita da região de referência, e verificou-se se houve aumento ou diminuição da 
desigualdade. Quando nos anos considerados houve alteração da região de referência 
(maior freqüência) utilizou-se como parâmetro a média Brasil. 
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Região de
referência* N NE SE S CO

Terapia Intensiva(UTI) SUL
Ortopedia SUL
Neurocirugia SUL
Tratamento Cirúrgico da Epilepsia CO
Gastroplastia BRASIL
Deformidade Crânio-facial BRASIL
Quimioterapia SUL
Hemodinâmica BRASIL
Ressonância Magnética BRASIL
Terapia Renal Subst. SE
Cardiologia SUL
*A que representa maior frequência per capita em 1995 e 2003,
 caso contrário a referência é a frequência per capita  Brasil.
Glossário
    Diminuição da desigualdade
    Aumento da desigualdade
    Região de referência

Quadro: X.4-I - SUS: Evolução das desigualdades na frequência per capita de procedimentos em 
alta complexidade selecionados 1995/2003

 
 
Em síntese, para os procedimentos selecionados, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
apresentaram maior aumento de desigualdade. Por exemplo, a Quimioterapia, tomando 
como referência a região sul, teve um aumento de desigualdade inter-regional. O mesmo 
aconteceu com a Terapia Renal Substitutiva (Sudeste como referência) e com Cardiologia 
(Sul como referência). 
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PARTE III – DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS 

 

XI - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Na Parte II tratou-se da distribuição espacial da oferta (Capítulo IX)  bem como do 
acesso/utilização e do gasto na atenção de alta complexidade (Capítulo X). Na oferta, 
mediante a análise do comportamento no tempo e localização por estado/região, de 
equipamentos selecionados e da sua distribuição nacional SUS/Não SUS. No 
acesso/utilização, mostrou-se, por estado/região a evolução da cobertura que o SUS oferece 
e do financiamento federal utilizando como indicadores, principalmente, os valores per 
capita da freqüência e do gasto federal referentes a cada um dos procedimentos 
selecionados. 

Nesta Parte III (Capítulos XI, XII) aborda-se a questão do acesso sob a ótica sócio 
econômica, a partir de algumas variáveis (sexo, idade, escolaridade, etnia, posse de plano 
de saúde).  

As informações relativas as ações e procedimentos ou grupos de procedimentos 
selecionados para essa abordagem foram, no caso da Aids, cedidas  pela Coordenação do 
Programa ou acessados no Datasus; as cirurgias cardíacas a e os transplantes, realizados no 
INCOR (2000-2003) foram informados pelo Banco de Dados da instituição. Finalmente, o 
perfil dos pacientes com acesso a Medicamentos “Excepcionais” e a Hemodiálise, foi 
definido a partir de pesquisa de campo, autorizada pela SES/DF, respectivamente, junto a 
diretoria especifica (DIPAC) e à rede SUS pública e privada de atendimento ao renal 
crônico no Distrito Federal. 

De um modo geral os segmentos de maior renda (ou maior escolaridade) tendem a ter mais 
acesso aos serviços de saúde do que os demais. Isto acontece mesmo em países menos 
desiguais que o Brasil e com de sistemas universais de saúde já consolidados. 

Como mostra estudo do IPEA/OPAS 46, em termos nacionais os grupos com melhor renda 
per capita (mais de 15 SM) tiveram acesso a 2,64 vezes mais consultas (SUS e privadas) do 
que aqueles pertencentes ao grupo de menor renda (1/4 do SM). Já no âmbito do SUS a 
utilização de consultas ambulatoriais por parte de pessoas com até ¼ de salário mínimo de 
renda per capita foi 26 vezes maior do que o uso por aqueles com renda per capita acima 
de 15 salários mínimos.  

A taxa de internações totais por cem habitantes, em torno de sete, praticamente mantém-se 
invariável nos diferentes grupos de renda. Entretanto, quando são consideradas 
separadamente as internações custeadas pelo SUS das demais (financiamento privado) 
nota-se grande disparidade segundo o limite de renda. Abaixo de R$151 de renda per 
capita predominam amplamente as internações pelo SUS (três a sete vezes mais freqüentes 
conforme se passa dos grupos de maior para os de menor renda). Acima de R$302 observa-
se o movimento inverso. A razão entre valores extremos mostra que a taxa de internações 

                                                   
46 VIANNA, S. M. et al, op cit, 2001 
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no SUS é 12,6 vezes maior nos grupos de menor renda per capita, enquanto  a taxa de 
internações NAO SUS é 7,2 vezes maior para o grupo de renda mais alta.  

No caso dos procedimentos selecionados de alta complexidade examinados a seguir a 
desigualdade socioeconômica no acesso, tomando a escolaridade ou a localidade de 
residência (no caso do DF) como proxy de renda, é diferente ? Os mais afluentes (mais 
instruídos), como supõem alguns, tendem a se apropriar de maior volume de serviços de 
alto custo/alta complexidade que os demais ? Ou então, dada as peculiaridades do sistema 
de saúde e da sociedade brasileira, há - nos serviços de alta complexidade - um acesso mais 
equilibrado entre diferentes grupos compatível com um sistema universal ? Enfim, qual o 
perfil socioeconômico do usuário da alta complexidade ? 

São basicamente estas indagações que esta parte do trabalho procura responder. 

XII - AÇÕES E PROCEDIMENTOS SELECIONADOS 
 (i) Aids 47 

A luta pelo controle da Aids, assumida decisivamente no Brasil aos primeiros sinais da 
epidemia na década de oitenta, embora reconhecida internacional como exitosa, enfrenta 
obstáculos importantes entre os quais as dificuldades na prevenção, porque requer 
mudanças comportamentais, o alto custo da terapêutica e seus efeitos colaterais, o 
preconceito e o estigma trazidos pela doença, para não mencionar a resistência, religiosa ou 
não, a determinados métodos preventivos 48. 

O acesso universal ao tratamento, "a queda drástica no número de óbitos e de internações, 
a melhoria na qualidade de vida" das pessoas infectada são, sem dúvida, elementos 
positivos. Não obstante, o Brasil tem 600 mil infectados e 25 mil casos novos de Aids por 
ano; 10 mil mortes anuais fazem da doença a "segunda causa de morte entre os homens 
jovens e as mulheres". 49 

Promover a equidade é um dos desafios do programa. A taxa de mortalidade entre homens 
apresentou queda entre 1995 e 2001 de 41,6% no país como um todo, mas aumentou na 
região Norte (+68%). A letalidade hospitalar por Aids também é mais alta no norte e 
nordeste do que nas demais regiões e em relação a média nacional. 

Tabela XII (i) I - Brasil: Taxa de letalidade hospitalar (%) por Aids nas regiões Norte e 
Nordeste e média nacional 

1998/2002 

Anos Norte Nordeste Brasil 
1998 18,45 16,79 14,86 
2002 17,28 12,33 13,47 

Total (1998-2002) 18,77 14,94 14,17 
Fonte: BARREIRA, Draurio Exposição (power point), 2004 

                                                   
47 Boa parte deste capítulo esta baseada no power point da apresentação de Draurio Barreira enviado aos 
autores pela Coordenação do Programa de  Aids em agosto de 2004  
48 AMATO NETO, V. & PASTERNAK, J - Obstáculos na luta contra a Aids. Folha de São Paulo 
Tendências/Debates Cad. A3,  1 dez., 2003 
49 SCHEFFER, M. - A doença cartão postal. Folha de São Paulo. (Tendências/Debates) cad. A#, 22 nov., 
2003 
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A iniquidade de gênero também é visível. Embora a taxa de mortalidade seja ainda mais 
alta em homens do que em mulheres, a redução nessa taxa entre 1990 e 2002 foi 2,4 vezes 
menor entre a população feminina. 

A evolução da epidemia (% de casos de Aids em maiores de 19 anos) segundo escolaridade 
mostra uma redução de incidência entre as pessoas com maior grau de escolaridade o que 
sugere uma tendência de pauperização da doença. 

Fonte: PN DST e AIDS – SVS - MS.
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No ano 2000, quando foram coletados pela primeira vez dados sobre raça, foi constado que 
13,2% das mulheres e 11,2% dos homens infectados naquele ano eram negros. O percentual 
de pardos e pardas na população total era de, respectivamente, 22,2% e 22,4%. Essas 
proporções subiram nos anos seguintes mais entre as mulheres como mostra a tabela 
abaixo. Mulheres pretas e pardas passaram de 35,6% do total de casos novos para 42,4% 
em 2004 (dados do 1º semestre).  

Tabela XII (i) II - Brasil: % de casos novos de AIDS por raça, sexo e cor 

2000/2004 1 

Ano Brancos Pretos Pardos 
 H M H M H M 

2000 65,6 63,9 11,2 13,2 22,.2 22,4 
2004 1 62,0 56,7 11,8 14,3 25,4 28,1 

Fonte: Boletim Epidemiológico de Aids 2004. apud, Aids cresce entre negros e pardos mais pobres . O Globo, 
1 dez., 2004 Cad, ) O País , p. 14 
1 Até 30 de junho de 2004 
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A razão de incidência masculino/feminino que era de 24,2 em 1985 se reduz para 1,6 em 
2003, revelando uma tendência de feminização da epidemia. 
 

Gráfico XII.II - Brasil: Razão Masculino/Feminino dos casos de aids segundo o ano de diagnóstico. 1983-2003
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Elaboração dos Autores

 
O direito de acesso universal ao diagnóstico e ao tratamento não gera por si só uma 
demanda eqüitativa entre os diferentes segmentos da população ou entre regiões. Grupos 
estigmatizados, de difícil acesso e excluídos são os mais vulneráveis. O risco de contrair o 
HIV em relações homossexuais é de 10 a 11 vezes maior do entre heterossexuais. A 
prevalência do HIV é perto de seis vezes mais alta entre usuários de drogas do que entre 
profissionais do sexo (Barreira, s. d.). Quanto menor o grau de escolaridade menor o uso de 
preservativo. 
 

Quadro: XII (i) I - BRASIL : Perfil das pessoas em relação ao teste HIV 

Elementos do perfil Quem menos se testa Quem mais se testa 
Gênero Masculino Feminino 
Escolaridade Ensino fundamental Ensino médio/superior 
Cor Preta/parda Branca 
Idade Mais de 24 anos Até 24 anos 
Parceria sexual Eventual Fixa 
Classe sócio econômica D, E A, B, C 
Região NO, NE, CO RMs, SL, SD 
Tamanho da cidade Menos de 100 mil habitantes Mais de 100 mil habitantes 
Fonte: Pesquisas Diversas In BARREIRA, D. op cit , s d.(elaboração dos autores) 

Há desafios específicos a serem enfrentados em cada região, como aponta Barreira.  
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A região Norte apresenta uma população com menos renda, escolaridade e conhecimento 
sobre o mecanismo de transmissão do vírus HIV. O início da vida sexual é mais precoce, e 
é menor a cobertura do Teste Elisa, fatores que contribuem para fazer dessa região a de 
maior crescimento da epidemia nos últimos 10 anos, de maior letalidade e maior 
crescimento da taxa de mortalidade. 

Taxas de mortalidade por AIDS ascendentes, principalmente entre as mulheres, baixo 
percentual de pessoas sexualmente ativas testadas, maior proporção de sem conhecimentos 
de métodos de prevenção, são os principais desafios do Nordeste. Enquanto no Centro 
Oeste, a rede assistencial é insuficiente e baixas tanto as cobertura de testagem HIV como o 
nível de conhecimento sobre a transmissão da doença. 

No Sul e Sudeste há menos desafios mas não menos importantes. No sul é o aumento da 
incidência da AIDS principalmente entre mulheres. No Sudeste é onde está o maior número 
absoluto de pessoas ainda não testadas (25 milhões) 

 

 (ii) CIRURGIAS CARDÍACAS E TRANSPLANTES NO INCOR 

Ao contrário do capítulo anterior, no qual os dados da AIDS são representativos da situação 
nacional, no caso da cirurgias cardíacas e dos transplantes, um dos quatro conjuntos de 
procedimentos ou serviços selecionados para este estudo, a informação se refere 
exclusivamente ao Banco de Dados do Instituto de Coração - INCOR. Isto porque a 
informação nacional acessível no Datasus não possibilita a identificação do perfil do 
paciente. Os dados adicionais enviados posteriormente pelo Datasus, não chegaram em 
tempo hábil para aproveitamento neste estudo. 

Um dos mais importantes e respeitados centros de excelência da medicina brasileira e de 
prestígio reconhecido internacionalmente, o INCOR realizou entre 2000 e 2003, 4.574 
cirurgias cardíacas de alta complexidade. Pouco mais de 56% em homens. A população 
masculina corresponde a 49,22 % população brasileira. Entre os pacientes privados, 
fundamentalmente planos e seguro saúde, esse percentual sobe para 64%.  

 

 

Frequência % Frequência % Frequência %
DESCONHECIDO 2 0,21 7 0,20 9 0,20
MASCULINO 601 64,28 1.913 54,05 2.578 56,37
FEMININO 332 35,51 1.619 45,75 1.987 43,43

TOTAL 935 100 3.539 100 4.574 100

Tabela: XII (ii) I - INCOR/SP: Frequência de cirurgias cardíacas SUS/Não-SUS por sexo
2000-2003

Fonte: INCOR/SP

NÃO-SUS SUS Total  Sexo

 
 

O Incor deve estar entre as instituições médicas brasileiras de maior área geográfica de 
influência. Cerca de 11% de sua demanda é proveniente de outros estados; 12 % é do 
interior do estado. A Região Metropolitana responde por 75% da demanda (Capital 55 %). 
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Nesse aspecto não há diferença significativa entre origem (residência) da clientela e a 
forma de financiamento do tratamento (público/privado) 

 

 

Frequência % Frequência % Frequência %
CAPITAL 515 55,08 1.953 55,19 2.523 55,16

GRANDE SÃO PAULO 138 14,76 765 21,62 918 20,06

IGNORADA 7 0,75 18 0,51 26 0,56

INTERIOR 123 13,16 423 11,95 559 12,22

OUTRO ESTADO 151 16,15 365 10,31 532 11,63

SP - MUNICÍPIO IGNORADO 1 0,11 15 0,42 16 0,35
TOTAL 935 100 3.539 100 4.574 100

Fonte: INCOR/SP

Tabela: XII (ii) II - INCOR/SP: Frequência de cirurgias cardíacas SUS/Não-SUS por procedência
2000-2003

NÃO-SUS SUS Total  Procedência

 
As diferenças de perfil começam a surgir quando se visualiza a demanda segundo etnia ou 
escolaridade, duas variáveis estreitamente vinculadas. Os achados merecem reflexão e, 
possivelmente aprofundamento da pesquisa e sua extensão a outras unidades. 

Em que pese negros e pardos corresponderem a 27% da população do estado, no acesso a 
cirurgia cardíaca esses dois segmentos correspondem apenas a 9,6% da demanda atendida. 
Entre os pacientes SUS esse percentual é um pouco maior (11,6%). Mas entre os pacientes 
privados, cai expressivamente para 2,4 %50 

A informação sobre escolaridade de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas é menos 
precisa que as mostradas anteriormente. Quase 30% dos pacientes tem escolaridade 
ignorada ou não informada. Entre os pacientes não SUS esse percentual chega a 60%. Por 
essa razão optou-se por excluí-los da análise. 

 

Não há diferenças significativas entre os pacientes SUS do Incor submetidos a cirurgias 
cardíacas e pacientes SUS São Paulo, salvo entre os que possuem curso superior completo. 
Entre esses o percentual de pacientes do Incor, com curso superior, é quatro vezes maior 
que aquele verificado na média do SUS (PNAD/98). 

 

                                                   
50 Não havia informação sobre etnia em 1,6% (74) do total de pacientes 
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Frequência % Frequência %
Até o 1º grau completo1 2.053 83,8 1.411.002 88,4
Do 2º grau incompleto até superior incompleto 266 10,9 164.554 10,3
Superior completo 130 5,3 19.714 1,2

TOTAL 2449 100 1.595.270 100
Fonte: PNAD98 - SP 
Nota: 1 -  Inclui analfabetos
2 -  Sem os não declarados

PNAD98/SP

Tabela: XII (ii) III - Distribuição percentual dos Usuários do  SUS segundo escolaridade
INCOR/SP (Cirurgias) e PNAD98/SP

Escolaridade INCOR/SP
2000-2003

 
 

 

Entre os pacientes NÃO SUS 51,6% possui instrução acima de segundo grau completo. 
Esse percentual é quase quatro vezes superior ao percentual observado entre os pacientes 
SUS (14,13%). Já entre os analfabetos o percentual de pacientes SUS é 20 vezes mais 
elevado que entre os pacientes privados (NÃO SUS).   

 

Frequência % Frequência % Frequência %
Analfabeto 1 0,29 167 6,82 168 6,00
1º grau incompleto (ate 4 anos) 117 33,52 1.035 42,26 1.152 41,17
1º grau incompleto (+de 4 anos) 19 5,44 638 26,05 657 23,48
1º grau completo 29 8,31 213 8,70 242 8,65
2º grau incompleto 3 0,86 50 2,04 53 1,89
2º grau completo 47 13,47 202 8,25 249 8,90
Superior Incompleto 3 0,86 14 0,57 17 0,61
Superior Completo 130 37,25 130 5,31 260 9,29

TOTAL 349 100 2.449 100 2.798 100
Fonte: INCOR/SP

Tabela: XII (ii) IV - INCOR/SP: Frequência de cirurgias cardíacas SUS/Não-SUS por escolaridade
2000-2003

Nota: Não inclui menores de 14 Anos (485 casos).

NÃO-SUS SUS Total Escolaridade

   
 

A diferença de escolaridade em favor do NÃO SUS é também expressiva em relação aos 
pacientes com instrução superior (quatro vezes maior). De um modo geral quanto maior a 
escolaridade, maior é a chance do usuário estar entre os pacientes privados (NÃO  SUS). 
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Gráfico: XII (ii) I – INCOR: Cirurgias cardíacas segundo escolaridade 

2000-2003 

Até o 1º grau completo
(inc lui ana lfabe t os)

47,6

83,8

Não SUS

SUS

Do 2º grau incompleto
até superior incompleto

15, 2

10, 9
Não SUS

SUS

Superior completo

37,2

5, 3

Não SUS

SUS

 
Fonte: INCOR/SP(elaboração dos autores) 

Dessa forma, a estrutura socioeconômica não SUS, informada pela escolaridade, parece 
espelhar a elitização, como esperado da demanda privada. A demanda SUS, por sua vez, 
sugere um grau de distribuição eqüitativa compatível com a um sistema de acesso universal 
e gratuito  em um país desigual, e com a estrutura educacional da sociedade brasileira.  

 

Para o mesmo período em que realizou quase 4.500 cirurgias cardíacas de alta 
complexidade, o Banco de Dados do INCOR registra 104 transplantes. Conforme mostra o 
Gráfico abaixo, a maioria dos procedimentos é de transplantes cardíacos (57), seguidos de 
transplantes de pulmão (10). 
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Gráfico XII (ii) II - INCOR/SP: Freqüência de Transplantes por tipo 
2000-2003

88

15 01

CARDÍACO PULMONAR

FÍGADO

Fonte: INCOR/SP
Elaboração dos Autores

 
 

 

Ao contrário da demanda por cirurgia cardíaca, nos transplantes a participação feminina foi 
majoritária (66,3%). No financiamento desses procedimentos o papel do SUS é 
praticamente hegemônico: 87,5% dos transplantes foram financiados pelo setor público, 
pois a maioria dos planos de saúde não cobre esse tipo de procedimento.  

 

 

Gráfico: XII (ii) III - INCOR/SP: Frequência de cirurgias cardíacas SUS/Não-SUS por 
sexo    

2000-2003    

601

332

1.913

1.619
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MASCULINO
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Frequência

NÃO-SUS SUS

Sexo desconhecido: Não-SUS = 2; SUS = 7

Fonte: INCOR/SP(elaboração dos autores)   
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Nesse campo a procura por pacientes de fora da capital é bem maior do que nas cirurgias 
cardíacas. Apenas 34,62 % dos pacientes residem na capital, o que mostra, juntamente com 
o mapa seguinte, a expressiva extensão da área geográfica de influência do Incor. 

 

Procedência NÃO-SUS SUS Total  Global %
CAPITAL 4 32 36 34,62

GRANDE SÃO PAULO - 20 20 19,23

INTERIOR 4 16 20 19,23

OUTRO ESTADO 5 23 28 26,92
TOTAL 13 91 104 100

* Inclui Janeiro de 2004

Fonte: INCOR/SP

Tabela: XII (ii) V - INCOR/SP: Frequência de transplantes SUS/Não-SUS segundo a procedência do paciente
2000-2003*

  
 

 

 Mapa XII (ii) I - INCOR/SP: Estados de origem dos transplantados e respectiva freqüência: 

 

 
Fonte:  MS, Assistência à Saúde no SUS: Média e Alta Complexidade 

 

O acesso ao transplantes  (SUS e NÃO SUS: 104 casos) quando visto segundo a etnia do 
paciente são similares ao encontrado na cirurgia cardíaca (perto de 4.500 casos): menos de 
10% das pessoas que tiveram acesso aos transplantes são pretos (1 caso) e pardos (nove). 

 



 110 
 
 

Etnia NÃO-SUS SUS Total %
BRANCA 12 80 92 88,46
PARDA - 9 9 8,65
PRETA - 1 1 0,96
SEM INFORMAÇÃO 1 1 2 1,92

TOTAL 13 91 104 100

* Inclui Janeiro de 2004

Fonte: INCOR/SP

Tabela XII (ii) VI - INCOR/SP: Frequência de transplantes SUS/Não-SUS por Etnia
2000-2003*

  
 

 

Embora menor do que em cirurgias cardíacas a ausência de informação sobre escolaridade 
ainda é alta (23%) sobretudo considerando a baixa freqüência do procedimento, por isso, 
também nesse caso os não informados não foram considerados na análise. 

A distribuição da freqüência de transplantes SUS/NÃO SUS segue um padrão similar ao 
das cirurgias cardíacas com forte predomínio na estrutura de demanda NÃO SUS daqueles 
de escolaridade mais elevada.  

. 

Frequência % Frequência % Frequência %
Analfabeto 0 0,00 1 1,56 1 1,37
1º grau incompleto (até  4  anos) 1 11,11 27 42,19 28 38,36
1º grau incompleto (+de 4 anos) 0 0,00 8 12,50 8 10,96
1º grau completo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2º grau incompleto 0 0,00 3 4,69 3 4,11
2º grau completo 1 11,11 5 7,81 6 8,22
Superior Incompleto 0 0,00 2 3,13 2 2,74
Superior Completo 2 22,22 6 9,38 8 10,96
Ignorado 4 44,44 5 7,81 9 12,33
Sem Informação 1 11,11 7 10,94 8 10,96

TOTAL 9 100 64 100 73 100

Tabela XII (ii) VII - INCOR/SP: Frequência de transplantes SUS/Não-SUS por Escolaridade
2000-2003*

Nota: Não inclui menores de 14 Anos (31 casos)

* Inclui Janeiro de 2004.

Fonte: INCOR/SP

NÃO-SUS SUS TotalEscolaridade

 
 

A escolaridade dos pacientes SUS transplantados no Incor é bastante superior aquele 
observado nos pacientes SUS/SP em geral. Entre os de nível superior o percentual 
Incor/SUS é dez vezes maior do que entre os pacientes do SUS como um todo no estado de 
São Paulo. (PNAD/98). 
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Frequência % Frequência %
Até o 1º grau completo1 36 69,2 1.411.002 88,4
Do 2º grau incompleto até superior incompleto 10 19,2 164.554 10,3
Superior completo 6 11,6 19.714 1,2

TOTAL 52 100 1.595.270 100
Fonte: PNAD98 - SP 

Nota: 1 -  Inclui analfabetos

2 -  Sem os não declarados

PNAD98/SP

Tabela XII (ii) VIII - Distribuição percentual dos Usuários do  SUS segundo escolaridade
INCOR/SP (Transplantes) e PNAD98/SP

Escolaridade INCOR/SP

 
  

 

Gráfico XII (i i) IV - INCOR/SP: 
Transplantes segundo escolaridade

69,2

19,2

11,6 Até o 1º grau completo

Do 2º grau incompleto
até superior
incompleto
Superior completo

 
                                                                                       Fonte: PNAD98 - SP 

Nota: 1 -  Inclui analfabetos  
                 2 -  Sem os não declarados  

 

 

A estrutura socioeconômica da demanda por transplantes no INCOR, assumindo a 
escolaridade como proxy, difere substancialmente da demanda SUS em São Paulo ou média 
geral brasileira. A população menos instruída também nos transplantes é a maioria: quase 
70% dos transplantados no INCOR tem menos do que o 1º grau completo. Em 
contrapartida, as pessoas de renda mais elevada - assumindo a educação como proxy.- 
correspondem a 11,6% da demanda. Esse percentual está acima não só do padrão 
educacional brasileiro como da demanda média do SUS no estado de São Paulo.  

Essa constatação sugere uma procura seletiva ao SUS por parte dos usuários de maior renda 
que resolvem suas necessidades de saúde de outras formas (planos de saúde ou desembolso 
direto). Para alguns formadores de opinião dentro do SUS, esse comportamento seria 
supostamente oportunista e ineqüitativo. Para outros se trata de um exercício de um direito 
assegurada pela Constituição que não pode ser cerceado. Ademais, a presença dos mais 
educados nos serviços públicos é compatível com um sistema de saúde gratuito e de acesso 
universal em um país desigual, além de ter externalidades importantes como já referido no 
caso da AIDS.  
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A segunda opinião parece a que melhor se adequa ao conceito de igualdade e de equidade. 
Entre os distintos conceitos de igualdade e de equidade está o direito de liberdade de 
escolha. Não se pode, em prol de uma equidade que supostamente beneficiaria os mais 
pobres, excluir os possuidores de planos de saúde do acesso ao SUS.  

  

(iii) HEMODIÁLISE 

O atendimento em hemodiálise, no DF, responde por 85% da atenção ambulatorial ao renal 
crônico. A TRS, inclui ainda a CAPD (Diálise Peritonial Intermitente, no hospital 24 
horas), DPA (Diálise Peritonial Automática (domiciliar)e CAPD (Diálise Peritonial 
Contínua e Manual (troca de bolsa em casa). 

Um dos principais itens de gasto do sistema público de saúde, o segundo mais elevado 
entre os de alta complexidade, a hemodiálise é mais um procedimento onde a atuação do 
SUS é praticamente universal. Como já mencionado mais de 96% das sessões de 
hemodiálise realizadas no Brasil tem financiamento público integral e são prestadas pela 
rede estadual ou municipal e por entes privados contratados (empresas médicas) ou 
conveniados (organizações sem finalidade lucrativa).  

No DF a situação pouco difere do quadro nacional, salvo -talvez - no fato de não existirem 
na capital entidades sem fins lucrativos provendo serviços nessa área. Aqui o SUS atua por 
intermédio da Secretaria de Saúde que contrata praticamente todas clinicas privadas sediada 
no DF. Essa estrutura compreende sete unidades estatais (seis da SES e HUB)51 e seis 
privadas. O grupo estatal cobre 46,7% da demanda.  

Este estudo de campo se fez necessário dada a ausência de dados sócio econômicos nos 
registros administrativos. Foram entrevistados nas respectivas clínicas, praticamente todos 
os pacientes em tratamento nos meses de outubro e novembro de 2004. O questionário 
individual aplicado cobria as seguintes variáveis: sexo, idade, escolaridade, local de 
residência, posse de plano de saúde, fonte de financiamento do tratamento (SUS, plano de 
saúde ou o próprio paciente). As quatro últimas, principalmente a escolaridade, podem ser 
consideradas como proxy de renda.  

Um primeiro ponto a destacar é a extensão da área de influência do SUS/DF nesse setor. 
Não é surpresa verificar que perto de 10% da demanda seja de fora, principalmente de 
Goiás (7,35%) e Minas Gerais (0,27%). O inusitado está na procedência dos demais (14 
pacientes), moradores de estados distantes, alguns com estrutura médico-hospitalar pelo 
menos do mesmo nível do DF. Afinal trata-se de uma terapia na qual o paciente deve 
repeti-la três vezes por semana em média o que exige residência próxima da clínica. A 
pesquisa, porém, não aprofundou esse aspecto.  

 

 

 

 

                                                   
51 O HFA embora integrado ao  SUS para TRS não oferece serviços de hemodiálise. 
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Mapa XII (iii) - SUS: Distribuição dos pacientes de hemodiálise atendidos no  Distrito 

Federal segundo estado de residência 

2004 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

Também a demanda por hemodiálise difere da demanda média do SUS, em quase todos os 
quesitos investigados. Em relação ao sexo, enquanto a demanda SUS é 63% feminina, a 
procura à hemodiálise é predominantemente masculina (59,5%). 

 

 

 

As diferenças de faixa etárias entre um tipo de demanda e outra são compatíveis com a 
característica epidemiológica da doença renal crônica de poupar os mais jovens e incidir 
mais fortemente a partir dos 20 anos. 

 

MASCULINO FEMININO
HEMODIALISE 59,47 40,53 100
SUS 37,10 62,90 100

2004

Fontes:  (1) - PNAD Saúde 1998. 

Tabela XII (iii) I - Distrito Federal: Distribuição Percentual da população em
tratamento de hemodiálise e da população de usuários do SUS por sexo. 

SEXOATENDIMENTO TOTAL

             (2) - Pesquisa de campo ( out,nov/2004)
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Faixa etária Hemodiálise SUS
menos de 1 ano 0,00 5,65
1 a 4 anos 0,00 10,57
5 a 9 anos 0,44 8,60
10 a 14 anos 0,15 7,12
15 a 19 anos 2,37 6,63
20 a 29 anos 10,37 19,41
30 a 39 anos 16,59 11,79
40 a 49 anos 22,81 11,30
50 a 59 anos 20,89 8,11
60 a 69 anos 18,37 4,92
70 a 79 anos 5,93 4,67
80 anos ou mais 2,07 1,23

Distrito Federal 100 100
Fontes:  (1) - PNAD Saúde 1998. (DF)
             (2) - Pesquisa de campo ( out,nov/2004)

Tabela XII (iii) II - Distrito Federal: Distribuição percentual da população em
tratamento de hemodiálise e da população de usuários do SUS por faixa etária

2004

 
A exclusão da faixa etária abaixo de 20 anos, grupo onde a demanda a hemodiálise é quase 
residual (2,96% do total), altera os valores relativos, mas não as diferenças, salvo depois 
dos 70 anos quando o percentual de renais em tratamento é inferior ao percentual de 
pacientes demandando outros serviços do SUS, possivelmente porque a expectativa de vida 
do dialisado é inferior a média geral. 

 

Faixa etária Hemodiálise SUS
20 a 29 anos 10,69 31,60
30 a 39 anos 17,10 19,19
40 a 49 anos 23,51 18,40
50 a 59 anos 21,53 13,20
60 a 69 anos 18,93 8,01
70 a 79 anos 6,11 7,60
80 anos ou mais 2,14 2,00

Distrito Federal 100 100

Tabela XII (iii) III - Distrito Federal: Distribuição percentual da população com
20 anos e mais em tratamento de hemodiálise e da população de usuários do SUS 

2004

Fontes:  (1) - PNAD Saúde 1998. (DF)
             (2) - Pesquisa de campo ( out,nov/2004)  

 

Quando se considera todas as faixas de idade fica evidente que os pacientes de hemodiálise 
têm grau de escolaridade  acima da média encontrada no SUS. O número dos sem 
escolaridade, por exemplo, é 12 vezes maior no SUS do que entre os dialisados. O 
percentual de renais crônicos em tratamento que possuem curso superior completo ou 
incompleto é 3,4 vezes maior do que no grupo de mesmo nível educacional no SUS como 
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um todo. Retirando os menores de 20 anos os valores se alteram mas as mesmas diferenças 
persistem embora menos gritantes. 

Anos de estudo Hemodiálise SUS
sem escolaridade 2,68 33,66

1 a 4 série 32,49 23,34
5 a 8 série 26,69 24,08

2 grau completo 25,42 15,97
3 grau completo 7,06 1,72

3 grau incompleto 2,12 0,98
não declarou 3,53 0,25

Distrito Federal 100 100

Tabela XII (ii) IV - Distrito Federal: Distribuição percentual da população em
tratamento de hemodiálise e da população de  usuários do SUS por escolaridade.

2004

Fontes:  (1) - PNAD Saúde 1998. (DF) 
             (2) - Pesquisa de campo ( out,nov/2004)  

 

 

 

A posse de plano de saúde é outra variável a evidenciar o nível socioeconômico mais alto 
na clientela da hemodiálise em relação aos demais usuários do SUS. Entre os primeiros o 
percentual é de 24,15%; entre os usuários do SUS em geral o percentual cai para 13,52%. 
Esses percentuais não diferem dos que identificam a demanda por hemodiálise segundo a 
fonte de financiamento. Merece referência o fato de 0,44% dos pacientes custeiam o 
próprio tratamento, o que significa uma despesa mensal, afora os medicamentos, da ordem 
de R$ 5 mil reais por mês. 

 

 

Anos de estudo Hemodiálise SUS
sem escolaridade 2,77 16,40

1 a 4 série 32,99 25,20
5 a 8 série 26,28 30,40

2 grau completo 25,84 23,20
3 grau completo 7,15 2,80

3 grau incompleto 2,19 1,60
não declarou 2,77 0,40

Distrito Federal 100 100
Fontes:  (1) - PNAD Saúde 1998. (DF)
             (2) - Pesquisa de campo ( out,nov/2004)

Tabela XII (iii) V - Distrito Federal: Distribuição percentual da população com 20
anos e mais em tratamento de hemodiálise e da população de  usuários do SUS por 

2004
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Gráfico XII (iii) I – SUS: Pacientes de Hemodiálise no DF segundo posse de plano de 

saúde e fonte de financiamento de tratamento 

2004 
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Fonte : Pesquisa de campo 

 

A distribuição da freqüência do paciente de hemodiálise não parece estar fortemente 
relacionada à renda per capita mensal das pessoas. Entretanto, parece haver uma certa 
homogeneidade na taxa por mil habitantes nas três localidades com renda mais elevada 
(Lago Sul, Lago Norte e Brasília) e as taxas por mil habitantes, mais elevadas, de um modo 
geral, encontram-se nas localidades mais pobres como: Gama, Samambaia, Brazlândia e 
Santa Maria.  

 

Número % Taxa por 10 mil hab.
LAGO SUL 1.903,07 8 1,17 2,87
LAGO NORTE 1.415,54 9 1,31 2,84
BRASILIA 968,89 59 8,61 2,97
CRUZEIRO 669,87 16 2,34 2,27
GUARÁ 569,76 42 6,13 3,36
NÚCLEO BANDEIRANTE 520,68 13 1,90 3,20
TAGUATINGA 428,68 72 10,51 2,81
SOBRADINHO 302,03 42 6,13 2,67
CANDANGOLÂNDIA 301,31 5 0,73 2,95
RIACHO FUNDO 249,80 16 2,34 3,18
GAMA 245,20 50 7,30 3,64
SAMAMBAIA 200,30 65 9,49 5,76
CEILÂNDIA 197,21 105 15,33 3,02
BRAZLÂNDIA 169,40 22 3,21 3,92
PLANALTINA 163,03 41 5,99 2,30
SÃO SEBASTIÃO 143,27 16 2,34 1,88
RECANTO DAS EMAS 123,83 30 4,38 2,66
SANTA MARIA 122,20 39 5,69 3,65
PARANOÁ 119,48 20 2,92 3,28
OUTROS NO DF - 15 2,19 -
DISTRITO FEDERAL 404,81 685 100,00 3,15

Tabela XII (iii) VI - SUS/DF: Distribuição da frequência  do Acesso à Terapia Renal Substitutiva (Hemodiálise) por localidade de residência

Amostra de Usuários dos serviços de TRS
Localidade Renda Per Capita

 Mensal

Distrito Federal - Outubro de 2004

3) Taxa de usuários calculada para a  população estimada  para  2004.  

Fonte: Pesquisa em amostra de pacientes cadastrados na SES/DF (DIPAC).

2) Dados dos usuários das seguintes localidades: Águas Claras, Areal, Granja do Torto, MSPW, Penitenciária Fem. Papuda, Sudoeste, Vicente Pires, Vila Estrutural, Vila Planalto, Vila Varjão Lago Norte,

estão contabilizados nas Regiões Administrativas de origem.

Notas:

1) Dados de renda per capita de 1997. Fonte: Codeplan.
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 (iv) MEDICAMENTOS "EXCEPCIONAIS" 

Como visto no capítulo X. 3, o Programa de medicamentos de dispensação em caráter 
excepcional, vem proporcionando desde 1993 acesso gratuito da população a um conjunto 
crescente de medicamentos, em geral de alto custo, mas que atingem um número 
relativamente reduzido de pacientes. Entre os beneficiários do Programa estão os pacientes 
transplantados, os renais crônicos, os portadores de esclerose múltipla, hepatite viral 
crônica B e C, e doenças genéticas como a fibrose cística e a Doença de Gaucher, entre 
outras. 

No DF o programa está centralizado na SES/DIPAC. É nessa diretoria que a clientela é 
cadastrada, depois de atendidas as exigências dos respectivos protocolos clínicos, e onde a 
cada três meses é feita a renovação da APAC. O medicamento é retirado mensalmente na 
farmácia especializada localizada a poucos metros da DIPAC. A área de influência do 
Programa não se limita ao DF ou a alguns municípios mais próximos de Goiás e Minas 
Gerais. Ela alcança, ainda que em menor escala, outros estados. 

Nº %
DF 584 90,82
BA 2 0,31
GO 46 7,15
MA 2 0,31
MG 7 1,09
TO 2 0,31

TOTAL 643 100,00
Fonte: Pesquisa de campo (Out,Nov/2004)

Elaboração: IPEA/DISOC

Tabela XII (iv) I -  Distrito Federal: Distribuição da 
Amostra dos usuários de medicamentos excepcionais por 

localidade de residência 
Frequência

Localidade

 
 

A maioria dos usuários é do sexo masculino (66,6%) somente um pouco acima da 
proporção observada na clientela do SUS/DF (62,9%) 
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Masculino Feminino
Medicamentos 33,39 66,61 100,00
SUS 37,10 62,90 100,00

Tabela XII (iv) II - Distrito Federal: Distribuição percentual da
população com acesso a medicamentos excepcionais e da população de
usuários do SUS por sexo. 

2004

Sexo
Atendimento Total

Fontes:  (1) - PNAD Saúde 1998. 
             (2) - Pesquisa de campo ( out,nov/2004)  

 

Na clientela dos medicamentos a população jovem tem menor expressão o que está dentro 
do padrão esperado, já que se trata de pacientes crônicos em sua grande maioria. A 
demanda está concentrada na faixa etária dos 20 aos 79 anos (86,5% do total). Na clientela 
do SUS/DF como um todo essa faixa corresponde a 60%. Entre os idosos as diferenças são 
mais marcantes. Nos medicamentos, 39,4% da demanda corresponde aos pacientes acima 
de 60 anos, enquanto no SUS essa parcela é de apenas 10,8% 

Faixa etária Medicamentos 
Excepicionais SUS

menos de 1 ano 0,00 5,65
1 a 4 anos 1,03 10,57
5 a 9 anos 2,07 8,60
10 a 14 anos 3,79 7,12
15 a 19 anos 2,41 6,63
20 a 29 anos 8,10 19,41
30 a 39 anos 11,03 11,79
40 a 49 anos 15,34 11,30
50 a 59 anos 16,90 8,11
60 a 69 anos 21,72 4,92
70 a 79 anos 13,45 4,67
80 anos ou mais 4,14 1,23

Distrito Federal 100 100
Fontes:  (1) - PNAD Saúde 1998. 
             (2) - Pesquisa de campo ( out,nov/2004)

Tabela XII (iv) III - Distrito Federal: Distribuição percentual da população com acesso a
medicamentos excepcionais  e da população de usuários do SUS por faixa etária.

2004

 
 

Excluídos crianças e adolescentes (0 -19 nos) que eqüivalem a 11,8% da demanda de 
medicamentos mas 38,6% da clientela SUS/DF se obtém uma nova distribuição de 
freqüência. Os adultos (20 à 59 anos) passam a corresponder a 56,7 da demanda de 
medicamentos, bem abaixo portanto da demanda SUS (82,4% do total). Entre os idosos a 
situação se inverte: a clientela de + 60 anos corresponde a 43% dos usuários de 
medicamentos enquanto para o mesmo grupo etário no SUS é de 17,61%.. 
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A diferença no grau de escolaridade também é patente no caso dos medicamentos 
excepcionais a favor dos usuários de medicamentos de alto custo. O percentual dos sem 
escolaridade no SUS, por exemplo, é nove vezes maior do que entre os usuários de 
medicamentos. Entre os que tem instrução superior completa ou incompleta, percentual 
com instrução superior (completa e incompleta ) é de 9,04% enquanto na média da clientela 
do SUS/DF é de apenas 2,7%. 

 

Retirando-se da análise a população abaixo de 20 anos, também neste caso, não modifica a 
tendência em favor das pessoas de melhor escolaridade, quando comparadas com o SUS, 
embora diminuam as diferenças. O percentual dos sem instrução é quatro vezes maior entre 
os usuários do SUS do que entre a clientela especifica de medicamentos de alto custo . No 
outro extremo da escolaridade, o percentual dos mais instruídos (nível superior incompleto 
e completo) é quatro vez maior entre os usuários de medicamentos excepcionais 

Faixa etária Medicamentos 
Excepcionais SUS

20 a 29 anos 8,94 31,60
30 a 39 anos 12,17 19,19
40 a 49 anos 16,92 18,40
50 a 59 anos 18,63 13,20
60 a 69 anos 23,95 8,01
70 a 79 anos 14,83 7,60
80 anos ou mais 4,56 2,00

Distrito Federal 100 100
Fontes:  (1) - PNAD Saúde 1998. 
             (2) - Pesquisa de campo ( out,nov/2004)

2004

Tabela XII (iv) IV - Distrito Federal: Distribuição percentual da população de 20 anos e mais com
acesso a medicamentos excepcionais  e da população de usuários do SUS da mesma faixa etária.

Anos de estudo Medicamentos 
Excepcionais SUS

sem escolaridade 4,11 33,75
1 a 4 35,42 23,40
5 a 8 25,83 24,14

2 grau completo 24,46 16,01
3 grau completo 9,00 1,73

3 grau incompleto 1,17 0,98
Distrito Federal 100 100

Fontes:  (1) - PNAD Saúde 1998. 
             (2) - Pesquisa de campo ( out,nov/2004)

2004

Tabela XII (iv) V - Distrito Federal: Distribuição percentual da população com acesso a
medicamentos excepcionais e da população de usuários do SUS por escolaridade. 
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Anos de estudo Medicamentos 
Excepcionais SUS

sem escolaridade 4,38 16,47
1 a 4 38,29 25,30
5 a 8 24,73 30,52

2 grau completo 23,19 23,29
3 grau completo 8,10 2,81

3 grau incompleto 1,31 1,60
Distrito Federal 100 100

Fontes:  (1) - PNAD Saúde 1998. 
             (2) - Pesquisa de campo ( out,nov/2004)

2004

Tabela XII (iv) VI - Distrito Federal: Distribuição percentual da população de 20 anos e mais com
acesso a medicamentos excepcionais e da população de usuários do SUS por escolaridade.

 
 

 

Outro fator a mostrar a diferença socioeconômica entre os dois grupos é a posse de plano de 
saúde. A percentagem dos excluídos da medicina privada é elevada em ambos os casos 
(acima de 80%). Contudo o percentual dos que possuem plano é mais alto entre os usuários 
de medicamentos (18,1%) do que no SUS (13,5%) o que parece compatível com as 
diferenças de escolaridade e, portanto, de renda. 

 

Plano de saúde Medicamentos SUS
Possui 18,07 13,52

Não sabe 0,86 0,00

Não possui 81,07 86,48

Distrito Federal 100 100

Tabela XII (iv) VII - Distrito Federal: Distribuição percentual da população com acesso a
medicamentos excepcionais  e da população de usuários do SUS segundo a posse de plano de saúde. 

2004

Fontes:  (1) - PNAD Saúde 1998. 
             (2) - Pesquisa de campo ( out,nov/2004)  

 
A distribuição da amostra de usuários segundo a localidade de residência no DF, com todas 
as suas limitações metodológicas, fornece alguns elementos adicionais. Por exemplo: as 
cidades com renda acima da média do DF abrigam 33,94 % da população do DF e 28,7 da 
amostra. Circunscrita a análise as três localidades mais ricas (Lago Sul, Lago Norte e 
Brasília) os percentuais são respectivamente 11,78% (do dotal da população) e 9,62% da 
amostra de usuários. Tais dados parecem sugerir, indiretamente, uma leve tendência a favor 
das localidades pobres e médias 
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XIII - SÍNTESE DAS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS 
Inúmeros estudos têm sido feitos no sentido de comprovar empiricamente o relacionamento entre variáveis 
socioeconômicas e determinados tratamentos. Um desses estudos, realizado no Hospital do Câncer de São 
Paulo 52 constatou a correlação entre baixa escolaridade e diagnóstico e tratamento tardios de neoplasias. 
Concluiu ainda que dentre as pessoas que tiveram o diagnóstico de câncer em estádio mais avançado, portanto 
com menor chance de cura, a maioria (61%) tinha grau de escolaridade até 8 anos do ensino fundamental.  O 
percentual dos que possuíam  escolaridade  média ou superior era de 39%.   

Pesquisa realizada na Faculdade de Medicina da UFRJ53  identificou nove fatores prognósticos tais como: 
idade, classe social, distância entre local de residência e local da assistência (fatores sóciodemográficos), 
estágio clínico do tumor, número de linfonodos comprometidos por malignidade, ocorrência de metástase 
(fatores relacionados ao tumor), primeiro tratamento no INCA/HC I, intervalo de tempo entre a primeira 
consulta e o primeiro diagnóstico no INCA, intervalo de tempo entre primeiro diagnóstico e primeiro 
tratamento no INCA (fatores relacionados à assistência). O trabalho conclui que  fatores econômicos, 
culturais e sociais tem influencias diversas no resultado do tratamento.  Dentre esses fatores o que se mostrou 
mais relevante foi a proximidade entre local de residência e o local da assistência 

No caso desse estudo do DF, pode-se concluir que: 

�� a demanda do SUS como um todo é claramente distinta da demanda pela alta 
complexidade, embora a participação dos de menor escolaridade seja majoritária em todos 
os casos estudados; 

��  a questão da iniqüidade pode ser vista sobre duas óticas: se a elevação da demanda 
dos mais ricos na alta complexidade comparada com a demanda deles no SUS como um 
todo é prejudicial aos mais pobres ela seria iníqua; deixa-se  de atender o pobre para 
atender o rico. Entretanto, se isso não ocorre, como sugerem os dados, não há que se falar 
em iniquidade, mas em estruturas de demanda diferenciadas . Por outro lado a maior 
demanda dos mais ricos pode ser benéfica, quando gera externalidades positivas. Para não 
mencionar que, boa parte dos serviços de alta complexidade é inacessível para quase a 
totalidade da população, diante dos custos catastróficos desse tipo de atenção. 

                                                   
52 RIBEIRO, Karina. Hospital do Câncer de São Paulo  
53 REBELO, Marise S. - Análise sobre classe social e fatores assistenciais, como prognóstico para sobrevida 
de pacientes com câncer de mama feminina, residentes no município do Rio de Janeiro, atendidas no Instituto 
Nacional de Câncer. (Tese de Doutorado)  Faculdade de Medicina da UFRJ, 2004 
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XIV – GARANTINDO DIREITOS: O PAPEL DO LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E DA 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

Depois do início da vigência da Constituição de 1998, a saúde entrou – tudo indica que 
definitivamente - na agenda da sociedade brasileira. Antes do Plano Real, a saúde já estava, 
logo depois da inflação, entre as primeiras preocupações da população. Hoje, em que pese a 
presença de problema sociais e econômicos incidindo sobre a população, especialmente nos 
seus segmentos mais vulneráveis, a questão saúde continua com destaque no ranking das 
prioridades da sociedade. 

Parece natural, portanto, que essa questão, dada sua relevância, não mais ficasse restrita ao 
âmbito do Poder Executivo. Mesmo porque a nova Constituição deu a saúde um tratamento 
sem precedentes em Cartas anteriores. Sem subestimar a importância do Movimento 
Sanitário, sobretudo pelo seu efeito mobilizador, a reforma  dificilmente teria sido levada a 
termo, na forma como foi, em outro contexto político, econômico, social e cultural no 
sentido antropológico da expressão. 

Político, porque exigia um ambiente de liberdades públicas que começou a ser criado mais 
claramente a partir dos movimentos pela anistia e pelas eleições diretas;  

Econômico, porque não obstante os altos e baixos da economia, o Brasil mudou de patamar 
depois do crescimento acelerado dos anos 70, quando se incorporou à elite das dez maiores 
economias mundiais. Perdas posteriores de posições (hoje é a 15ª) parecem ter impactado 
menos internamente do que no prestígio internacional do país.  

Social, devido ao grau de modernização da sociedade brasileira que se reflete no aumento 
da escolaridade, melhoria dos indicadores de saúde, ampliação dos meios de comunicação 
em geral, incorporação acelerada de tecnologias médicas, mudanças demográficas entre as 
quais o aumento, em valores relativos e absolutos, dos idosos. 

Cultural, face às mudanças importantes ocorridas nos valores da população. Antes do 
movimento da reforma, parecia natural que a atenção à saúde fosse uma contraprestação da 
contribuição devida à previdência social urbana. Não causava indignação que trabalhadores 
rurais e suas famílias, por não serem não contribuintes, tivessem uma atenção médico-
hospitalar de segunda classe. E os demais, salvo aqueles que podiam comprar no mercado 
os serviços que sua renda permitisse, dependessem da caridade.  

Com o SUS a situação mudou. Não que a segmentação tivesse acabado ou se tornado 
meramente residual como se observa em países de modelo de atenção similar ao nosso e 
consolidado muito antes do Brasil iniciar a implementação do seu. Mas isto é outra historia 
que não cabe dentro deste estudo. 

Inobstante os avanços alcançados nos últimos 14 anos, dois fatores interelacionados têm 
dificultado o processo de construção do SUS: (i) a prioridade absoluta concedida a 
formação de um superávit primário para atender os encargos da divida e o (ii)  aumento da 
dívida social acumulada ao longo dos anos que tende crescer na medida essa prioridade não 
se altere.  
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Na área da saúde, onde as necessidades são crescentes, o problema é grave e as soluções 
engendradas para o seu equacionamento (criação de fonte específica de custeio, vinculação 
de recursos) têm esbarrado, de uma maneira ou de outra, em ações protelatórias, falácias 
jurídicas ou artifícios orçamentários que impedem o seu efetivo cumprimento. 

Nesse contexto três instituições, além do Poder Executivo, têm assumido papel relevante no 
processo de implementação de um sistema de saúde de acordo com as diretrizes definidas 
na Constituição de 1988: o Legislativo, o Judiciário e a sociedade civil organizada.  

O principal instrumento de resposta do Poder Legislativo à pressão da sociedade é o Projeto 
de Lei. Levantamento feito em outubro de 2004 54 identificou 76 proposituras em 
tramitação no Congresso Nacional tratando da temática saúde: 41 iniciadas na Câmara dos 
Deputado e 35 no Senado Federal. Cinqüenta delas; (65,8%), tratavam de garantir direitos, 
seja para receber determinado medicamento, seja para ter acesso a algum tratamento 
específico. As restantes (26) versavam sobre assuntos os mais diversos como, entre outros, 
a criação da profissão de Agente Comunitário de Saúde, instituição do Dia Nacional de 
combate à Dengue e do Dia Nacional de vacinação contra Hepatite B, Planos de saúde, 
transplantes, direitos dos pacientes do SUS. 

 

Tabela XIV-I - BRASIL: Projetos de Lei em tramitação no Congresso sobre saúde por Casa 
de origem e segundo a natureza da matéria 

2004(outubro) 

Assunto Câmara dos 

Deputados 

Senado Federal Total 

Assistência integral 17 10 27 
Atenção farmacêutica 15 8 23 
Outros 9 17 26 

TOTAL 41 35 76 
 

O conteúdo dos primeiros dois grupos de projetos Tabela acima proporciona três lições.  

A primeira se refere a importância do conhecimento das iniciativas do Legislativo como 
termômetro das pressões sociais seja na área da saúde seja em qualquer outra. Esse 
instrumento mostra, no caso da saúde, a forte preocupação da sociedade com a extensão da 
cobertura das prestações do SUS (Quadro XIII-1) em particular quanto aos medicamentos. 
(Quadro XIII-2). 

 

 

                                                   
54 TEIXEIRA, Luciana – Informação pessoal, out. 2004 
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Quadro XIV-I - BRASIL: Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional visando 
garantir tratamento na rede SUS por doença ou problema, número do Projeto e Casa de 

origem 

out., 2004 
Assunto Nº do Projeto/Casa de origem 

1. Assistência a gestante e nascituros portadores do vírus HIV 68/99 (CD) 
2. Anemia falciforme 2942/97/CD 
3. Diabetes (2) 3.101/2000; 533/03/CD 
4. Atenção a portadores de necessidades especiais 3638/2000/SF 
5. Estatuto das pessoas deficientes 5439/01/CD 
6. Hipotireodismo congênito 6234/02/CD 
7. Atenção integral a mulher vítima de estupro 4323/03/CD 
8. Hepatite 533/03/CD 
9. Doença de Parkinson (3) 826/03/; 3631/04/; 1545/03/CD 
10. Osteoporose 1653/03/CD 
11. Cirurgia plástica em mulheres vítimas de violência 3525/04/CD 
12. Doença de Alzheimer 3630/04/CD 
13.Lupus Eritematoso Sistêmico 3786/04/CD 
14. Esclerose múltipla 4210/04/CD 
15. Prevenção e tratamento da dependência de drogas (crianças e adolescentes) 28/93/SF 
16. Tratamento (neoplasia) da dor com entorpecentes  (2) 32/97/SF; 5024/01/CD 
17. Cirurgia plástica (mutilação, def. físicos, genéticos ou de acid. trabalho) 258/99/SF 
18. Gratuidade do teste de DNA (reconhecimento de paternidade) 327/99/SF 
18. Pré natal obrigatório  530/90/SF 
19. Captação de recursos com internações pelos Hospitais Universitários 449/99/SF 
20. Tratamento da Obesidade Mórbida (Gastrectomia parcial) 554/99/SF 
21. Presença de acompanhante durante o trabalho de parto no SUS 195/03/SF 
22. Tratamento audiológico na rede SUS 80/04/SF 

Total 27 
Fonte: Teixeira, Luciana (out. 2004) Elaboração dos autores. 

 

Além dos projetos relacionados no Quadro XIII-2, 23 outros do Quadro XIII-1 contemplam 
também a garantia de medicamentos ainda que de forma não explícita na respectiva 
ementa.. No conjunto as relações dos dois quadros alcança trinta patologias específicas 
diferentes. 

 



 125 
 
 
 

Quadro XIV-II - Brasil: Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional relacionados 
com a garantia de assistência farmacêutica do SUS por assunto, número do Projeto e Casa de 

origem 
out., 2004 

Assunto Nº do Projeto/Casa de origem 
1.Distribuição de dantrolene sódico ou similar 1899/99/CD 
2. Assistência farmacêutica 2099/99/CD 
3. Ressarcimento do gasto com medicamento não disponível no SUS (3) 3171/00/SF; 3211/00/CD;557/99/SF 
4. Prescrição pelo nome genérico do medicamento 3249/00/CD 
5. Criação da Farmácia Popular 4702/14/CD 
6. Medicamento de uso humano ou veterinário 4732/98/CD 
7. Distribuição med. portadores do vírus HIV (2) 2375/96/CD; 2672/03/CD 
8. Farmácia pública de manipulação 4133/01/CD 
9. Assistência Farmacêutica 7446/02/CD 
10. Manipulação medicamentos 2127/03/CD 
11. Cria a HEMOBRAS (empresa pública) 2399/03/CD 
12. Distribuição med. de uso continuado (2) 2683/03/CD 
13. Distribuição de medicamentos para doenças crônicas * 3706/44/CD; 352/03/SF 
14. “Bolsa”  Medicamentos 4133/04/CD 
15. Dist. Gratuita de medicamentos para diabete 85/82/SF 
16. Dist. Leite maternizado para filhos de mães com HIV 210/02/SF 
17. Controle Sanitário de comércio de drogas/med. 230/02/SF 
18. Assistência farmacêutica ao hipertenso  98/03/SF 
19. Distribuição gratuita de medicamento para população carente 111/03/SF 

TOTAL 23 
Fonte: Teixeira, Luciana. Elaboração dos autores 
* Insuficiência cardíaca congestiva ou cardiomiopatia; Doença pulmonar crônica ativa ou asma crônica;. 
Artrite reumatóide, Artrite Reumatóide Juvenil ou Artrite Psoriática; Lupus Eritromatoso Sistêmico, 
Espondilite Anquilosante, Dermatomiose ou Paraplegia;. Miastenia grave ou doença desmielinizante; Doença 
do neurônio motor ou Mal de Parkinson; Aids;. Diabetes, Fibromialgia; Câncer e Psoríase Crônica 

 

A segunda lição está na baixa eficácia direta desse tipo de ação legislativa. O caminho entre 
a apresentação da proposta e a sanção presidencial é, sabidamente, longo, tortuoso e, via de 
regra, lento. Poucos projetos vencem os trâmites nas duas Casas e chegam à sanção 
presidencial, quando ainda há possibilidade de veto. E derrubar um veto sempre foi e nada 
indica que deixará de ser, tarefa extremamente difícil que exige grande mobilização 
política. O Projeto de Lei contudo cumpre um papel importante como fator de mobilização 
política e social. A pressão da sociedade ou de parte dela sobre o Executivo pode levá-lo a 
adotar a ação desejada mediante outros instrumentos normativos mais ágeis, ainda que não 
necessariamente com mesma eficácia e da Lei. 

Desse último aspecto deriva, por fim, um terceiro quanto ao porquê das iniciativas do 
legislativo, aparentemente redundantes. Redundância, porque se a integralidade é um 
principio constitucional, não haveria razão para legislar sobre um cada dos itens da 
Classificação Internacional de Doenças como, no limite, parece ser a tendência. 

Ocorre, porém, de um lado, como visto no capítulo V, o princípio da integralidade - ao 
contrário de outros como a descentralização e a participação social (Leis nº 8080/90 e nº 
8142/90) - não foi regulamentado por lei. De outro, depois de tantas promessas esquecidas 
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e contratos quebrados por sucessivos governos, a sociedade só acredita no que estiver 
apropriadamente codificado, de preferência de forma auto aplicável, na Constituição. 
Quando não nela, pelo menos na Lei. Como essa prática funcionou bem em relação a AIDS 
que esta ancorada em lei especifica, não surpreende que outras grupos de pressão, não 
menos legítimos, tendam a imitar o mesmo comportamento e busquem assegurar seus 
direitos em legislação própria. 

A lentidão do Poder Legislativo não se reproduz no judiciário, em que pese a imagem 
desfavorável deste quanto a celeridade de suas decisões na grande maioria das ações. A 
razão é o instituto do Mandado de Segurança com a concessão de Liminar, uma formidável 
ferramenta de defesa de direitos do cidadão.  

Pedidos de liminares passaram a ser freqüentes no campo da saúde. Elas alcançam não só o 
setor privado mas, sobretudo, o setor público.55 O que era raro no passado pré SUS tornou-
se quase rotina. No setor privado elas têm sido concedidas, por exemplo, para atender 
pedidos de suspensão de reajustes de mensalidades considerados abusivos. Contudo, tanto 
em um como em outro caso, grande número dos pedidos visa a obtenção de tratamento não 
previsto nos menus do SUS ou dos planos de saúde. Mas não é incomum, sobretudo no 
caso SUS, que a motivação dos pedidos de liminares esteja na urgência do tratamento ou no 
risco decorrente de sua interrupção, nem sempre por responsabilidade inequívoca da 
autoridade sanitária.56 

Em qualquer caso os juízes costumam considerar para o deferimento do pedido se a ação 
encontra apoio em dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. Vale dizer, 
existência de indícios de bom direito e perigo na demora (risco de dano irreparável ou de 
difícil reparação) (CAMANHO de ASSIS, Arnoldo – A liminar nas ações possessórias 
Correio Braziliense (Cad. Direito e Justiça) 27 out, 2003, p. 1. 

Há casos porém, não raros, onde tais requisitos ou um deles parecem ausentes. Por exemplo 
as gastroplastias, procedimento cirúrgico indicado para tratamento da obesidade mórbida. 
Oferecida pelo SUS desde 1999 a tecnologia, ainda está restrita a poucos centros de 
excelência e tem indicações precisas que evitam a sua perigosa banalização. Nos planos de 
saúde, muitos contratos não incluem esse tipo de cirurgia. Nesses casos a presença dos dois 
clássicos pressupostos não parece claramente estabelecida, seja por se tratar de uma 
cirurgia eletiva onde a situação de urgência/emergência não está estabelecida, nem o direito 
do paciente é nítido quando se trata de procedimento não previsto em contrato privado.  

Em outros casos a decisão judicial, mesmo que generosa e solidária com a parte mais 
fragilizada, tem alguma similaridade, com a situação do cidadão, não menos solidário e 
generoso, que movido pelo desejo de ajudar o próximo, remove um acidentado do interior 
de um veiculo acidentado, provocando-lhe lesão medular. Não é muito diferente quando o 
juiz determina a autoridade sanitária a aquisição imediata de medicamento não licenciado 
no país e/ou sem eficácia cientificamente comprovada, desconsiderando assim, “...a 

                                                   
55 Para 18 SES essas demandas são  freqüentes. Apenas 8 entenderam o contrário (CONASS, op. cit) 
56 Levantamento realizado em 2004 aponta os seguintes fatores mais comuns de demanda judicial para 
obtenção de medicamento de alto custo: falta de medicamentos (10 SES), recusa da SES em função do 
medicamento não estar em consonância com os protocolos do MS (15 SES); medicamento não padronizado 
(16 SES); outros fatores (4 SES) como medicamentos não disponíveis no mercado nacional., (CONASS, 
Documanta nº 5 op cit) 
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preservação da integridade do paciente, resultando às vezes no agravamento dos casos, em 
razão dos efeitos colaterais ainda não conhecidos” (OLIVEIRA, José Antonio Diniz de, - 
Perigo na demora e perigo na pressa. Correio Braziliense Caderno  Direito & Justiça 
Brasília, 14 jul., 2003, p 2) 

Mas, há ainda decisões que podem ferir o direito coletivo ou são ineqüitativas. Isto 
acontece as vezes em contextos dramáticos quando a decisão judicial faz com que o seu 
beneficiário passa a frente na fila de espera de transplantes, por exemplo.  

È bastante provável, porém, que em muitos casos a decisão seja correta e oportuna. Não é 
incomum, por problemas de gestão que faltem medicamentos e outros materiais de 
consumo absolutamente essenciais ou que um equipamento deixe de funcionar por falta de 
manutenção adequada. 

E mesmo nas decisões judiciais mais polêmicas não é difícil compreender, de um lado, o 
desespero do paciente e de sua família. Esgotados os recursos da medicina científica é 
natural que recorram a outros meios menos ortodoxos. De outro, a posição do juiz. Não 
surpreende, diante da necessidade de assistência de uma pessoa, quase sempre fragilizada, 
vis a vis o interesse econômico do estado ou de uma pessoa jurídica privada, algumas 
organizadas com a finalidade de lucro, “a consciência dos juizes penda para o primeiro” 
(OLIVEIRA, op. cit). Este vem sendo um novo olhar dos magistrados fundamentado no 
direito constitucional do cidadão à saúde e no dever do estado em prove-la. Não obstante, 
entende Dallari, “ha juízes que adotam um pensar que vem do século 18, segundo o qual a 
lei deve ser obedecida porque é lei, não porque é justa”.(DALLARI, Dalmo – Justiça “vê 
dignidade como direito” Folha de São Paulo. Cad. Cotidiano, C5. 3 ago, 2003) 

Por todo o país são inúmeros os casos de medicamentos, em geral de alto custo, que passam 
a ser fornecidos regularmente por força de decisão judicial porque a droga não consta da 
lista oficial. Nessa circunstância a autoridade estadual ou municipal não está autorizada a 
distribuí-la ainda que haja indicação terapêutica.  

No estado de São Paulo, entre 1996 e 2002 as determinações judiciais nessa área passaram 
de 80 para 600 mensais um aumento portanto de 650%, gerando uma despesa equivalente a 
6% do gasto do programa. 

Para a SES/SP “esse é um valor muito alto...faz falta em outros programas. E isso esta 
crescendo” entende o Chefe de Gabinete da Secretaria concluindo que “Quem está fazendo 
política pública em medicamentos novos é a justiça” (KANAMURA, Alberto – Justiça faz 
política de medicamentos em SP (Entrevista) Folha de São Paulo FolhaCotidiano, 18 ago, 
2002 P. C1). 

Polêmica ainda maior está na concessão de liminar para tratamentos experimentais, drogas 
não licenciadas no país ou, quando a legalização do produto se refere ao seu uso em doença 
diferente da que se refere a ação. Até nesses casos, a justiça tem sido muitas vezes sensível 
ao sofrimento dos pacientes, deferindo os pleitos que lhes chegam. 

O princípio do direito à atenção integral sem limitações, embora encontre mais resistência 
do gestor quando se trata de terapias de alto custo, é aplicável a qualquer outro tratamento 
que um paciente necessite e que não venha sendo provida pelo Estado. Em São Paulo, em 
2002 para um paciente surdo mudo com seqüelas de agressão, “a Justiça concedeu, além de 
remédios e tratamento, cardápio personalizado, cotonetes, barbeador, detergente, 
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desinfetante, luva de limpeza e até cera para o chão de sua casa” FOLHA DE SÃO 
PAULO – Paciente em terapia experimental é favorecido FolhaCotidiano, 18 ago., 2002 p. 
C1) 

A tendência é que esse tipo de demanda aumente sobretudo na medida em os pacientes se 
organizem. Antes do Interferon Peguilado, indicado para tratamento da Hepatite C, ser 
incorporado a lista do SUS, uma ONG criou um modelo de ação para que os pacientes mais 
facilmente pudessem pleitear o tratamento junto ao Judiciário. Mais de 500 ações chegaram 
a justiça em todo pais. “Nosso objetivo” era inviabilizar as secretarias estaduais 
[financeiramente} afogá-las em ações, para forçar a absorção do tratamento na rede 
pública.” 57 Um ano depois o mesmo mentor desse verdadeiro ato de guerrilha cívica 
aponta a crise na saúde como responsável por fazer com que “o Poder Judiciário seja 
considerado o melhor dos hospitais pelos doentes crônicos de várias patologias....”mas 
reconhece que recorrer a justiça favorece os mais informados. 58  

Outra parte da polêmica está nas doenças crônicas de prevalência mais alta. Uma delas é 
hepatite C, doença que leva de 20 a 30 anos para se manifestar e uma vez que o tratamento 
não seja eficaz evolui para a insuficiência hepática e morte.59  Segundo a mesma fonte os 
dois tratamentos disponíveis tem baixa eficácia (45% à 55%). O mais antigo (Interferon), 
custava R$ 1.180 (em 2003). O mais moderno, um pouco mais eficaz, (Interferon 
Peguilado)60 custava R$37.920. A Secretaria estima em 740 mil o número de portadores em 
São Paulo. Destes 170 mil evoluirão para a forma crônica. Se todos forem tratados com a 
forma um pouco mais eficaz a despesa será superior a US$ 6 bilhões dos quais metade seria 
gasto sem que a cura seja alcançada  (Kanamura op. cit). 

A batalha do Interferon Peguilado durou três anos. A SES/SP conseguiu suspender a 
liminar no STJ com dois argumentos: a droga só era eficaz para um dos três tipos de vírus 
da Hepatite C e a resposta só era positiva em pacientes com baixa carga viral. O Ministro 
Relator Nilson Naves entendeu que o impacto de uma ação coletiva causaria “lesão a 
ordem administrativa e interferência na ordem pública”. O relator justificou ainda sua 
posição com o fato de Estado não ter afastado a possibilidade de fornecer o medicamento 
em casos específicos desde que ficasse comprovada a necessidade e utilidade do 
medicamento. A questão só foi resolvida em definitivo em março de 2004, quando o STJ 
confirmou a decisão do Ministro Nilson Naves e determinou que os pacientes que 
necessitassem do tratamento deveriam buscar seus direitos na justiça individualmente 61() 

O problema é, de fato, controvertido. Outra parte dele está nas doenças raras de alto custo. 
A Doença de Gaucher, por exemplo, afecção genética que impede a produção de enzima 
levando o indivíduo a morte. O custo de tratamento, segundo a SES/SP em 2003 foi da 
ordem de US$ 9,620.00/paciente/mês. No país, segundo a Associação Paulista dos 

                                                   
57 VARALDO, Carlos (entrevista) Associação criou modelo de ação para agilizar processos. Folha de São 
Paulo. Folha Cotidiano, 18 ago., 2002, p. C 1 
58 VARALDO, Carlos – O melhor hospital.  O Globo, 22 out. 2003, 1º Cad. p. 6 
59 KANAMURA, Alberto H. – O dilema do gestor do sistema de saúde – FSP Cad A3 Tendências/Debates, 
10 jul,, 2003o 
60 Em julho de 2003 a Justiça de Minas Gerais concedeu liminar obrigando a SES/MG a fornecer o Interferon 
Peguilado “a todos os os pacientes com autorização e de uso” (Folha de São Paulo  - Estado tem de fornecer 
remédio em MG. FolhaCotidiano, 25 jul., 2003 p. C1) 
61 Revista CONASEMS, set/out, 2004 
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Portadores da Doença de Gaucher62  seriam 300 portadores da doença identificados. 
Apenas no estado de São Paulo estavam cadastrados em 2003 cem pacientes que 
consumiriam US$ 10 milhões/ano.  

Uma terceira parte do problema está nos tratamentos sem eficácia comprovada disponíveis 
aqui ou no exterior e para os quais os Poder Judiciário tem mostrado alguma sensibilidade, 
por certo na esperança de proporcionar pelo menos algum alívio ao paciente e esperança a 
suas famílias. Exemplos: a epidermólise bolhosa, doença de pele raríssima e incurável, a 
retinose pigmentar que prejudica paulatinamente a visão e a Distrofia Muscular de 
Duchene. Para as duas últimas Cuba dispõe de tratamento. Para a retinose o custo estava 
(2002) em torno de R$10 mil apenas a viagem com acompanhante e hospedagem. A 
cirurgia de implante de mioblastos para o tratamento da Doença de Duchene, foi banido de 
vários países e no Brasil vetada pelo Conselho Federal de Medicina. Somente com cirurgia 
em Cuba determinadas pelo Poder Judiciário, o MS gastou R$4,7 milhões entre 2001 e 
agosto de 2002 63 

Resta ainda mencionar a atuação do judiciário no caso de tratamentos comprovadamente 
eficazes, reconhecidos no Brasil e integrados no cardápio SUS, mas que, vez ou outra, tem 
sua oferta reduzida ou suspensa. A interrupção de alguns tratamentos pode ser fatal como 
aconteceria com os renais crônicos. Cirurgias de transplantes que deixam de ser feitas por 
deficiência de instalações e equipamentos ou medicamentos que faltam ou escasseiam por 
problemas orçamentários, má programação de compra, controle de estoque inadequado e 
outros motivos diretamente relacionados a gestão. Também nesses casos o Poder Judiciário, 
na maioria das vezes acionado pelo Ministério Público, tem tido agilidade.  

Talvez a ação, tanto do Legislativo como do Judiciário, não tivesse a mesma agilidade e 
constância sem a pressão de um sem número de ONGs organizadas em função da defesa de 
interesses da saúde de minorias. Algumas delas conquistaram até representatividade nos 
Conselhos de Saúde das três instâncias de governo. Em São Paulo, o Fórum de Patologias, 
com representação no Conselho Estadual de Saúde, congrega mais cerca de 20 doenças.64 

A Associação Brasil Parkinson, defende 180 mil portadores da Doença organizados em seis 
capitais. Graças a sua atuação o governo garante a medicação para todos, em geral idosos, 
que custaria a cada um RS$ 500 /mês sem contar as despesas com outras drogas 
freqüentemente necessárias para doenças próprias da idade. O Movimento de Portadores de 
Esclerose Múltipla – MOPEM, doença neurológica que afeta duas mil pessoas somente no 
estado de São Paulo obteve a garantia de medicação (R$3 mil/paciente/mês). 

A patologia que mais ganhos teve com a organização de entidades civis foi a AIDS. São 
600 ONGs, metade delas em São Paulo. Inicialmente devido ao impacto causado pela 
doença em “Filhos da classe média, com visibilidade na mídia, força política e conta 
bancária, com experiência militante, os grupos atingidos pela doença rapidamente se 
mobilizaram. (BIACARELLI, op cit). Esse esforço coletivo inicial propiciou externalidades 

                                                   
62 STELIAN, Pedro C.- O dilema do portador de doença rara. Folha de São Paulo, 13 ago, 2003 cad. A 3 
63 SOUZA, Renilson R. (entrevista) Existem outros interesses. Folha de São Paulo. FolhaCotidiano. 18 ago., 
2002 p. C 1 
64 BIANCARELLI, Aureliano – Folha de São Paulo – Pacientes organizados tem mais benefícios. Cotidiano 
13 abr, 2003 C 4 
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positivas, fazendo com que o acesso ao tratamento chegasse também aos mais pobres, hoje 
o segmento hoje mais penalizado pela doença. 

Mas há situações de iniquidade. No Paraná, cerca de 250 pacientes de fibrose cística 
(Mucovicidose) doença genética, progressiva e fatal que ataca crianças brancas recebem 
cuidados permanentes . O tratamento pode custar até R$15 mil/paciente/mês e tem sido 
garantido pela Secretaria Estadual de Saúde sem necessidade intervenção do MP há mais de 
6 anos 65. Em contrapartida, as vítimas da anemia falciforme, doença genética mas que 
afeta somente crianças afrodescendentes (2,5 em cada mil), não contam com nenhuma 
associação nacional em sua defesa (BIANCARELLI, op. cit). 

A controvérsia vai mais longe. SANTOS, por exemplo, entende que “Em um país como o 
nosso não existe o ‘tudo para todos’, mas o melhor para todos dentro de regras e 
limitações do sistema”.66 (). Dito assim de forma genérico o contencioso desaparece. Afinal 
ninguém é contra a existência de regras que disciplinem uma diretriz geral. Mas que regras?  

A mesma fonte argumenta que “Não se pode admitir a busca aleatória por serviços de 
saúde, a procura do serviço que mais agrade o cidadão. A integralidade da assistência, 
diretriz constitucional do SUS não admite que possa escolher esse ou aquele procedimento, 
esse ou aquele atendimento sem que o paciente seja olhado na sua integralidade. E mais 
adiante: “Conceder medicamentos a pessoas que optaram por não se tratar no SUS é ferir 
o princípio da igualdade, uma vez que o paciente do SUS observou as regras que lhe foram 
exigidas, dentre elas, a fila de espera”.(Revista do CONASSEMS, jun/jul., 2004, nº 6) 

Trata-se de um ponto de vista respeitável, sobretudo por fluir de uma das fontes mais 
respeitadas do direito sanitário em geral e da legislação do SUS em particular, 
possivelmente endossado por parcela do Movimento Sanitário. Nem por isso é imune a 
controvérsia, de resto como é da essência do direito e de temática que envolve valores. 

Por que o usuário dos serviços de saúde, rico ou pobre, não poderia escolher sua cesta 
básica de consumo mista (serviços públicos e privadas)? Até os pobres, eventualmente, 
procedem assim como mostra a PNAD SAÚDE 98 e as sucessivas POFs.  

Olhar o paciente na sua integralidade deve ser parte da conduta clínica em qualquer 
circunstância. Esse conceito não se confunde nem substitui outro - atenção integral -, dentro 
de regras e limitações do sistema. É sob esse segundo conceito que as minorias (portadores 
de doenças raras) garantem o direito ao tratamento e todos, sem qualquer distinção, 
poderiam buscar acesso a práticas alternativas à medicina convencional. Tudo é claro 
dentro de regras e diretrizes baseadas em critérios fixados. E tais regras não estão 
codificadas em Lei. 

Não menos controverso é o entendimento de quem procura o SUS seletivamente esteja 
ferindo o princípio constitucional da igualdade. Afinal ao procurar um serviço específico 
ele enfrentará a fila como todos os demais que tenham o mesmo problema. Por que 
penalizar aquele que usou o seu médico particular, ou o do plano de saúde, obrigando-o a 
passar desnecessariamente pelo “purgatório” de outras filas ? E como caracterizar o que é 

                                                   
65 A situação do Paraná nesse aspecto é diferenciada. Isto não acontece com os outros 1950 pacientes 
associados ABRAM em outros estados (SAMPAIO, Sérgio (entrevista). A Saúde no banco dos réus. Revista 
Conasems set/out., 2004 Ano I nº 8, p-25-31 
66 SANTOS, Lenir – Revista Conassems, set/out 2004 
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usuário do SUS? Ao fim e ao cabo, o excesso de zelo de algum burocrata, poderia exigir 
um certo período de carência como cliente da atenção básica para essa caracterização. Ora, 
se um paciente comprova que cumpriu fora do SUS os requisitos estabelecidos no 
protocolo clinico relativo ao seu caso, porque não incluí-lo no Programa sem necessidade 
repetir exames e outro procedimentos já atendidos e aí, incluí-lo na fila se houver. 

É claro que o sistema público de saúde seria melhor se pobres e ricos fossem usuários do 
SUS. A adesão poderia começar, segundo a (irônica ?) receita do líder empresarial 
brasileiro Oded Grajnew, por uma lei obrigando os filhos das autoridades dos três poderes a 
freqüentar a escola pública e a rede SUS.  

Se isso é utopia, por que então não começar mantendo a universalidade de fato no que 
parece funcionar melhor do que nos serviços que carregam o estigma de serviço para 
pobre?  

De fato a universalidade só não é mera retórica em programas impecáveis como os de 
vacinação e em serviços de tecnologia de ponta. Mantido o padrão atual desses serviços 
cabe estende-lo, gradualmente, a outros. O PSF, por exemplo, poderia ser o primeiro já que 
dificilmente atingirá seu objetivo de racionalizar a demanda e com isto viabilizar a atenção 
integral, se continuar subfinanciado e sob o risco de ser estigmatizado como programa para 
pobres. Parece melhor do que criar regras draconianas de restrição de acesso, as quais – ao 
fim e ao cabo - podem transformar serviços de excelência em mais um programa pobre para 
pobres, com as conhecidas conseqüências dessa forma de falsa equidade. 
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XV - CUSTOS E PREÇOS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA 
O fato de o SUS ser hegemônico na oferta de alguns procedimentos faz com que, nesses 
casos, o setor público atenda, literalmente, a diretriz constitucional da universalidade de 
que trata a Constituição. Essa condição, contudo, ainda restrita a um elenco relativamente 
reduzido de serviços e procedimentos, pode ser explicada pela combinação de um conjunto 
de fatores. 

Um deles é a percepção da população quanto a qualidade do serviço oferecido pelo SUS, 
em confronto com que o ela espera obter do setor privado (Não SUS), independente do 
preço. O quesito qualidade inclui facilidade de acesso, acolhimento, ambiente favorável 
(limpeza e condições mínimas de conforto na espera quando esta for inevitável) e 
resolutividade independente do preço. Esse conjunto de exigências legítimas são atendidas, 
por exemplo, pelos serviços de vacinação. Uma oferta abundante de alta capilaridade é 
decisiva para a ausência de filas; a própria natureza do atendimento não favorece eventuais 
situações de stress. Disto resulta a rarefação do mercado privado nessa área onde a elevada 
cobertura vacinal alcançada em todas regiões do país (Tabela) se deve a rede básica estatal 
com a ajuda de uma ou outra ONG como a Pastoral da Criança. 

Tabela XV-I - Brasil: Cobertura (%) vacinal pelo SUS por tipo de vacina segundo 
macroregiões 

2004 

Vacinas NO NE SE S CO BRASIL 
Poliomielite 1 100 98,8 97,6 96,5 100 99,2 
Tetravalente 1, 2 96,9 97,3 94,6 96,7 100 96,4 
Hepatite B1 83,7 91,7 91,6 93,0 91,3 91,0 
Tríplice viral 1, 3 100 100 100 100 100 100 
Influenza 4 88,2 86,4 78,7 79,5 91,9 82,1 

Fonte: MS - Vigilância em Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Dados e Indicadores 
selecionados, 2004 (Elaboração dos autores) 
1 Menores de 1 ano de idade 
2 Haemophilus Influenzae tipo b, difteria, tétano e coqueluche 
3 Sarampo, rubéola e caxumba, 
4. Gripe. Pessoas acima de 60 anos 

Outro fator objetivo da hegemonia do SUS é o alto custo de inúmeros tratamentos que não 
só estão fora dos contratos antigos dos planos de saúde (hemodiálise, transplantes, AIDS) 
ou mesmo dos novos contratos firmados depois da vigência na nova lei que regulamentou 
essa modalidade assistencial. O fornecimento gratuito de medicamentos ambulatoriais de 
alto custo unitário e/ou decorrente do uso prolongado é paradigmático. (ver capítulo X. 3). 

Por fim, um fator chave, está na política de remuneração historicamente adotada pelo MS 
que privilegia a alta complexidade, de demanda relativamente pequena, perto de três 
milhões de pessoas/ano, em detrimento da atenção básica e de média complexidade que 
serve a grande maioria da população.  



 133 
 
 
A tabela seguinte, ao elencar procedimentos hospitalares selecionados entre os mais 
freqüentes (média complexidade) e/ou de menor custo unitário e outros menos freqüentes 
(alta complexidade/alto custo unitário), evidencia uma prioridade não explicitada na 
retórica oficial, mas que fica transparente na pesquisa realizada em 2001 em 25 hospitais 
pela PLANISA/REFORSUS.  

Tabela XV-I - Brasil - Comparação entre custos médios apurados e valores pagos pelo 
SUS em procedimentos de alta e média complexidades selecionados 

2001 

 
Procedimento 

Valor médio  
pago pelo  

SUS * 

Custo médio  
do  

procedimento** 

Variação 
 

% 
Transplante rim receptor (AC)*** 17.854,65 7.253,62 146,1  
Parto Normal 251,88 658,18 -61,7  
Cesariana 426,81 930,68 -54,1 
Implante Coclear (AC) 28.888,23 31.744,90 -8,9  
Transplante coração (AC) 26.520,17 23.364,92 13,50  
Transplante de fígado (AC) 59.132,40 25.961,18 127,8  
Transplante de pulmão (AC) 38.907,06 48.436,12 -19,7  
Transplante medula óssea (AC) 45.347,59 24.317,64 86,5  
Prematuridade 4.078,22 4.511,61 -9,6  
Desidratação aguda 220,96 924,89 -76,1 
Entero infecções em lactentes 314,14 1.032,21 -69,6  
Enfisema pulmonar 689,67 2.627,22 -73,7  

Fonte MS/REFORSUS - "Apuração dos custos de procedimentos hospitalares: alta e média 
complexidade”,(Pesquisa realizada pela Planisa) jun, 2002  
* Valor da AIH) 
** Amostra de 25 hospitais 
*** Doador vivo 

Procedimentos de baixo custo e alta freqüência são, usualmente, mal remunerados. Partos 
normais e cirúrgicos, por exemplo, são pagos em média 61% e 54% abaixo de seus custos 
reais, respectivamente. No tratamento da desidratação e das enteroinfecções em lactentes, 
problemas que atingem com particular magnitude e virulência as classes mais pobres, esses 
percentuais chegam a -76% e -69%. Se todos, ou a maior parte dos procedimentos,  fossem 
pagos pelo menos em valores iguais aos seus custos, em tese não haveria fila, pois teria 
desaparecido a razão para que o setor privado não vinculado ao SUS não atendesse essas 
patologias. Salvo é claro, se além da remuneração abaixo do custo real, existam outras 
causas não explicitadas, como o preconceito e a discriminação. 

Quando se trata porém de demanda à alta tecnologia onde parte da clientela, ainda que não 
majoritária, é oriunda dos segmentos mais afluentes da sociedade, a remuneração paga 
chega superar, em alguns casos de forma bastante expressiva, os custos reais do tratamento. 
Um transplante renal (doador vivo) é pago pelo SUS 146% acima de seu custo. A situação 
é similar nos transplantes de fígado (+128%), coração (+13,5%) e medula (+86%). O 
implante coclear, pode ser uma excepção mas a diferença é mínima (-8,9%). Como também 
os casos de prematuridade; embora não considerados formalmente como alta complexidade 
e a diferença seja mínima (-9%), pacientes prematuros apresentam custos elevados devido a 
necessidade de cuidados intensivos (UTI) e o uso de drogas especiais. 
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As constatações deste capítulo e do XII, ensinam que o SUS só é universal de fato nas duas 
pontas do atendimento. Na atenção primária, em alguns procedimentos de custo unitário 
baixo e de maior freqüência, como as vacinações e no mais dispendioso, complexo e menos 
freqüente como nos transplantes e nos medicamentos de “dispensação excepcional”. 
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PARTE V -  EPÍLOGO 
 

XVI- TENDÊNCIAS 

 XVI. 1 - Perspectivas para o início do século XXI 
Estudo Delphi realizado no IPEA67 em 2000 traz vários elementos prospetivos direta ou 
indiretamente relacionados com o tema central deste trabalho, obtidos em entrevistas 
(questionários) com mais de uma centena de formadores de opinião.68 

A maioria (60%) dos painelistas, acreditava na redução das desigualdades em saúde nesta 
primeira década do século XXI. As opiniões, entretanto, nessa questão específica, foram 
assimétricas. A maioria dos representantes do setor privado e da sociedade civil foi céptica 
em relação a essa possibilidade. Bem mais expressiva foi a maioria (85%) que vislumbrava 
um desenvolvimento tecnológico real até o final da década. Mas não foi identificada 
tendência pronunciada sobre a prioridade que terá a participação do Estado no controle da 
incorporação das novas tecnologias setoriais. Também ficou pouco evidenciado um 
consenso sobre a possibilidade da redução de custos na atenção a saúde por conta do 
controle da incorporação de tecnologias. Todavia, o consenso foi bastante claro quanto a 
manutenção da gratuidade dos serviços do SUS prevista na lei nº 8080/90. Na questão da 
atenção integral o consenso estabeleceu-se em torno da efetiva garantia a toda a população 
de um elenco de ações e serviços de saúde provavelmente similar ou um pouco mais 
restrito do que aquele vigente na época. 

Quase cinco anos depois, as previsões do Painel tendem, de um modo geral, ao acerto. 
Salvo no que se refere a gratuidade e a integralidade da atenção. Na gratuidade, antes de 
tudo, porque o princípio (Lei nº 8080/90) foi violado pela primeira vez em 2003 com a 
criação pelo Governo Federal das chamadas Farmácias Populares destinadas a vender 
medicamentos a preços reduzidos. Depois porque, o precedente pode levar a outras 
iniciativas similares de co-pagamento e com isto afetar em algum grau a igualdade no 
acesso. Na integralidade, porque os itens do menu, por pressões diversas, tem crescido 
ainda que de forma comedida. Mas o fator com maior potencial de impacto na despesa e 
capaz até mesmo de, a longo prazo, comprometer a sustentabilidade do SUS, parece estar 
nas decisões judiciais em favor de pleitos e usuários referentes a itens a la carte, como 
apreciado no capitulo XIII. 

 

 

 
                                                   
67 PIOLA, S. F., (coord.) VIANNA, S.M. & VIVAS, D. C. - Tendências do sistema de saúde brasileiro. 
Estudo Delphi. IPEA, Brasília, 2001. 147 p. 
68 Políticos, gestores do SUS, diretores e gerentes da rede pública de saúde, empresários e executivos do setor 
privado de saúde, dirigentes da rede privada, pesquisadores e docentes (saúde coletiva, ciências sociais 
aplicadas, gestão e economia da saúde) membros do Ministério Público e representantes de organizações da 
sociedade civil. 
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 XVI. 2 - O que esperar da oferta de alta complexidade 
Não se deve esperar que a alta complexidade alcance e mantenha um nível de desigualdade 
na distribuição espacial dos recursos (oferta) similar ao que encontra na atenção básica e na 
média complexidade. Nestes dois níveis de atenção a desigualdade geográfica tende a ser 
menor do que na oferta de recursos de alta complexidade. O Brasil terá feito um grande 
avanço se, nas próximas décadas, cada macro-região contar – por exemplo - com pelo 
menos um centro de referência para cada tipo de transplante. O cumprimento dessa meta, 
embora represente um avanço para as regiões mais carentes, não acarretará, 
necessariamente, redução das desigualdades inter-regionais. 

Primeiro, porque qualquer que seja o nível ou ritmo de avanço tecnológico, determinados 
equipamentos e recursos humanos, por razões de escala, ficarão sediados em alguns lugares 
em detrimento de outros. Dependendo do grau de sofisticação de recursos pode-se pensar 
até num certo equilíbrio macro regional, mas dificilmente entre estados e, muito menos, 
entre municípios. 

Segundo, porque, provavelmente as regiões Sul e Sudeste terão aumentado sua oferta em 
ritmo mais veloz do que as outras no mesmo espaço de tempo. Isto só não acontecerá se 
houver forte regulação sobre o setor privado e planejamento instucionalizado no setor 
público.69 A primeira condição depende da adoção de processo regulatório similar ao que 
acontece com o sistema bancário, com o transporte coletivo ou mesmo na área da educação. 
A instalação de agência bancária, linha de ônibus ou de uma faculdade depende de 
autorização do Poder Público que se supõe só a concede se atendidos determinados 
requisitos econômicos e sociais. Já a segunda exigência, institucionalização do 
planejamento setorial, passa obrigatoriamente, pelo fortalecimento do setor público. É 
ingenuidade imaginar que haverá administração eficiente e socialmente comprometida no 
setor público de saúde, sem a adoção do regime de trabalho em tempo integral e dedicação 
exclusiva, carreiras organizadas e salários similares ao das carreiras de Estado dos três 
Poderes. 

 

 XVI. 3 -Tendências no financiamento 

O objetivo desta seção é estimar, com base no comportamento entre 1995 e 2003, os 
gastos totais com ações e serviços de saúde vis a vis as receitas esperadas e as despesas com 
Atenção Básica Ampliada70 e com Alta Complexidade até 2010.  

Mantidas as atuais regras de financiamento das ações de saúde, a evolução projetada 
dos recursos anuais e as respectivas taxas de crescimento anual são mostrada abaixo: 

 

 

                                                   
69 Sobre esse aspecto os resultados do Estudo Delphi já citado foram otimistas. Para 77% dos painelistas a 
ação reguladora estatal "será ampliada não apenas sobre o mercado de planos de saúde, mas também sobre 
outras atividades setoriais da esfera privada". Esse pensamento, porém, não é homogêneo entre os membros 
do Painel. O percentual dos que compartilham dessa tendência é menor entre pesquisadores (69%) e 
empresários/executivo privados (67%). 
70 Inclui as despesas com atenção básica, vigilância sanitária e epidemiológica. 
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Tabela XVI-I - Ministério da Saúde: Gasto com Ações e Serviços Públicos de Saúde 
observado (1995-2003) e estimado (2004-2010) e respectiva taxa de crescimento anual 

1995-2004 
                                                                                Em R$1,00 de dez., 2003. 

Anos Gastos  Taxa de crescimento (%) 
1995 12.211.628.654  
1996 12.407.034.613 1,60 
1997 15.464.069.218 24,64 
1998 15.245.101.669 -1,42 
1999 18.349.522.062 20,36 
2000 20.351.449.625 10,91 
2001 23.632.612.634 16,12 
2002 24.736.842.536 4,67 
2003 27.179.537.275 9,87 
2004 30.928.831.176 13,79 
2005 34.750.882.840 12,36 
2006 38.241.263.515 10,04 
2007 43.104.827.695 12,72 
2008 47.311.648.339 9,76 
2009 52.524.722.016 11,02 
2010 58.263.652.878 10,93 

           Fonte: Datasus. Elaboração dos autores. Nota: Estimativa não revista para os anos de 2004 e 2005. 

   

Para a projeção da Receita Corrente da União no período de 2005 a 2007 foram 
utilizados os seguintes parâmetros do PPA: 

(i) Crescimento real do PIB em 2005, 2006 e 2007 de respectivamente de 
4%, 4,5% e 5%. 

(ii) Deflator Implícito do PIB em 2005, 2006 e 2007 de respectivamente 
de 4,5%, 4% e 4%. 

 O cálculo das projeções dos gastos do MS de 2004 a 2010 é apresentado no presente 
trabalho a preço corrente, também foi realizada a projeção com dados constantes a preços 
de Dezembro de 2003, mas os resultados qualitativos foram os mesmos. Na metodologia 
utilizada para a projeção foi utilizada a hipótese de serem mantidas as atuais regras de 
financiamento. A simulação apresentada a seguir mostra que os gastos do MS com 
procedimentos de média complexidade tendem a crescer, porém, com taxas menores do que 
as taxas de crescimento dos procedimentos de alta complexidade ou da Atenção Básica 
Ampliada, mostrando uma predileção para os procedimentos de alta complexidade e de 
Atenção Básica em detrimento da média complexidade. Podemos notar que mantida as 
atuais regras de financiamento, por volta de 2006, a soma dos gastos com o PAB e a alta 
complexidade irão pela primeira vez (desde 1995) superar os gastos com média 
complexidade. 
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Gráfico XVI.3.I - Alta complexidade: Evolução dos gastos do MS entre 1995 e 2003 e projeções 
de 2004 a 2010
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 Na metodologia utilizada para a projeção apresentada foi utilizada a hipótese de 
serem destinadas para a saúde 10% das receitas correntes líquidas. Caso esse cenário 
aconteça a simulação realizada mostra que os gastos com média complexidade 
continuarão a crescer com taxas menores do que o PAB e alta complexidade, porém 
como esse cenário representa um aumento significativo dos recursos  destinados à 
saúde, a pressão dos gastos com alta complexidade e PAB sobre a média complexidade 
será menor. Isso pode ser constatado na simulação pelo fato de que mesmo em 2010 a 
soma dos gastos com AC e PAB ainda não terão alcançado os gastos com média 
complexidade. 

Gráfico XVI.3.II - SUS: Evolução dos gastos do MS com alta complxidade entre 1995 e 2003 e 
Projeções de 2004 a 2010 (supondo 10% das Receitas Correntes)
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Fonte: DATASUS (1995-2003) elaboração dos autores 
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Em síntese, as projeções realizadas mostram que: 

(i) Se a Lei Complementar que regulamentará a Emenda nº 29 utilizar o critério de 
10% das Receitas Correntes da União haverá um aumento significativo dos recursos 
disponíveis para a área de saúde; 

(ii) No período de 1995 a 2003 os gastos em ações de saúde cresceram 10,85% 
enquanto que as receitas correntes cresceram 13,4%; 

(iii) No mesmo período de 1995 a 2003 a Atenção Básica Ampliada cresceu 15,95% 
enquanto que a Alta Complexidade cresceu 16,2%; 

(iv) Apesar da taxa de crescimento da alta complexidade ser maior que a taxa de 
crescimento da atenção básica ampliada, as simulações mostram que, até o ano de 2010 os 
gastos com alta complexidade não ultrapassarão os da atenção básica ampliada; 

(v) Ficou evidente que os gastos com média complexidade crescerá com taxas 
inferiores às taxas de crescimento da AC e PAB, o que mostra uma predileção por 
procedimentos que beneficiam as classes de maior renda; 

(vi) Mantidas as atuais regras de financiamento, por volta de 2006, a soma dos gastos 
com AC e PAB ultrapassará pela primeira vez, desde 1995, os gastos com média 
complexidade. Porém caso seja aprovada a regra de financiamento de 10% das receitas 
correntes essa ultrapassagem não ocorrerá pelo menos antes de 2010. 
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XVII - ATENUANDO AS DESIGUALDADES NO ACESSO 

Há pouco a fazer, setorialmente, para ampliar, a curto ou médio prazo, o acesso nas áreas 
mais carentes aos serviços de alta tecnologia, afora a combinação de duas estratégias: a 
ampliação regionalizada da oferta e o uso adequado de recursos que levem o paciente para 
onde a tecnologia esteja disponível. A longo prazo, mesmo que o processo de 
desenvolvimento social e econômico traga a qualidade de vida dessas regiões para padrões 
mais próximos das regiões mais ricas, essas estratégias ainda teriam o seu lugar, no 
mínimo, para neutralizar as imperfeições do mercado e atender as peculiaridades como as 
da Região Norte. 

O problema não se resume à necessidade de recursos para instalações e equipamentos de 
ponta. A questão mais difícil está no recrutamento de recursos humanos necessários para 
operá-los. São conhecidos os insucessos, ao longo do tempo, das inúmeras tentativas, 
oficiais ou corporativas, para fixar médicos e outros profissionais em locais de maior 
déficit. Muito mais complexo é desconcentrar especialistas aptos para lidar com novas 
tecnologias.  

A Região Norte é, nesse campo, a mais atingida sendo a que dispõe do menor percentual de 
profissionais, praticamente, em todas as especialidades médicas. Nas áreas de alta 
complexidade, como as abordadas neste trabalho, a participação da Região na oferta é ainda 
menor. 

Tabela XVII-I - Região Norte: % dos profissionais disponíveis em relação às demais 
regiões em especialidades médicas selecionadas entre as fazem uso de alta tecnologia 

1995 

Especialidade % 
1. Cirurgia Cardiovascular 3,4 
2. Ortopedia 2,2 
3. Gastroenterologia 2,1 
4. Neurocirurgia 1,8 
5. Nefrologia 1,3 
6. Cancerologia 1,2 
7. Terapia Intensiva 1,0 
8. Radioterapia - 
9. Hemoterapia - 
10. Medicina Nuclear - 

% médio de todas as especialidades 3,1 
Fonte: MACHADO, Maria Helena (Coordenadora) - Os Médicos no Brasil. Um retrato realidade. FIOCRUZ. Rio de Janeiro, 1997. 244p. 

 
Não se descarta a possibilidade de políticas públicas mais ousadas e realistas que as que 
fracassaram anteriormente possam, em alguma medida, minimizar a carência. Pelo menos 
nas capitais e algumas cidades de porte médio. A curto prazo, porém, nada substitui um 
instrumento que leve o paciente ao local onde está a especialidade que ele necessita. Essa é 
a finalidade do Tratamento Fora do Domicílio - TFD. 
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Nessa situação, quando inexiste a possibilidade de tratamento na localidade de residência 
do usuário, este é encaminhado ao serviço de referência mais próximo. As despesas das 
SESs ou SMSs necessárias para custear o deslocamento do paciente e acompanhante 
(quando for o caso) são ressarcidas por intermédio do SIA, respeitado o teto financeiro de 
cada estado/município. As despesas cobertas pelo TFD são as relativas a transporte aéreo, 
terrestre ou fluvial, diárias para alimentação e pernoite. O TFD é vedado, porém, no caso de 
procedimentos previstos no PAB e quando o deslocamento for inferior a 50 km ou dentro 
de Regiões Metropolitanas. O paciente só viaja depois de garantido o atendimento na 
unidade de referência, com horário e data previamente definidos. (Portaria SAS/nº 55 de 24 
fev., 1999).  

Um ponto polêmico da regulamentação é a limitação do TFD "exclusivamente a pacientes 
atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS". A primeira vista poderia 
parecer uma exigência redundante. Afinal, em um sistema universal sem qualquer cláusula 
constitucional ou mesmo legal de exclusão, quem está fora ? A intenção real, todavia, 
parece ser evitar a migração de pacientes privados para o SUS, o que gera um contencioso 
jurídico (ver capítulo XIV). È possível que ações tenham chegado ao judiciário 
questionando essa restrição, mas este aspecto merece análise específica que não é 
finalidade deste trabalho. De qualquer forma é mais um exemplo a demonstrar a 
necessidade de regulamentar os princípios constitucionais relativos ao direito universal do 
acesso e à atenção integral. 

A despesa com TFD embora relativamente baixa (0,2% do gasto total do MS com ações e 
serviços de saúde) esta entre os itens que mais cresce. Em valores absolutos (a preços de 
dez. de 2003) passou de R$ 7.629.318,00 em 1999 para R$ 58.534.781,00 em 2003, ou 
seja, um incremento da ordem de 667 %. Em valores per capita o crescimento foi de 560% 
chegando a mais de 600 nas regiões Norte e Nordeste. 

A correlação entre a escassez de oferta e a magnitude da despesa com TFD fica evidenciada 
quando se verifica que a despesa em valores absolutos e em valores relativos (per capita) é 
maior nos estados mais pobres (NO e NE) do que nos demais. 

Tabela XVII-II - Brasil: Gasto per capita do MS com TFD por macroregião 

1999-2003. 

Região 1999 2000 2001 2002 2003 Incremento % 
NO 0,17 1,16 1,43 1,15 1,20 606 
NE 0,06 0,31 0,41 0,37 0,47 683 
SE 0,02 0,10 0,11 0,10 0,14 600 
S 0,03 0,10 0,14 0,14 0,19 533 
CO 0,09 0,37 0,34 0,24 0,27 200 
Brasil 0,05 0,26 0,32 0,27 0,33 560 

   Fonte: DATASUS. Elaboração dos autores. 

 

É inusitado que Tocantins e Distrito Federal não registrem despesa nesse quesito. No DF, 
como será mostrada, 269 pessoas foram beneficiadas nos 10 primeiros meses de 2003. 
Retiradas essas duas unidades do ranking, observa-se que os cinco estados de menor gasto 
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federal per capita com TFD estão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Enquanto os 
cinco estados de maior despesa são todos da Região Norte 

Tabela XVII-III - Brasil: Cinco estados de menor gasto federal per capita com TFD 
2003 

Estado Gasto per capita (R$1,00 

1. Paraná 0,01 
2. São Paulo 0,03 
3. Rio Grande do Sul 0,05 
4. Goiás 0,07 
5. Rio de Janeiro 0,12 

        Fonte: DATASUS. Elaboração dos autores 

 

Tabela XVII-IV - Brasil: Cinco estados de maior gasto federal per capita com TFD 
2003 

Estado Gasto per capita (R$1,00) 
1. Acre 4,94 
2. Roraima 1,91 
3. Rondonia 1,85 
4. Amapá 1,53 
5.Amazonas 1,11 

        Fonte: DATASUS. Elaboração dos autores  

O banco de dados do DIPAC (SES/DF) possibilita informações adicionais. Embora os 
gastos com TFD, atendam tanto a demanda de alta como de média complexidade, no caso 
do DF,  perto de 70% da demanda atendida se refere a alta complexidade. As maiores 
freqüências estão em Transplantes (principalmente de medula), Deformidades Craniofaciais 
e Oncologia (Cirurgia, Quimioterapia e Radioterapia). 

Tabela XVII-V - Distrito Federal: Freqüências absolutas e relativas de pacientes do 
SUS encaminhados para Tratamento Fora do Domicílio - TFD 

2003 1 

Motivos Freqüência % 
Transplantes 2 58 21,8 
Deformação craniofacial 51 19,0 
Radioterapia/Quimioterapia 27 10,0 
Cirurgia cardiovascular 23 8,6 
Oncologia 14 5,2 
Implante coclear 9 3,3 
Cirurgia epilepsia 5 1,9 
Outros 82 30,2 

TOTAL 269 100 
                                   1 Pacientes atendidos entre 1 de jan e 8 de out. 
                                            2 39 (67,2%) do total são transplantes de medula 

            Fonte: Secretaria de Saúde do DF - DIPAC, 2004 
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A despeito da área de influência imediata do DF (22 municípios, três de Minas Gerais e 
dezenove de Goiás) corresponder a cerca de 30% da população da RM (DF + Entorno),  a 
demanda ao TFD externa correspondeu a apenas 2,6% total. Em outras áreas pesquisadas 
como Hemodiálise e Medicamentos Excepcionais, como já visto (cap. XII), os percentuais 
de demanda externa são mais elevados. É possível que esses dados estejam subestimados, 
supondo que parte das pessoas tenda a informar o endereço de trabalho no DF71 ou de 
moradia de amigo ou parente. Mas, a razão para isso (temor de não ser atendido) embora 
infundada, valeria para qualquer serviço. 

A demanda interna tem alguma similaridade com os casos já analisados de hemodiálise e 
medicamentos excepcionais. Das cinco áreas de maior taxa de procura por TFD (pessoas 
atendidas por 100 mil hab.), quatro correspondem a localidades de renda per capita inferior 
a média do DF. Essas quatro localidade representam  40% de toda demanda atendida. As 
três áreas de renda mais alta do DF, onde estão 14% da população, representam apenas 
10% da demanda. Um estudo amostral a partir do Cartão SUS - tão logo este seja 
implantado no DF na área de alta complexidade - poderá fornecer dados mais precisos 
sobre o perfil socioeconômico dos usuários desses serviços em particular do TFD. 

                                                   
71 O percentual de trabalhadores residentes no Entorno que trabalha no DF varia conforme o município: 54% 
(Grupo de municípios de alta polarização), 20% (Grupo de média polarização) e 2% (Baixa polarização). Na 
saúde os percentuais são mais altos: em 2002, 68% dos moradores do Grupo I (mais próximos do DF) 
buscaram tratamento médico na capital. Os percentuais caem para 22% no Grupo II e 19% no Grupo III. Vale 
dizer que em cada dois trabalhadores do Entorno um trabalha no DF e em cada 2 moradores do entorno , 1,3 
utilizaram serviços de saúde do DF (PENNA, Ricardo (coord.) - Pesquisa sobre o perfil sócio econômico da 
população do entorno. Correio Braziliense, 27 nov., 2003. Caderno :Informe Publicitário) 
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“A maior virtude do expositor, do cientista, do escritor, 
não importa quão sábio seja, é se fazer facilmente 
compreendido por quem o ouve ou lê. Pouco ou 
nenhuma valia tem conhecimentos que não são 
transmitidos, quanto mais não seja porque morrem com 
o próprio detentor do saber. O técnico que só produz 
para técnicos é de pouca ou nenhuma utilidade”72  

 

XVIII –SÍNTESE CONCLUSIVA 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para este estudo do tipo descritivo e exploratório, os autores procuraram seguir a orientação 
acima enunciada. E não poderia ser de outra forma. Afinal, trata-se de um trabalho que se 
pretende útil não apenas para gestores e gerentes do SUS e outros formadores de opinião 
nas três esferas de governo. Pretende alcançar também os milhares de conselheiros que 
integram os colegiados de participação social presentes nessas mesmas esferas e as 
incontáveis organizações não governamentais que atuam na área da saúde, em particular 
aquelas empenhadas na defesa do direito das minorias, cuja sobrevivência com alguma 
qualidade de vida, depende da sua própria vontade de viver e do apoio que recebem das 
próprias famílias e do sistema público de saúde. 

O estudo, apoiado pelo Projeto Economia da Saúde MS/IPEA73 dá, em certa medida, 
continuidade a pesquisa resultante da parceria IPEA-OPAS/OMS publicada em 200174 e as 
primeiras publicações do MS divulgando informações sobre alta complexidade no SUS 
mencionadas no início deste texto.  

Este, porém, agrega alguma motivação específica, destacando-se: (i) a importância 
estratégica da atenção de alta complexidade na construção do SUS; (ii) a tendência de 
crescimento da demanda a esses serviços pressionando, por conseguinte, o financiamento 
do setor e; (iii) a incapacidade dessa demanda buscar no mercado o atendimento de suas 
necessidades.  

Seu objetivo geral é estudar o financiamento (federal) dos serviços de maior custo unitário 
e/ou densidade tecnológica providos pelo SUS e o acesso a esses serviços. Nesse sentido, 
mapeia a distribuição espacial da oferta (equipamentos sentinelas). Examina a distribuição 
do gasto federal (1995-2003) e as desigualdades entre estados e regiões decorrentes desse 
rateio e suas repercussões no acesso. 

 

 
                                                   
72 BOMFIM, Benedito Calheiros – A linguagem do direito. Correio Braziliense (Caderno Direito & Justiça) 
Brasília, DF (3 nov., 2003) p.1.) 
73 Parceria Brasil (MS/IPEA)/ Reino Unido (DFID-Department for International Development) 
74 NUNES, A., SANTOS, J.R. S.,  BARATA, R. B. & VIANNA, S.M., (coord.) – Medindo as desigualdades 
em saúde no Brasil. Uma proposta de monitoramento. OPAS/OMS-IPEA. Brasília, 2001, 221 p 
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 PRINCIPAIS ACHADOS 

�� As bases de dados do MS não são adequadas para análise de perfil 
sócioeconomico que não se limite a idade, sexo e local de residência; 

A principal dificuldade deste trabalho esteve relacionada à ausência de informação 
socioeconômica da demanda nas bases de dados fundamentais para esse tipo de estudo 
(SIH/SIA). Por isto a análise das desigualdades socioeconômicas ficou restrita a alguns 
procedimentos/serviços selecionados onde foi possível obter informação: hemodiálise e os 
medicamentos excepcionais (pesquisas de campo no DF), cirurgias cardíacas e transplantes 
(INCOR/SP) e tratamento da AIDS (Banco de dados da Coordenação do Programa). Outras 
limitações do trabalho foram no financiamento, restrito a área federal, e na não 
incorporação do elenco completo de procedimentos de alta complexidade, de modo a 
manter o mesmo critério das publicações do MS que este trabalho atualiza.  

  
�� Os conceitos de integralidade e alta complexidade ainda não estão 

claramente estabelecidos; 
O princípio constitucional da integralidade na saúde é que mais se relaciona com a questão 
da atenção de alta complexidade.  

No Brasil, integralidade pode ser definida, do ponto de vista jurídico-institucional, “como 
um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e 
coletivos nos diversos níveis de complexidade do sistema.”75 A primeira vista o conceito 
parece suficiente. Mas a que ações e serviços se referem ? São apenas aqueles reconhecidos 
pela chamada medicina científica ocidental ou incluem, por exemplo, práticas alternativas 
que operam com racionalidades diferentes da bio-medicina ?  

A ausência de regulamentação da integralidade mediante instrumento jurídico de hierarquia 
adequada está na raiz da permanente disputa judicial entre gestores e usuários em busca do 
que entendem ser seus direitos. Integralidade, porém, não significa “tudo para todos” como 
costuma ser entendido por boa parte do Ministério Público e do Poder Judiciário. Regras, 
como em países de sistema de saúde universal, devem regular o acesso. Não se trata de 
instituir restrições, mas criar, com base em lei específica, normas claras e transparentes. 
Nem se intenta ferir direitos, mas dar-lhes o necessário sentido social e, portanto, 
eqüitativo. Mesmo porque o SUS não terá viabilidade se deixado ao sabor das preferências 
individuais. 

Também há diferentes entendimentos sobre o que seja alta complexidade. O IBGE 
(Pesquisa AMS), conceitua serviços de alta complexidade como aqueles “que exigem 
ambiente de internação (sic) com tecnologia avançada e pessoal especializado para sua 
realização” Na verdade, boa parte do que o MS considera tecnologia de ponta, não exige 
“ambiente de internação". Mas o tratamento normativo que o próprio MS dá a matéria não 
é isento de imprecisões (Portaria SAS/MS número 968 de 11 de dezembro de 2002)". Esse 
conflito conceitual sinaliza para a necessidade de um entendimento único sobre a matéria. 

                                                   
75 VICENTE da SILVA, J. P., PINHEIRO, R & MACHADO, F.R.S. – Necessidades, demanda e oferta: 
algumas contribuições sobre os sentidos , significados e valores na construção da integralidade na reforma do 
Setor Saúde. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v.17, nº 65, p. 234-242, set/dez. 2003 
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�� As principais competências e atribuições na alta complexidade, salvo as de 
provisão, estão concentradas no MS, embora os entes subnacionais, 
principalmente os estados, tenham forte participação no financiamento  

Cabe ao MS, entre outras atribuições, a definição de normas nacionais e do elenco de 
procedimentos de alta complexidade.  

Dos 25 procedimentos de Alta Complexidade/Alto Custo objeto deste estudo apenas sete 
são financiados pelo FAEC (extra teto): dois ambulatoriais (TRS e Medicamentos de 
Dispensação Excepcional e) e cinco hospitalares (Transplantes, Epilepsia, Gastroplastia, 
Deformidades Crânio-Faciais e Implante Coclear). Dois procedimentos, algumas 
Neurocirurgia e Tratamento da AIDS são financiados pelo FAEC e com recursos federais 
do limite financeiro da média e alta complexidade destinados a cada estado. Os demais 
procedimentos têm seu financiamento oriundo do recursos federais repassados e 
complementados por estados e municípios. 

Isto significa que o maior ou menor ônus do estado depende de onde o Ministério da Saúde 
classifica o procedimento. Se classificá-los como estratégico, como os acima relacionados, 
o estado terá esses valores além do limite financeiro estabelecido. Mas, mesmo assim o 
valor transferido pode não cobrir o total das despesas.  É o que acontece com os 
medicamentos excepcionais onde os estados chegam a participar com metade do custo do 
programa.  

 

�� É na alta complexidade que o SUS alcança total consistência aos 
princípios que lhes dão sustentação, como a universalidade do acesso e a 
integralidade da atenção, o que pode ser creditado a três fatores:  

(iv) a ausência de inúmeros procedimentos de alto custo do menu dos planos de saúde, 
inclusive dos contratados depois da regulamentação dessa modalidade76.; 

(v) o custo de alguns serviços (transplantes, hemodiálise, medicamentos de dispensação 
em caráter excepcional) são inacessíveis, fora do SUS, a quase totalidade da 
população;   

(vi) a  percepção do usuário quanto a melhor qualidade dos serviços SUS de mais 
densidade tecnológica em comparação aos demais, conforme pesquisa do CONASS. 

 

�� A freqüência, absoluta ou relativa, dos procedimentos de Alta 
Complexidade e o respectivo gasto são bastante heterogêneos 

Os procedimentos mais freqüentes são as sessões de hemodiálise (quase 8 milhões em  
2003).Os menos freqüentes são os implantes cocleares, um dos mais caros: apenas 150 no 
mesmo ano. Estima-se que todos os serviços/procedimentos de alta complexidade 
beneficiem perto de 3 milhões de pessoas anualmente. 
                                                   
76 A partir da nova regulamentação os planos de saúde ficaram obrigados a oferecer, com raras exceções, 
assistência integral aos seus afiliados. A obrigatoriedade, entretanto, não beneficia os usuários de planos 
contratados antes da vigência da Lei.  
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Enquanto o MS destina recursos da ordem de R$ 27.179 bilhões (dados de 2003) para 
atender as necessidades de 91,3% da população (apenas 8,7% não usaria o SUS), três 
milhões de pessoas (1,70 %) consomem R$ 5,214 bilhões (19,2% do total de recursos). 
Esse percentual foi de 13,1 % em 1995.  

 

�� A tendência no gasto federal é de alta 
Em valores absolutos (R$ de dez. 2003) a despesa do MS passou de R$ 24, 312 (1995) para 
R$29, 82 em 2003. O crescimento de 46,6% na participação relativa da alta complexidade 
no gasto total do MS com ações e serviços de saúde e o incremento de 21,3% no gasto per 
capita, mostram objetivamente o grau de prioridade da atenção de alta tecnologia no 
política nacional de saúde. 

 

�� A distribuição interna da despesa com alta complexidade não observa um 
comportamento uniforme 

Os procedimentos terapêuticos absorvem a maior fatia dos recursos da alta complexidade 
(74,24 %). Esse percentual contudo está em queda. Foi de 82,9% em 1995. Igualmente em 
queda, embora menos acentuada, estão os procedimentos de diagnóstico que absorvem 
4,6% do gasto (dados de 2003). Em contrapartida o gasto com Outros (medicamentos 
excepcionais e órteses e próteses na AIH) 77 cresce rapidamente (+77% em 2003 em 
relação a 1995). Na despesa per capita todos os itens aumentam com destaque para Outros 
(+117%)”. 

É nítida a supremacia da despesa ambulatorial em relação a hospitalar. Mas a tendência de 
crescimento é inversa. Enquanto a participação relativa do gasto ambulatorial no gasto total 
diminui de 60,9% para 56,8%, ocorreu o inverso na esfera hospitalar. Esta subiu de 39,1% 
para 43,16%. A inversão se deve não só a adoção de tecnologias que exigem menos 
internações, mas também ao crescimento de ações  e serviços como os de medicamentos 
excepcionais e hemodiálise. 

Esses mesmos fatores afetam também o comportamento do gasto per capita ambulatorial e 
hospitalar. A tendência é de aumento, tanto em uma como em outra área, embora seja mais 
acentuada na última. Ou seja, na contramão da tendência do sistema de saúde como um 
todo.  

A tendência é de queda na participação relativa das despesas com procedimentos 
terapêuticos e de diagnóstico no total da despesa com alta complexidade. Mas o grupo 
Outros (medicamentos excepcionais e órteses e próteses na AIH) aumenta sua  participação 
relativa de 12% para 21% entre 1995 e 2003. 

Considerando as despesas totais em oitos anos, os principais itens de gasto com alta 
complexidade foram TRS, (19,2%,) Quimioterapia, (12,4%), Hemoterapia (10,9%), 
Cardiologia (10,5%), Medicamentos excepcionais (8,7%), UTI (8,3%) e Órteses e Prótese 
(7.8%). Juntos esses procedimentos ou grupos de procedimentos responderam por 78% 
despesa com alta complexidade 
                                                   
77 Medicamentos Excepcionais e Órteses e Próteses na AIH 
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�� A ausência de oferta, fator básico de exclusão, ainda tem uma dimensão 
importante na Alta Complexidade 

Tal forma de exclusão não alcança Tomógrafos e as máquinas para Hemodiálise presentes 
em todos os estados. Com a ressonância magnética é visível a diminuição da carência 
absoluta na oferta. Em 1999, cinco estados (AC, AM, RR, PB e TO) não contavam com 
essa oferta. O número caiu para dois em 2002 (TO e AC). Já com as 
BombasCobalto/Aceleradores Lineares a exclusão não se alterou: os mesmos estados que 
não tinham o equipamento em 1999 (AP, A C e TO) continuaram sem eles em 2002. 

 

�� Persistem desigualdades geográficas no acesso 
Para a maioria dos procedimentos estudados nesse trabalho que houve uma redução do 
número de estados sem oferta do serviço. Entre os procedimentos de diagnóstico houve 
elevação do acesso nos procedimentos de hemodinâmica, polissonografia e ressonância 
magnética.  

Para os serviços/procedimentos terapêuticos ocorre situação similar ao dos procedimentos 
de diagnóstico. Muitos estados que não ofertavam procedimentos passaram a ofertá-los. 
Houve elevação da oferta de quase todos os procedimentos terapêuticos. As exceções foram 
o procedimento de cirurgia cardíaca e radiologia intervencionista (que, respectivamente, 
não eram ofertadas em três e dez estados, e, em 2003, não eram ofertadas em quatro e em 
treze estados). Entre os procedimentos de maior destaque, com relação ao término da 
exclusão da oferta, estão as neurocirurgias que não eram ofertadas em 13 estados e agora, 
não o são em apenas dois e as gastroplastias que eram ofertadas em apenas três estados e, 
em 2003, passaram a ser disponibilizadas em 15 estados.   

Uma outra ótica, a da dispersão temporal e espacial desses procedimentos pode ser 
aproximada pelo Coeficiente de Variação78 do procedimento nas macro-regiões e no Brasil, 
comparando-se o primeiro ano da série analisada com o ano de 2003.   

Ente os procedimentos de diagnóstico ocorreram significativas reduções das desigualdades 
no acesso a medicina nuclear e a ressonância magnética. Esses valores apontam para uma 
maior igualdade no acesso a esses procedimentos.  

Para os serviços/procedimentos terapêuticos ocorre situação similar ao dos procedimentos 
de diagnóstico. Há uma redução do CV para quase todos os procedimentos desse grupo, 
com exceção da cirurgia oncologica, Mamografia e da Quimioterapia.  Entre os 
serviços/procedimentos terapêuticos, a neurocirurgia, as deformidades crani-

                                                   
78 O coeficiente de variação (CV) mostra o tamanho do desvio com relação à média. Caso o CV seja igual a 
zero, todos os estados ofertam a mesma freqüência de procedimentos.  Quanto maior for o CV, maior é a 
dispersão com relação à média. Tomando-se algumas precauções, pode-se utilizar o CV como uma 
aproximação do tamanho das desigualdades na oferta do procedimento. Entretanto, uma redução do CV não 
indica necessariamente, que a situação melhorou, pois a redução da dispersão pode ocorrer quando há uma 
redução da oferta naquelas regiões onde ela era maior. Temos então uma medida de desigualdade que nos 
informa sobre a dispersão dos procedimentos. 
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faciais/labiopalatais e as gastroplastias destacam-se como aquelas de redução mais 
expressiva nos CV. 

No grupo “outros procedimentos” houve uma grande redução no CV dos medicamentos 
excepcionais.  Em órteses e próteses a redução foi de menor vulto.  . 

 

��  As desigualdades sociais, usando a distribuição SUS não SUS como 
proxy, (SUS/Não SUS) variam conforme o equipamento  

Na distribuição das Bombas de Cobalto/Aceleradores Lineares há um certo equilíbrio. A 
clientela SUS que dispunha de 72% da oferta em 1999 aumentou sua fatia para quase 78% 
em 2002. Na Hemodiálise, entretanto, embora o SUS responda por 96% da cobertura, 
contou com menos de 80o% dos equipamentos em 2002. Em 1999 contava com 87,85 %. 
Nos tomográficos a oferta  para a população que demanda o SUS caiu de 50% (1999) para 
42,5% (2002). Contudo, o mais insólito ocorre em relação aos aparelhos de ressonância 
magnética, onde o Sistema público responsável por toda a população (ou no mínimo 70% 
dela) dispunha em 1999 de apenas 41% da oferta. E, o que mais grave, essa participação 
caiu para pouco mais de 28% em 2002. 

 

��  Há lições a tirar da atuação do Legislativo em relação a alta 
complexidade 

A primeira lição se refere à importância do conhecimento das iniciativas do Legislativo 
como termômetro das pressões sociais seja na área da saúde seja em qualquer outra. A 
segunda lição está na baixa eficácia direta desse tipo de ação legislativa. O caminho entre a 
apresentação da proposta e a sanção presidencial é, sabidamente, longo, tortuoso e lento. O 
Projeto de Lei contudo cumpre um papel importante como fator de mobilização política e 
social. Por fim, um terceiro ensinamento quanto ao porquê das iniciativas do Legislativo 
aparentemente redundantes, já que se atenção integral é um principio constitucional, 
dispensaria leis individualizando cada doença, tratamento ou medicamento, como parece 
ser a tendência .Ocorre, porém, de um lado, que o princípio da integralidade não foi 
regulamentado por lei. De outro, porque a sociedade parece só acreditar no que estiver 
apropriadamente codificado, de preferência de forma auto-aplicável, na Constituição. 
Quando não nela, pelo menos na Lei.  

 

�� O Poder Judiciário tem tido papel central, para o bem ou para o mal, na 
política de atenção de Alta Complexidade 

A lentidão do poder legislativo, entretanto, não se reproduz no judiciário. A razão é o 
instituto do Mandado de Segurança com a concessão de Liminar, uma formidável 
ferramenta de defesa de direitos do cidadão. Pedidos de liminares passaram a ser freqüente 
no campo da saúde. No SUS elas visam invariavelmente garantir algum tratamento, 
inclusive aqueles sem eficácia comprovada, experimentais ou não reconhecidos no país e, o 
que parece mais ser freqüente, o recebimento de algum medicamento de alto custo. 
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Os fatores mais comuns para as demandas judiciais, no caso de medicamentos são: falta do 
remédio, recusa da SES em função do medicamento não estar em consonância com os 
protocolos do MS; droga não padronizada; outros fatores como medicamentos não 
disponíveis no mercado nacional.  

 

�� A ação efetiva do Poder Judiciário, freqüentemente provocada pelo MP e 
por ONGs, embora legitima e mesmo que justa, na maioria das vezes, pode 
gerar iniqüidades 

Possivelmente a ação, tanto do MP como do PJ, não tivesse a mesma agilidade e constância 
sem a pressão de um sem número de ONGs organizadas em função da defesa de interesses 
da saúde de algumas minorias.  

A patologia que mais ganhos teve com a organização de entidades civis foi a AIDS. São 
600 ONGs, metade delas em São Paulo. Esse esforço coletivo inicial propiciou 
externalidades positivas, fazendo com que o acesso ao tratamento chegasse também aos 
mais pobres, hoje o segmento hoje mais penalizado pela doença. 

Mas há situações de iniquidade. Uma liderança desses movimentos sociais ao aponta a crise 
na saúde como responsável por fazer com que “o Poder Judiciário seja considerado o 
melhor dos hospitais pelos doentes crônicos de várias patologias....”mas reconhece que 
recorrer a justiça favorece os mais informados. (VARALDO, Carlos – O melhor hospital. O 
Globo, 22 out. 2003, 1º Cad. p. 6). 

Uma determinação judicial para a realização de um transplante, pode salvar uma vida, mas 
sacrificar outra que não teve acesso à justiça. Além disto quebra o princípio democrático e 
transparente da fila  tem sido escrupulosamente respeitado. Até porque cada paciente sabe 
qual é a sua posição na lista de espera. 

No Paraná, os cerca de 250 pacientes de fibrose cística  (Mucovicidose) por estarem 
organizados, há mais de seis anos recebem regularmente o tratamento fornecido pela SES. 
Sem necessidade de intervenção do MP. O tratamento pode custar até R$15 
mil/paciente/mês. A situação do Paraná nesse aspecto é diferenciada. Isto não acontece com 
os outros 1950 pacientes associados da ABRAM em outros estados (SAMPAIO, Sérgio 
(entrevista). A Saúde no banco dos réus. Revista Conasems set/out., 2004 Ano I nº 8, p-25-
3179. Nem com as vítimas da anemia falciforme, doença genética mas que afeta somente 
crianças negras (2,5 em cada mil), que não contam com nenhuma associação nacional em 
sua defesa (BIANCARELLI, op. cit). 

 

�� "Tudo para todos" ou somente para os usuários SUS/ exclusivos ? 
“Em um país como o nosso não existe o ‘tudo para todos’, mas o melhor para todos dentro 
de regras e limitações do sistema”(...) “Conceder medicamentos a pessoas que optaram 
por não se tratar no SUS é ferir o princípio da igualdade, uma vez que o paciente do SUS 

                                                   
79  
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observou as regras que lhe foram exigidas, dentre elas, a fila de espera”. (SANTOS, Lenir 
– Revista Conassems, set/out 2004).Revista do CONASSEMS, jun/jul., 2004, nº 6) 

O ponto de vista respeitável, mas nem por isso é imune a controvérsia, de resto como é da 
essência do direito e de temática que envolve valores. 

Por que o usuário dos serviços de saúde, rico ou pobre, não poderia escolher sua cesta 
básica de consumo mista (serviços públicos e privados) ? Até os pobres, sempre que 
podem, procedem assim como mostram a PNAD SAÚDE 98 e as sucessivas POFs.  

Não menos controverso é o entendimento de que procurar o SUS seletivamente esteja 
ferindo o princípio constitucional da igualdade. Afinal ao buscar um serviço público 
específico ele enfrentará a fila como todos os demais que tenham o mesmo problema. Por 
que penalizar aquele que usou o seu médico particular, ou o do plano de saúde, 
condenando-o a passar desnecessariamente pelo purgatório de outras filas ? E como 
caracterizar o usuário do SUS ? Ao fim e ao cabo, o zelo excessivo de algum burocrata, 
poderia exigir um certo período de carência como cliente da atenção básica pública para 
essa caracterização. Ora, se um paciente comprova que cumpriu fora do SUS os requisitos 
estabelecidos no protocolo clínico específico para seu aso, porque não incluí-lo no 
Programa sem a necessidade de repetir exames  aí, incluí-lo na fila apropriada se houver. 

É claro que o SUS seria muito melhor se pobres e ricos fossem usuários do SUS. A adesão 
massiva poderia começar, seguindo a receita de um empresário brasileiro, Oded Grajnew: 
uma lei obrigando os filhos das autoridades dos três poderes a freqüentar a escola pública e 
a rede SUS.  

 “Todo o povo brasileiro lucrará quando houver ensino e saúde públicos para a classe 
média. Só quando a classe média estiver dentro da rede pública é que a rede pública 
prestará. A classe média exigirá serviços de qualidade. Imporá seus padrões os 
estabelecime ntos que freqüenta. Tornar-se-á defensora do nível pesado de tributação que 
o financiamento público de tais serviços exige. Apoiará um estado enriquecido e atuante, 
capaz de aliar-se à maioria assalariada do país.” (MANGABEIRA UNGER, Roberto – A 
classe média e o social. Folha de São Paulo., 1º cad., p. 2 03 fev., 1998). 

 

�� O perfil do portador do vírus HIV tem mudado e há desigualdades 
espaciais, de gênero e de escolaridade 

Promover a equidade é um dos desafios do programa. A taxa de mortalidade entre homens 
apresentou queda entre 1995 e 2001 de 41,6% no país como um todo, mas aumentou na 
região Norte (+68%). A letalidade hospitalar por Aids também é mais alta no norte e 
nordeste do que nas demais regiões e em relação a média nacional. 

A iniquidade de gênero também é visível. Embora a taxa de mortalidade seja ainda mais 
alta em homens do quem mulheres, a redução nessa taxa entre 1990 e 2002 foi 2,4 vezes 
menor entre a população feminina. 

A evolução da epidemia (% de casos de AIDS em maiores de 19 anos) segundo 
escolaridade mostra uma redução de incidência entre as pessoas com maior grau de 
escolaridade o que sugere uma tendência de pauperização da doença. 
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No ano 2000, quando foram coletados pela primeira vez dados sobre raça, foi constado que  
13,2% das mulheres e 11,2% dos homens infectados naquele ano eram negros. O percentual 
de pardos e pardas na população total era de, respectivamente, 22,2% e 22,4%. Essas 
proporções subiram nos anos seguintes mais entre as mulheres como mostra a tabela 
abaixo. Mulheres pretas e pardas passaram de 35,6% do total de casos novos para 42,4% 
em 2004 (dados do 1º semestre).  

O direito de acesso universal ao diagnóstico e ao tratamento não gera por si só uma 
demanda eqüitativa entre os diferentes segmentos da população ou entre regiões. Grupos 
estigmatizados, de difícil acesso e excluídos são os mais vulneráveis. O risco de contrair o 
HIV em relações homossexuais é de 10 a 11 vezes maior do entre heterossexuais. A 
prevalência do HIV é perto de seis vezes mais alta entre usuários de drogas do que entre 
profissionais do sexo (Barreira, s. d.). Quanto menor o grau de escolaridade menor o uso de 
preservativo. 

Segundo Barreira, homem, com ensino fundamental, negro/pardo, mais de 24 anos, parceria 
sexual eventual, pertencente a classe D e E, residente nas regiões NO, NE ou CO em 
cidades com menos de 100 mil habitantes são os que menos fazem o teste  HIV.  Ao 
contrário o perfil dos mais se testam é de mulher, com ensino médio/superior, branca, até 
24 anos, com parceria sexual fixa, classe socioeconômica A, B e C, residente em região 
metropolitana ou nas regiões sul e sudeste, em cidade com mais de 100 mil habitantes 

 

�� O perfil sócioeconomico do usuário de alta complexidade difere do perfil 
do usuário médio do SUS; 

Em que pese negros e pardos corresponderem a 27% da população do estado, no acesso a 
cirurgia cardíaca esses dois segmentos correspondem apenas a 9,6% da demanda atendida. 
Entre os pacientes SUS esse percentual é um pouco maior (11,6%). Mas entre os pacientes 
privados, cai expressivamente para 2,4 %80 

Não há diferença expressiva na escolaridade do paciente médio do SUS de São Paulo e 
paciente de cirurgia cardíaca do INCOR/SP. O percentual dos que tem escolaridade média é 
quase o mesmo nas duas categorias (10%). Mesmo entre os de escolaridade baixa, que é a 
grande maioria da demanda, os dois grupos estão na faixa acima de 80%. A diferença fica 
expressiva quando se comparam os grupos com nível superior onde o % de pacientes do 
INCOR é 4,4 vezes superior ao grupo do pacientes médios do SUS de São Paulo. 

As diferenças de escolaridade ficam expressivas quando se comparam pacientes públicos 
(SUS) com privados (Não SUS). Em todos os níveis a escolaridade dos Não SUS é mais 
alta. O percentual dos Não SUS que possuem nível superior é sete vezes acima do pacientes 
SUS. 

Dessa forma, enquanto a estrutura socioeconômica não SUS, informada pela escolaridade, 
parece espelhar a elitização, como esperado, da demanda privada. A demanda SUS, por sua 
vez, sugere um grau de distribuição eqüitativa compatível com um sistema de acesso 
universal e gratuito  em um país desigual, e com a estrutura educacional da sociedade 
brasileira.  
                                                   
80 Não havia informação sobre etnia em 1,6% (74) do total de pacientes 
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O acesso ao transplantes (SUS e NÃO SUS) quando vistos segundo a cor são similares ao 
encontrado na cirurgia cardíaca: menos de 10% dos transplantados são negros. 

 

A estrutura socioeconômica da demanda por transplantes no INCOR, assumindo a 
escolaridade como proxy, difere substancialmente da demanda SUS em São Paulo ou 
média geral brasileira. A população menos instruída também nos transplantes é a maioria: 
quase 70% dos transplantados no INCOR tem menos do que o 1º grau completo. Em 
contrapartida, as pessoas de renda mais elevada - assumindo a educação como proxy.- 
correspondem a 11,6% da demanda. O que sugere uma procura seletiva ao SUS por parte 
dos usuários de maior renda que resolvem suas necessidades de saúde de outras formas 
(planos de saúde ou desembolso direto). Para alguns formadores de opinião dentro do SUS, 
esse comportamento seria supostamente oportunista e ineqüitativo. Para outros se trata de 
um exercício de um direito assegurado pela Constituição que não pode ser cerceado. 
Ademais, a presença dos mais educados nos serviços públicos é compatível com um 
sistema de saúde gratuito e de acesso universal em um país desigual, além de ter 
externalidades importantes como já referido no caso da AIDS.  

 

�� o SUS é universal nos extremos: no mais freqüente e barato (vacinação) e 
no menos freqüente e mais caro (alta complexidade);  

Procedimentos de baixo custo e alta freqüência são, usualmente, mal remunerados pelo 
SUS. Partos normais e cirúrgicos, por exemplo, são pagos em média 61% e 54% abaixo de 
seus custos reais, respectivamente. No tratamento da desidratação e das enteroinfecções em 
lactentes, problemas que atingem com particular magnitude e virulência as classes mais 
pobres, esses percentuais chegam a -76% e -69%. 

Quando se trata, porém, de demanda à alta tecnologia onde parte da clientela, ainda que não 
majoritária, é oriunda dos segmentos mais afluentes da sociedade, a remuneração paga 
chega superar, em alguns casos de forma bastante expressiva, os custos reais do tratamento.  

 

�� Ao contrário do que se supunha não há explosão de custos na Alta 
Complexidade, quando considerados de forma agregada, embora em alguns 
procedimentos o crescimento da despesa seja maior do que em outros, 
como no caso dos medicamentos ‘excepcionais”; 

Estimativas deste trabalho mostram que: 

(vii) e a Lei Complementar que regulamentará a Emenda nº 29 utilizar o critério de 
vincular as despesas com ações e serviços de saúde10% das Receitas Correntes da União 
haverá um aumento significativo dos recursos disponíveis para a área de saúde; 

(viii) No período de 1995 a 2003 os gastos em ações de saúde cresceram 10,85% 
enquanto que as receitas correntes cresceram 13,4%; 

(ix) No mesmo período de 1995 a 2003 a Atenção Básica Ampliada cresceu 15,95% 
enquanto que a Alta Complexidade cresceu 16,2%; 



 154 
 
 
(x) Apesar da taxa de crescimento da alta complexidade ser maior que a taxa de 

crescimento da atenção básica ampliada, as simulações mostram que, até o ano de 2010 os 
gastos com alta complexidade não ultrapassarão os a atenção básica ampliada. 

 

É claro que as estimativas acima têm limitações. Primeiro por que não levam em conta que 
o PSF, e outras ações e serviços que compõem a Atenção Básica Ampliada, não poderão 
alcançar os níveis de qualidade que deles se espera se continuarem subfinanciados. 
Segundo, pela imprevisibilidade do incremento nos custos globais decorrentes da 
incorporação de novas tecnologias, aumento do número de pacientes e no caso dos 
medicamentos excepcionais, além desses fatores, a elevação dos preços de mercado. 

 

�� Quanto mais alta a densidade tecnológica e menor a freqüência do 
procedimento, maior a desigualdade na distribuição espacial da oferta. 

Procedimentos como tratamento de deformidades crânio faciais, implante coclear, 
transplantes (com algumas excepções) no contexto atual tendem concentrar-se em poucos 
centros de referência nacional ou, na melhor das hipóteses, macro regionais. Alguns por 
causa de sua baixa freqüência, outros pela dificuldade em desconcentrar especialistas do 
eixo sul/sudeste para formarem centros de referência em outras regiões. 

Por outro lado, um certo grau de desigualdade na oferta de alta complexidade pode ser 
considerado como natural e, portanto, não iníquo. Isto porque, de um modo geral, quanto 
mais alta a tecnologia maior a necessidade de concentrá-la em locais estratégicos para que 
se possam obter os necessários ganhos de escala. 

 

�� Como atenuar as desigualdades no acesso a alta complexidade 
Há muito pouco setorialmente a fazer, para ampliar, a curto ou médio prazo, o acesso nas 
áreas mais carentes aos serviços de alta tecnologia afora a combinação de duas estratégias: 
a ampliação regionalizada da oferta e o uso adequado de recursos que levem o paciente 
para onde a tecnologia esteja disponível.  

A longo prazo, mesmo que o processo de desenvolvimento social e econômico traga a 
qualidade de vida dessas regiões para padrões mais próximos das regiões mais afluentes, 
essas estratégias ainda teriam o seu lugar, no mínimo, para neutralizar as imperfeições do 
mercado e atender as peculiaridades como as da Região Norte.  

A curto prazo, porém, nada substitui um instrumento que leve o paciente ao local onde está 
a especialidade que ele necessita. Essa é a finalidade do Tratamento Fora do Domicílio - 
TFD. Nessa prestação do SUS, quando inexiste a possibilidade de tratamento na localidade 
de residência do usuário, este é encaminhado ao serviço de referência mais próximo.  

A correlação entre a escassez de oferta e a magnitude da despesa com TFD fica evidenciada 
quando se verifica que a despesa em valores absolutos e em valores relativos (per capita) é 
maior nos estados mais pobres (NO e NE) do que nos demais. 
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SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES 
 

�� institucionalizar a avaliação econômica e o protocolo clínico para os atuais 
procedimentos/serviços de alta complexidade e, sobretudo, como pré-requisito para a 
inclusão de novos; 

�� regulamentar por lei os princípios da universalidade e da integralidade; a ausência 
de regulamentação no caso da integralidade mediante instrumento jurídico de hierarquia 
adequada tem causadop efeitos colaterais. A questão está tratada no capítulo XIII deste 
texto. O fato é que universalidade e integralidade não podem ser entendidas como “tudo 
para todos” compatível com um sistema de livre demanda. Não se trata, porém, de 
instituir restrições, mas criar, democraticamente, regras claras e transparentes. Nem se 
intenta ferir direitos, mas dar-lhes o necessário sentido social e eqüitativo.  

�� reexaminar o conceito de alta complexidade. Em principio um procedimento de alta 
complexidade teria três atributos que os distinguiria dos demais, além da alta densidade 
tecnológica e/ou exigência de expertise e habilidades especiais acima dos padrões 
convencionais; 

(iv) baixa freqüência comparativamente a outros procedimentos; 

(v) alto custo unitário e/ ou decorrente da duração do tratamento;  

(vi) dinamismo; o que foi alta complexidade/alto custo ontem pode não ser mais hoje ou 
deixar de ser no futuro próximo. 

�� uniformizar o conceito de alta complexidade nas bases de dados oficiais; IBGE e 
MS  adotam conceitos diferentes. No primeiro o conceito adotadoé por demais genérico 
além de conflitante com do MS. Neste por sua vez há uma justaposição de conceitos 
(procedimentos de Alta Complexidade/Alto Custo/ Estratégicos) que comprometem a 
necessária transparência das políticas; 

�� introduzir informação socioeconômica padronizada, incluindo escolaridade, nas 
diferentes bases de dados do SUS. A implantação do Cartão SUS é um passo 
importante nessa direção, principalmente a partir da revisão da estratégia de 
cadastramento mais realista e pragmática que prioriza os pacientes de alta 
complexidade; 

�� Uma estratégia setorial para reduzir desigualdades na AC envolve: 

(i) aperfeiçoamento e ampliação do TFD;  

(ii) políticas para desconcentração da oferta (capacidade instalada e RH);  

(iii) regulação sobre a expansão do setor privado como já acontece em áreas como 
educação, transporte e mercado financeiro; a liberdade assegurada ao setor privado 
de saúde (C. F. Art. 199 caput) não é absoluta dado a relevância pública do setor (C. 
F., Art. 197); 

(iv) eliminar, ainda que gradualmente, situações geradoras de discriminação e 
privilégios; é o caso do subsídio oficial para que servidores públicos tenham planos 
de saúde privados, o incentivo fiscal para o gasto privado o que representa em 
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última análise, uma transferência de recursos de toda a sociedade para os segmentos 
mais afluentes e a chamada dupla porta de acesso ao sistema de saúde; 

�� alterar a estrutura programática da Função Saúde de modo a assegurar maior 
transparência na estrutura de gasto: 

Estrutura atual Estrutura proposta 
Atenção básica Serviços básicos de saúde * 
Atenção de média e alta complexidade Assistência especializada à saúde 
 Atenção de alta complexidade 
* Atenção básica ampliada (PAB + ações e serviços de provisão coletiva e/ou caracterizados como bens 
públicos) 

Mudanças na Classificação Funcional Programática, embora dependam de simples Portaria 
do Ministro do Planejamento, não são fáceis. O Orçamento Programa criado em 1967 
somente foi alterado, pelo menos no campo da saúde, 33 anos mais tarde quando houve a 
partição da Função Saúde e Saneamento em duas funções específicas. Uma solução de 
curto prazo para proporcionar uma visão mais abrangente da política de saúde, sobretudo 
para os colegiados de participação social, seria a adoção obrigatória da taxomomia proposta 
acima nos Relatórios de Gestão das três instâncias de governo;  

�� reexaminar o modelo de financiamento da Alta Complexidade; no modelo atual a 
maior parte da atenção de alta complexidade é financiada por recursos incluídos no teto 
financeiro de cada estado. Outra parte81, é custeada pelo FAEC (extra teto). 
Aparentemente com base na prerrogativa para definir e coordenar (sic) os sistemas "de 
redes integradas de assistência de alta complexidade" (Lei nº 8080/90, art. 16, III, a), é 
o MS que estabelece o rol de procedimentos e como financiá-los, o que acaba onerando 
os entes subnacionais. Em primeiro lugar porque, como não participam da escolha dos 
procedimentos, são eventualmente compelidos a sacrificar suas prioridades para atender 
as fixadas pelo MS. Segundo porque, mesmo nas ações financiadas pelo FAEC nem 
sempre o valor repassado (extra teto) pelo MS cobre os custos reais do procedimento. 
Em 2003, por exemplo, a participação estadual foi da ordem de 50% no gasto total com 
medicamentos excepcionais; não incluídas nesse total as despesa com a operação do 
programa; 

�� mobilizar os diferentes grupos de pressão no sentido da aprovação da 
regulamentação da EC 29 nos termos que estão sendo propostos pelo Congresso 
Nacional; mesmo não havendo evidência de uma explosão de custos a médio prazo, por 
pressão dos serviços de alta complexidade, a sempre que considerar a imprevisibilidade 
quanto ao ritmo e magnitude no processo de incorporação de novas tecnologias. Por 
outro lado, o SUS, tem sido notoriamente subfinanciado. Daí os ressarcimentos 
inferiores ao custo real tanto dos serviços incluídos no PAB, como naqueles de média 
complexidade providos pela rede pública e privada. Para não mencionar os baixos 
salários, com raras e honrosas excepções, pagos pelo SUS. Dado o impacto financeiro 
da correção dessas distorções, corrigi-la exigirá bem mais do que ganhos expressivos de 
eficiência. Por isto a importância de que estados e municípios, eventualmente 

                                                   
81 TRS, medicamentos excepcionais, transplantes, gastroplastia, cirurgia para correção de deformidades 
crâniofaciais e implante coclear. 
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inadimplentes, cumpram seus compromissos quanto a aplicação mínima de recursos no 
SUS. No caso da União a alternativa em tramitação mais adiantada é a prevista no 
Projeto de Lei Complementar que regulamenta a EC. nº 29 que destina 10% das receitas 
correntes à ações e serviços públicos de saúde.  

�� aprofundar estudos sobre alta complexidade como desdobramentos deste. Por sua 
natureza descritiva e exploratória ao lado da amplitude do tema, este trabalho deixa 
inúmeros aspectos da alta complexidade a descoberto, particularmente quanto as 
desigualdades socioeconômicas no acesso/utilização. Em princípio três áreas deveriam 
merecer estudos nacionais ou pelo menos espacialmente mais abrangentes do que este: 
transplantes, TRS e medicamentos excepcionais principalmente a primeira, aqui tratada 
de forma agregada o que desconsidera a heterogeneidade das diferentes tecnologias e a 
questão da fila de espera inexistente nas duas outras. 
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SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES 
 

�� institucionalizar a avaliação econômica e o protocolo clínico para os atuais 
procedimentos/serviços de alta complexidade e, sobretudo, como pré-requisito para a 
inclusão de novos; 

�� regulamentar por lei os princípios da universalidade e da integralidade; a ausência 
de regulamentação no caso da integralidade mediante instrumento jurídico de hierarquia 
adequada tem causadop efeitos colaterais. A questão está tratada no capítulo XIII deste 
texto. O fato é que universalidade e integralidade não podem ser entendidas como “tudo 
para todos” compatível com um sistema de livre demanda. Não se trata, porém, de 
instituir restrições, mas criar, democraticamente, regras claras e transparentes. Nem se 
intenta ferir direitos, mas dar-lhes o necessário sentido social e eqüitativo.  

�� reexaminar o conceito de alta complexidade. Em principio um procedimento de alta 
complexidade teria três atributos que os distinguiria dos demais, além da alta densidade 
tecnológica e/ou exigência de expertise e habilidades especiais acima dos padrões 
convencionais; 

(vii) baixa freqüência comparativamente a outros procedimentos; 

(viii) alto custo unitário e/ ou decorrente da duração do tratamento;  

(ix) dinamismo; o que foi alta complexidade/alto custo ontem pode não ser mais hoje ou 
deixar de ser no futuro próximo. 

�� uniformizar o conceito de alta complexidade nas bases de dados oficiais; IBGE e 
MS  adotam conceitos diferentes. No primeiro o conceito adotadoé por demais genérico 
além de conflitante com do MS. Neste por sua vez há uma justaposição de conceitos 
(procedimentos de Alta Complexidade/Alto Custo/ Estratégicos) que comprometem a 
necessária transparência das políticas; 

�� introduzir informação socioeconômica padronizada, incluindo escolaridade, nas 
diferentes bases de dados do SUS. A implantação do Cartão SUS é um passo 
importante nessa direção, principalmente a partir da revisão da estratégia de 
cadastramento mais realista e pragmática que prioriza os pacientes de alta 
complexidade; 

�� Uma estratégia setorial para reduzir desigualdades na AC envolve: 

(v) aperfeiçoamento e ampliação do TFD;  

(vi) políticas para desconcentração da oferta (capacidade instalada e RH);  

(vii) regulação sobre a expansão do setor privado como já acontece em áreas como 
educação, transporte e mercado financeiro; a liberdade assegurada ao setor privado 
de saúde (C. F. Art. 199 caput) não é absoluta dado a relevância pública do setor (C. 
F., Art. 197); 

(viii) eliminar, ainda que gradualmente, situações geradoras de discriminação e 
privilégios; é o caso do subsídio oficial para que servidores públicos tenham planos 
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de saúde privados, o incentivo fiscal para o gasto privado o que representa em 
última análise, uma transferência de recursos de toda a sociedade para os segmentos 
mais afluentes e a chamada dupla porta de acesso ao sistema de saúde; 

�� alterar a estrutura programática da Função Saúde de modo a assegurar maior 
transparência na estrutura de gasto: 

Estrutura atual Estrutura proposta 
Atenção básica Serviços básicos de saúde * 
Atenção de média e alta complexidade Assistência especializada à saúde 
 Atenção de alta complexidade 
* Atenção básica expandida (PAB + ações e serviços de provisão coletiva e/ou caracterizados como bens 
públicos) 

Mudanças na Classificação Funcional Programática, embora dependam de simples Portaria 
do Ministro do Planejamento, não são fáceis. O Orçamento Programa criado em 1967 
somente foi alterado, pelo menos no campo da saúde, 33 anos mais tarde quando houve a 
partição da Função Saúde e Saneamento em duas funções específicas. Uma solução de 
curto prazo para proporcionar uma visão mais abrangente da política de saúde, sobretudo 
para os colegiados de participação social, seria a adoção obrigatória da taxomomia proposta 
acima nos Relatórios de Gestão das três instâncias de governo;  

�� reexaminar o modelo de financiamento da Alta Complexidade; no modelo atual a 
maior parte da atenção de alta complexidade é financiada por recursos incluídos no teto 
financeiro de cada estado. Outra parte82, é custeada pelo FAEC (extra teto). 
Aparentemente com base na prerrogativa para definir e coordenar (sic) os sistemas "de 
redes integradas de assistência de alta complexidade" (Lei nº 8080/90, art. 16, III, a), é 
o MS que estabelece o rol de procedimentos e como financiá-los, o que acaba onerando 
os entes subnacionais. Em primeiro lugar porque, como não participam da escolha dos 
procedimentos, são eventualmente compelidos a sacrificar suas prioridades para atender 
as fixadas pelo MS. Segundo porque, mesmo nas ações financiadas pelo FAEC nem 
sempre o valor repassado (extra teto) pelo MS cobre os custos reais do procedimento. 
Em 2003, por exemplo, a participação estadual foi da ordem de 50% no gasto total com 
medicamentos excepcionais; não incluídas nesse total as despesa com a operação do 
programa; 

�� mobilizar os diferentes grupos de pressão no sentido da aprovação da 
regulamentação da EC 29 nos termos que estão sendo propostos pelo Congresso 
Nacional; mesmo não havendo evidência de uma explosão de custos a médio prazo, por 
pressão dos serviços de alta complexidade, a sempre que considerar a imprevisibilidade 
quanto ao ritmo e magnitude no processo de incorporação de novas tecnologias. Por 
outro lado, o SUS, tem sido notoriamente subfinanciado. Daí os ressarcimentos 
inferiores ao custo real tanto dos serviços incluídos no PAB, como naqueles de média 
complexidade providos pela rede pública e privada. Para não mencionar os baixos 
salários, com raras e honrosas excepções, pagos pelo SUS. Dado o impacto financeiro 
da correção dessas distorções, corrigi-la exigirá bem mais do que ganhos expressivos de 

                                                   
82 TRS, medicamentos excepcionais, transplantes, gastroplastia, cirurgia para correção de deformidades 
crâniofaciais e implante coclear. 
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eficiência. Por isto a importância de que estados e municípios, eventualmente 
inadimplentes, cumpram seus compromissos quanto a aplicação mínima de recursos no 
SUS. No caso da União a alternativa em tramitação mais adiantada é a prevista no 
Projeto de Lei Complementar que regulamenta a EC. nº 29 que destina 10% das receitas 
correntes à ações e serviços públicos de saúde.  

�� aprofundar estudos sobre alta complexidade como desdobramentos deste. Por sua 
natureza descritiva e exploratória ao lado da amplitude do tema, este trabalho deixa 
inúmeros aspectos da alta complexidade a descoberto, particularmente quanto as 
desigualdades socioeconômicas no acesso/utilização. Em princípio três áreas deveriam 
merecer estudos nacionais ou pelo menos espacialmente mais abrangentes do que este: 
transplantes, TRS e medicamentos excepcionais principalmente a primeira, aqui tratada 
de forma agregada o que desconsidera a heterogeneidade das diferentes tecnologias e a 
questão da fila de espera inexistente nas duas outras. 

 


