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APRESENTAÇÃO

A publicação deste livro eletrônico é resultado da Carta-Acordo estabelecida entre a 
Associação Brasileira de Economia da Saúde (ABrES) e a Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS), de nº BR/LOA/1500042.001, com o 
concurso do Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desenvolvimento (DESID), 
do Ministério da Saúde (MS), cujo objetivo geral é auxiliar na difusão e na consolidação da 
economia da saúde como instrumento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Entre suas atividades, estava previsto o levantamento e a classificação da produção 
dos Núcleos de Economia da Saúde (NES), o que ora apresentamos. 

Os resultados da pesquisa são precedidos por uma caracterização de cada núcleo, no 
qual procuramos destacar seu histórico, inserção organizacional, integrantes, atribuições 
e atividades. Como pode ser visto, há NES consolidados, com dez ou nove anos de 
funcionamento, e outros bastante recentes, mas todos eles preocupados em aplicar o 
conhecimento em economia da saúde no SUS.

Esta não é a primeira publicação sobre a produção em economia da saúde no País. A primeira, 
realizada em 2004 pelo Grupo de Pesquisa em Economia da Saúde da Universidade Federal 
de Minas Gerias (UFMG), tinha como objetivo conhecer a produção já existente, com vista a 
subsidiar a constituição de uma base de dados para um Centro Nacional de Informações em 
Economia da Saúde e Avaliação Tecnológica. Sua realização foi possível graças à iniciativa do 
Departamento de Economia da Saúde (DES), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde (MS), no âmbito do Projeto “Fortalecendo Sistemas de 
Saúde para reduzir desigualdades”, como parte integrante do acordo de Cooperação Técnica 
Brasil-Reino Unido envolvendo o Ministério da Saúde, o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e o Department for International Development – DFID (UK). A segunda 
publicação, de 2013, foi resultado da Carta-Acordo firmada entre a ABrES e a Opas/OMS, 
de nº BR/LOA/1200040.001, também com o concurso do DESID, do MS.  Seu resultado foi 
a atualização das informações sobre a produção em Economia da Saúde, compreendendo 
o período 2004 a 2012. Essa publicação, em formato eletrônico, está disponível no site do 
DESID e em <http://abresbrasil.org.br/producao-de-conhecimento-em-economia-da-
saude.html>, no site da ABrES.

A classificação da produção dos NES pesquisados seguiu, tal como na última publicação, as 
áreas temáticas adotadas pela Biblioteca Virtual em Saúde – Economia da Saúde (BVS-ECOS), 
a saber: Aspectos Gerais da Economia da Saúde; Estado, Mercado e Regulação Econômica 
em Saúde; Financiamento e Gastos em Saúde; Avaliação Econômica em Saúde; Equidade e 
Desigualdades em Saúde; Gestão de Serviços de Saúde. Apenas em relação a este último grupo, 
há uma pequena mudança, na medida em que nele foram incluídos trabalhos relativos 
à gestão do sistema de saúde e de políticas de saúde, ampliando o campo correspondente 
para Gestão em Saúde.
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A publicação está dividida em duas partes. Na primeira, são apresentados os NES: da Bahia, 
do Ceará, do Distrito Federal, da Paraíba, de Pernambuco, do Acre, do Mato Grosso do Sul, de 
Tocantins e do Rio Grande do Sul. A ordem de exposição segue a data de formalização legal 
do núcleo. Nessa parte, como mencionado anteriormente, a preocupação foi de registramos 
as principais características de cada núcleo. Na segunda parte, apresentamos a produção 
do conjunto dos núcleos com base na classificação descrita anteriormente. Fazemos uma 
advertência, porém: trata-se da produção escrita dos NES, fruto de suas reflexões sobre a 
realidade do SUS local ou em geral. A “produção” dos NES é mais diversificada do que isso; é 
constituída de planilhas de acompanhamento e controle de vários tipos, de elaboração de 
gráficos e tabelas, entre outras atividades. Algumas dessas “elaborações” são apresentadas 
quando da caracterização dos núcleos. 

Por último, queremos deixar aqui registrado nossos agradecimentos aos integrantes dos 
núcleos que tão bem nos receberam, permitindo que a pesquisa de campo fosse realizada 
com sucesso.

Associação Brasileira de Economia da Saúde
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A origem dos Núcleos de Economia da Saúde

Em março de 2002, teve início o Projeto “Economia da Saúde Fortalecendo Sistemas de Saúde 
para Reduzir Desigualdades (PES)”, atividade elaborada e implementada pelo Ministério da 
Saúde (MS) e pelo Ipea, com suporte financeiro e técnico do Department for International 
Development (DFID). Esse projeto integrou o acordo de cooperação técnica entre o Brasil 
e o Reino Unido, atingindo o objetivo definido no documento Millenium’s Development 
Goals de reduzir a pobreza mundial em 50% até 2015. O Projeto tinha como objetivo geral a 
redução das desigualdades e a inclusão social no sistema de saúde. Para uma melhor gestão 
dos recursos, visava à disseminação dos conhecimentos de economia em saúde e de suas 
aplicações, promovendo capacitação, treinamento e pesquisas entre parceiros e instituições 
acadêmicas.

O acordo de cooperação técnica Brasil-Reino Unido promoveu o desenvolvimento desse 
campo de conhecimento por meio da parceria da academia e do serviço, atuando no âmbito 
dos estados no Ceará, no Rio de Janeiro e na Bahia. Durante o primeiro ano de existência 
do Projeto, muitas atividades regionais foram realizadas em parceria com os estados. Na 
Bahia, por exemplo, com o apoio do Instituto de Saúde Coletiva (ISC), realizaram-se cursos 
para gestores do sistema estadual e municipal de saúde, técnicos em saúde e em economia, 
professores e pesquisadores. Entre os vários temas abordados, destacaram-se: conceitos 
básicos de Economia da Saúde, financiamento da saúde, custos e avaliação econômica. 
Além disso, o Projeto apoiou pesquisas nas instituições acadêmicas, especialmente voltadas 
para a temática da Violência e Saúde Familiar, como também incentivou que a disciplina 
Economia da Saúde fosse inserida nos programas de mestrado e doutorado. No Ceará, no 
início do Projeto, desenvolveram-se cursos de sensibilização com a secretaria estadual e os 
municípios e foram incentivadas pesquisas em desigualdades em saúde, financiamento da 
saúde e farmacoeconomia. O curso de especialização em Economia da Saúde conseguiu 
integrar os principais gestores, isto é, a Secretaria de Estado de Saúde e os institutos 
vinculados à universidade que tratam da Economia da Saúde. A partir dessas experiências 
iniciais, o Ministério da Saúde incentivou a formação de Núcleos de Economias da Saúde em 
outros estados.
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Núcleo de Economia da Saúde da Bahia – NES/BA

1. Histórico

O Núcleo de Economia da Saúde do estado da Bahia (NES/BA) foi instituído pelo Decreto 
Governamental nº 10.139, de 6 novembro de 2006. A área de conhecimento denominada 
Economia da Saúde vem se consolidando no Brasil por meio da disseminação das 
informações, da capacitação de recursos humanos e da criação de núcleos de Economia da 
Saúde nas Secretarias de Saúde e em instituições acadêmicas.  

O estado da Bahia, um dos três estados contemplados com um acordo de cooperação 
técnica (Brasil-Reino Unido), institucionalizou esta área de conhecimento tanto na academia 
(Universidade Federal da Bahia – UFBA/Instituto de Saúde Coletiva – ISC), como na Secretaria 
de Saúde do Estado (Sesab), com a criação de uma Coordenação de Economia da Saúde (Cesa).

A Economia da Saúde na Bahia, atualmente, é uma coordenação da Diretoria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde (Ditec). Essa coordenação tem como missão apoiar a 
política de saúde no estado da Bahia na formulação de alternativas no âmbito econômico 
para a tomada de decisão. E tem como estratégia de atuação, no plano Macro: os eixos de 
Financiamento, Orçamento e Saúde e Desenvolvimento; e no plano Micro: Custos e Avaliação 
Econômica em Saúde.

2. Inserção organizacional

SES/BA → Ditec → Coordenação de Economia da Saúde (Cesa)

Figura 1 – Organograma da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (Ditec) 
da Secretaria Estadual da Saúde da Bahia

Ditec

Coordenação de
Engenharia e

Arquitetura em Saúde

Coordenação de
Economia da Saúde

Coordenação de
Produtos Médicos

Estratégicos

Coordenação de
Ciência e Tecnologia

em Saúde

Assessoria Secretaria

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde da Bahia.
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3. Integrantes

1. Martha Teixeira (coordenadora)

2. Viviane Barbosa da Silva

3. Estagiários (dois: um pela manhã; outro, à tarde)

4. Atribuições

• Desenvolver estudos e pesquisas no âmbito da economia da saúde que possibilitem 
a otimização das ações de saúde e melhores condições de distribuição dos recursos 
disponíveis, visando melhorar a equidade e a eficiência dos gastos nas unidades 
de saúde da rede estadual.

• Assessorar as unidades da rede própria nas ações das áreas de Economia da Saúde.

• Assessorar os municípios na estruturação e na organização de ações das áreas de 
Economia em Saúde.

• Definir as necessidades de treinamento e propor conteúdos programáticos 
para qualificação dos profissionais das redes municipal e estadual nas áreas de 
Economia da Saúde, em parceria com a Superintendência de Recursos Humanos.

• Implantar programas de qualidade incentivando experiências inovadoras no 
estado e nos municípios nas áreas de sua competência.

• Coordenar, monitorar e avaliar a elaboração e a implantação das políticas de 
economia em saúde de forma articulada com a política nacional para as áreas.

• Promover a difusão de informações sobre economia em saúde no âmbito da Sesab.

• Monitorar e avaliar as atividades relacionadas à alocação de recursos e apropriação 
de custos nas unidades de saúde da rede sob gestão estadual.

5. Atividades

A. Gestão de custos (PNGC)

Objetivos:

 ¾ Colaborar para uma gestão mais eficiente.

 ¾ Facilitar a tomada de decisão gerencial.

 ¾ Servir como indicador de eficiência hospitalar.
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 ¾ Comparar custo de unidades semelhantes.

 ¾ Contribuir para alocação de recursos.

 ¾ Servir de base para avaliações econômicas e de tecnologias em saúde.

Método: 

 ¾ Custeio por absorção que apura o custo unitário direto, indireto, final e o 
resultado final dos serviços por meio de uma matriz de insumo-produto de 
Leontief.

B. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops)

Objetivos:

 ¾ Orientar municípios sobre as novas regras da Lei nº 141, de 13 de janeiro de 
2012.

 ¾ Monitorar as informações do Siops nos municípios.

 ¾ Apoio na alimentação do Siops Estadual.

 ¾ Participar das reuniões nacionais.

 ¾ Colaborar na construção dos Indicadores e Dados Básicos (IDB) do estado 
da Bahia.

 ¾ Fornecer informações sobre como utilizar dados do Siops para estudantes.
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Núcleo de Economia da Saúde do Ceará – NES/CE

1. Histórico

O Núcleo de Economia da Saúde do Ceará (NES/CE) surge, entre os anos 2000 e 2002, 
inicialmente estruturado como uma célula de Economia da Saúde – que trabalharia em 
parceria com as instituições acadêmicas, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). 
Sua estruturação e surgimento inserem-se na então nova modelagem de gestão da Sesa, 
apoiados no âmbito dos Projetos “Apoio à reforma do setor Saúde no estado do Ceará” e 
“Economia da Saúde: Fortalecendo Sistemas de Saúde para Reduzir Desigualdades (PES)”. 
Ambos os projetos tiveram suporte financeiro e técnico do Department for International 
Development (DFID). O PES, porém, consiste em uma atividade elaborada e implementada 
pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Esse 
projeto integra o acordo de cooperação técnica entre o Brasil e o Reino Unido, dentro do 
objetivo de reduzir a pobreza mundial em 50% até 2015, definido no documento Millenium’s 
Development Goals. 

O NES/CE emerge com a missão de apoiar as políticas de saúde do estado do Ceará na 
formulação de alternativas no âmbito econômico para a tomada de decisão, tendo por 
princípio a eficiência e a equidade.

O Decreto nº 28.659, de 28 de fevereiro de 2007, dispõe sobre a competência, a estrutura 
organizacional e a denominação dos cargos de direção e assessoramento superior da 
Secretaria da Saúde (Sesa), além de definir a inserção e a vinculação organizacional do NES/
CE na Sesa. Em 14 de julho de 2014, o Decreto nº 31.531 alterou, mediante o Decreto nº 
28.659, a estrutura organizativa da Sesa.

Podem-se considerar três momentos principais em sua trajetória:

• Estruturação: 2000-2002

Apoiado no Projeto de Apoio à Reforma do Setor Saúde no estado do Ceará, fi-
nanciado pelo DFID. Parceria com a Universidade Estadual do Ceará (Uece), a Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC), a Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) e o 
Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems/CE).

• Fortalecimento: 2003-2005

Integração ao Projeto Economia da Saúde, financiado pelo DFID. Parcerias com MS, 
Ipea, Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), Secretaria Estadual 
de Saúde da Bahia (Sesab), Instituto de Saúde Coletiva (ISC/BA), Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).
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• Manutenção: 2005 até os dias atuais

Continuidade do trabalho, manutenção dos vínculos com o MS, a Associação Bra-
sileira de Economia da Saúde (ABrES), outros estados etc.

2. Inserção organizacional

Sesa → Órgãos de Execução Instrumental → Coordenadoria Administrativa Financeira → 
Núcleo de Economia da Saúde (NES/CE)

Figura 2 – Organograma da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará

Sesa/CE

Direção Superior

Gerência Superior

Órgãos de
Assessoramento

Órgãos de Execução
Programática

Órgãos de Execução
Instrumental

Coordenadoria
Administrativo

Financeira

Núcleo de

Economia da

Saúde

Órgão Colegiado

Entidade Vinculada

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde do Ceará.

3. Integrantes

1. Valéria Machado Napoleão Cavalcante de Albuquerque (coordenadora)

2. Ana Caroline de Araújo Albuquerque

3. Joana Maria Pereira Pinto

4. Leilane da Silva Benevenuto

5. Magda Ferreira da Silva

6. Maria Alrenice de Oliveira

7. Maria Helena Lima Sousa

8. Micheline Uiaiane D’Oliveira Paiva

9. Rosângela Brasil Ferreira
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4. Atribuições

• Elaborar, monitorar e acompanhar a execução do orçamento da Sesa, em conformidade 
com a base que rege o Orçamento Público e o Sistema Único de Saúde.

• Coordenar o Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops) 
no Ceará, em conformidade com a legislação pertinente.

• Monitorar a Emenda Constitucional (EC) nº 29/2000 para o estado e os municípios 
cearenses.

• Prestar cooperação técnica com os municípios, as Coordenadorias Regionais de 
Saúde (Cres) e demais unidades da Sesa nas seguintes áreas:

 ¾ Orçamento.

 ¾ Siops.

 ¾ Gestão de custos.

 ¾ Utilização de ferramentas de economia da saúde.

• Desenvolver estudos econômicos nas áreas de:

 ¾ Financiamento.

 ¾ Comportamento dos gastos.

 ¾ Critérios de alocação de recursos.

 ¾ Análise de custos e avaliação econômica.

 ¾ Farmacoeconomia.

 ¾ Outros estudos econômicos de interesse da Sesa como subsídio à elaboração 
de instrumentos de planejamento e gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e definição de políticas de saúde no âmbito estadual.

• Apurar anualmente as Contas Públicas em Saúde no Ceará dos recursos federais, 
estaduais e municipais para obtenção de informações sobre:

 ¾ Quem financia a saúde.

 ¾ Quem gerencia os recursos.

 ¾ Qualificação do gasto por nível de atenção, atividade e item de despesa.

• Coordenar a implantação e o monitoramento do sistema de gestão de custos dos 
serviços de média e alta complexidade, a partir da metodologia própria definida 
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institucionalmente (matriz de insumo-produto), em parceria com o Núcleo de 
Tecnologia da Informação (Nuinf ), responsável pelo software de custos (Sics/Web).

• Colaborar na elaboração dos instrumentos de Planejamento e Gestão do SUS 
(Relatório de Gestão e Plano Plurianual).

• Colaborar com instituições acadêmicas e gestores do SUS na identificação de 
necessidades de formação e capacitação de trabalhadores do SUS, no que se 
refere ao campo de conhecimento sobre: 

 ¾ Orçamento público da saúde.

 ¾ Custos em unidades de saúde e economia da saúde.

• Participar das instâncias colegiadas da Rede Interagencial de Informações sobre 
Saúde (Ripsa) e da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Cats) no 
componente Avaliação Econômica.

5. Atividades

A. Capacitação

• Cursos de Especialização, em parceria com universidades públicas do Ceará:

 ¾ C-1: Curso de Especialização em Economia da Saúde, 2002, realizado pela 
Universidade Estadual do Ceará (Uece).

 ¾ C-2: Curso de Especialização em Economia da Saúde, 2003, realizado pela 
Universidade Estadual do Ceará (Uece).

 ¾ C-3: Curso de Especialização em Economia e Gestão em Saúde, 2004, 
realizado pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Tabela 1 – Quantidade de trabalhos de conclusão de curso (TCC), por tema, realizados nos 
três cursos de especialização

Tema C-1 C-2 C-3 Total
Financiamento e gastos 5 9 4 18
Alocação equitativa de recursos 2 2 - 4
Avaliação econômica 1 2 - 3
Custos 6 4 4 14
Planejamento e gestão - - 5 5
Farmacoeconomia - - 1 1
Outros 2 - - 2
Total 16 17 14 47

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde/Ceará.
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Tabela 2 – Formação dos profissionais que participaram dos cursos de especialização

Profissão C-1 C-2 C-3 Total
Economista 6 5 7 18
Administrador 3 1 3 7
Contador - 3 - 3
Médico 1 2 1 4
Enfermeiro 1 1 - 2
Dentista - 1 - 1
Farmacêutico 1 2 1 4
Fisioterapeuta 1 1 - 2
Geógrafo 1 - - 1
Licenciatura Letras 1 - - 1
Sociólogo 1 - - 1
Advogado - 1 - 1
Informática - - 1 1
Total 16 17 13 46

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde/Ceará.

B. Gestão de custos (Plano Nacional de Gestão de Custos – PNGC)

Objetivos:

 ¾ Colaborar para uma gestão mais eficiente.

 ¾ Facilitar a tomada de decisão gerencial.

 ¾ Servir como indicador de eficiência hospitalar.

 ¾ Comparar custo de unidades semelhantes.

 ¾ Contribuir para alocação de recursos.

 ¾ Servir de base para avaliações econômicas e de tecnologias em saúde.

Método: 

 ¾ Custeio por absorção que apura o custo unitário direto, indireto, final e o 
resultado final dos serviços por meio de uma matriz de insumo-produto de 
Leontief.
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Resultados:

Quadro 1 – Histórico de implantação do Sistema de Custos Sesa/CE

UNID. HOSP. DA REDE SESA/CE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hospital São José 
Hospital Geral de Fortaleza
Hospital Geral Dr. César Cals
Hospital Infantil Albert Sabin
Hospital do Coração/Pulmão 
Messejana
Hospital Mental de Messejana

UNID. AMB. DA REDE SESA/CE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lacen
HEMOCE
CEO – Centro
CEO – Rodolfo Teófilo
CEO – Joaquim Távora
Centro de Saúde Dermato. D. Libânia
Centro Integ. Diabetes e Hipertensão
Instituto Prevenção do Câncer
Centro de Saúde Meirelles
HOSPITAIS POLO REGIONAIS - CE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hosp.Mun Dr Argeu Braga Herbster – 
Maranguape
Hosp.São Francisco De Canindé
Hosp.Mat São Vicente De Paulo – 
Itapipoca
Hosp.E Casa De Saúde De Russas
Hosp.Mat Jesus Ma. José – Quixadá
Hosp.Deoclécio Lima Verde – 
Limoeiro Do Norte
Hosp E Mat. Dr Adalberto F. Lima – 
Tauá
Hosp Madalena Nunes – Tianguá
Hosp. Dr. Murilo Aguiar – Camocim
Hops. José Pinto Do Carmo - Baturité
Hosp. Santa Isabel – Aracoiaba
Hosp. Santa Luisa De Marillac – 
Aracati
Hops. N. Sra. Das Graças – Cascavel
Hosp. Geral Brejo Santo – Bs
Hosp. Regional De Iguatú – Iguatú

continua
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CEOS REGIONAIS – CE (ADM. 
CONSÓRCIO) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Centro Especialidade Odontológico 
– Russas
Centro Especialidade Odontológico – 
Juazeiro Do Norte
Centro Especialidade Odontológico 
– Baturité
Centro Especialidade Odontológico 
– Sobral
Centro Especialidade Odontológico – 
Camocim
Centro Especialidade Odontológico 
– Ubajara
Centro Especialidade Odontológico 
– Crato
Centro Especialidade Odontológico 
– Limoeiro

POLICLÍNICAS REGIONAIS - CE  
(ADM. CONSÓRCIO) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Policlínica – Baturité
Policlínica – Camocim
Policlínica – Sobral
Policlínica – Russas
Policlínica – Icó

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde/Ceará.

Tabela 3 – Custos dos hospitais polo secundário, 2012

Centro 
de 

custos

Centro 
Cirúrgico

“Centro 
Obsétrico/ 

Parto”

Unid. Int. 
Cirúrgico

“Unid. Int. 
Cl. Médica”

“Unid.Int.
Gineco/ 

Materni-
dade”

“Unid.Int. 
Pediátrica”

Unid.Int. 
Trauma-
tológica

“Urgên-
cia/ 

Emer-
gência”

Limoeiro 
Norte

 1.075,25  -    811,87  2.317,35  -    -    765,23  42,46 

Quixadá  758,78  806,58  273,27  -    190,32  679,78  -    19,26 
Russas  527,02  574,63  192,91  113,13  242,48  159,50  187,82  29,81 
Canindé  634,94  313,23  103,75  49,11  113,24  114,81  110,74  42,23 
Itapipoca  408,11  -    254,09  123,46  225,01  249,76  126,62  30,54 
Brejo Santo  320,79  494,24  162,49  64,39  158,39  951,80  135,70  23,38 
Hospital 
Cascavel

 1.107,64  438,26  258,94  83,24  204,62  388,49  -    19,48 

continua

conclusão
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Centro 
de 

custos

Centro 
Cirúrgico

“Centro 
Obsétrico/ 

Parto”

Unid. Int. 
Cirúrgico

“Unid. Int. 
Cl. Médica”

“Unid.Int.
Gineco/ 

Materni-
dade”

“Unid.Int. 
Pediátrica”

Unid.Int. 
Trauma-
tológica

“Urgên-
cia/ 

Emer-
gência”

Hospital 
Tauá

 788,02  396,82  348,95  137,21  250,19  263,15  429,94  32,36 

Hospital 
Aracati

 963,16  858,67  336,42  876,71  255,06  588,70  -    26,40 

Hospital 
Baturité

 730,69  -    -    273,14  383,11  486,05  -    4,77 

Hospital 
Tianguá

 481,57  419,88  200,98  97,70  102,11  140,68  554,75  7,04 

Hospital 
Camocim

 2.391,77  373,24  538,42  190,63  219,40  328,40  652,53  25,55 

Hospital 
Iguatú

 1.223,20  841,64  371,65  167,92  170,34  340,25  594,11  24,77 

Média  877,76  424,40  296,44  345,69  193,41  360,87  273,65  25,24 
Mínimo  320,79  313,23  103,75  49,11  102,11  114,81  110,74  4,77 
Máximo  2.391,77  858,67  811,87  2.317,35  383,11  951,80  765,23  42,46 
Var % 645,60 174,10 682,50 4619,10 275,20 729,00 591,00 789,60

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde/Ceará.

Tabela 4 – Custos mais elevados dos serviços dos hospitais da Rede Estadual

Hospitais Serviços CUD (R$) CUI (R$) PÇÃO CUF (R$) CT (R$)
HSJ UTI  1.269,67  794,01  209  2.063,68  430.885,44 

Centro Cirúrgico  805,45  234,63  110  1.040,09  112.810,40 
HIAS UTI  3.641,90  741,52  168  4.749,42  411.627,86 

Centro Cirúrgico  2.388,66  388,70  839  2.913,06  1.220.000,53 
HGCC Centro Cirúrgico  2.246,08  307,11  340  2.553,19  841.412,18 

SI. Parto Normal  2.208,19  550,29  366  2.758,48  500.679,18 
HM C.Cir. (Transplantes)  9.425,76  873,45  262  10.299,20  2.676.979,34 

UTI Cardiopulmonar  1.762,07  849,78  218  2.611,85  567.038,66 
HSM SPA – Emergência  276,33  91,95  1.254  368,27  460.823,95 

Amb.Infantojuvenil – Naia  158,67  169,58  236  328,26  75.196,73 
HGF Não alimentou o sistema de custos no ano 2012
HPM Não foi implantado o sistema de custos (*)

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde/Ceará.
*Até março de 2014, o Hospital da Política Militar (HPM) não havia implementado o sistema de custos.
Obs.: HSJ: Hospital São José; Hias: Hospital Infantil Albert Sabin; HGCC: Hospital Geral Dr. César Cals; HM: Hospital de Messejana; HSM: 
Hospital de Saúde Mental; HGF: Hospital Geral de Fortaleza e HPM: Hospital da Polícia Militar. CUD: Custo Unitário Direto; CUI: Custo 
Unitário Indireto; PÇÃO: Produção; CUF: Custo Unitário Final; CT: Custo Total.

conclusão
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Tabela 5 – Custos mais elevados dos serviços das unidades de média complexidade da 
Rede Estadual

Unidade Serviços CUD (R$) CUI (R$) PÇÃO CUF (R$) CT (R$)

CEO Centro
Dentística especializada  252,78  104,34  721  357,11  172.627,80 
Cir.Bucomaxilo Facial  137,22  140,80  235  278,01  52.536,72 

CEO Rodolfo Cirurgia  4.753,46  863,47  19  5.616,93  26.499,43 
Dentística  1.149,54  2.017,35  82  3.164,59  18.195,42 

CEO 
Joaquim

Periodontia  3.325,53  315,43  259  4.061,54  67.722,88 

Cirurgia Bucodentária  1.826,50  142,24  46  2.158,40  59.766,47 
CDDL Ambulatório Dst  136,61  901,04  118  1.037,65  42.228,09 

Ambulatório Tisiologia  132,58  473,38  186  605,96  75.400,40 
HEMOCE Aférese Terapêutica  1.662,00  217,81  32  1.879,82  54.446,06 

Amb. Doenças (Falciforme)  330,06  232,76  33  562,82  15.577,75 
LACEN DNA Paternidade  1.913,12  711,74  736  2.624,85  75.610,45 

Dep. Microsc. Alim. Água  955,89  571,34  20  1.527,22  20.162,76 
IPC Programas Especiais (Farmácia)  285,24  5,58  1.008  290,82  125.924,03 

Fisioterapia  92,86  16,52  176  109,38  18.153,65 
CSM DST/Ginecologia  831,69  93,57  1.109  1.112,41  71.742,03 

Pequenas Cirurgias  163,33  37,25  77  275,08  19.558,17 
CIDH Ambulatório Médico  163,45  86,99  3.383  250,43  689.457,72 

Dentista  119,64  41,75  194  161,39  29.081,34 
Fonte: Núcleo de Economia da Saúde/Ceará.
Obs.: CEO Centro: Centro Especializado de Odontologia; CEO Rodolfo: Centro Especializado de Odontologia Rodolfo; CEO Joaquim: Centro 
Especializado de Odontologia Joaquim; CDDL: Centro de Saúde Dermato D. Libânia; Hemoce: Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Ceará; Lacen: Laboratório Central de Saúde Pública; IPC: Instituto de Prevenção do Câncer; CSM: Centro de Saúde Meirelles; CIDH: Centro 
Integrado de Diabetes e Hipertensão. CUD: Custo Unitário Direto; CUI: Custo Unitário Indireto; PÇÃO: Produção; CUF: Custo Unitário Final; 
CT: Custo Total.

C. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops)

Objetivos:

 ¾ Orientar municípios sobre as novas regras da Lei nº 141, de 13/2012.

 ¾ Monitorar as informações do Siops nos municípios.

 ¾ Apoiar a alimentação do Siops Estadual.

 ¾ Participar das reuniões nacionais.

 ¾ Orientar usuários do Sistema (Cesau, Cosemes, Nuepi, Copas, Aprece etc.).

 ¾ Colaborar na construção do IDB do estado do Ceará.
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 ¾ Fornecer informações sobre como utilizar dados do Siops para estudantes.

D. Contas públicas em Saúde

Objetivos:

 ¾ Rastrear o gasto público em saúde para subsidiar o processo de planejamento 
na gestão do SUS/CE.

Utilização dos dados:

 ¾ Projeto de Contas Públicas em Saúde.

 ¾ Subsídio às ações de planejamento e orçamento.

 ¾ Relatório de Gestão Anual.

 ¾ Publicação em artigo.

 ¾ Apresentação em eventos sobre Gestão e Economia da Saúde.

Método – OMS:

 ¾ Matriz 1 – Fonte de Financiamento X Agentes Financeiros (quem financia e 
gerencia).

 ¾ Matriz 2 – Agente Financeiro X Provedores (unidades prestadoras do serviço).

 ¾ Matriz 3 – Agentes Financeiros X Atividades (natureza do serviço prestado).

 ¾ Matriz 4 – Provedores X Atividades.

 ¾ Matriz 5 – Provedores X Itens de Despesa (natureza da despesa realizada).
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Resultados:

Tabela 6 – Gasto público com saúde no estado do Ceará, 2004-2009

Ano Total (R$) Total (US$) Gasto per 
capita (R$)

Gasto per 
capita (US$)

% Gasto/PIB 
(R$)

2004 3.558.967.528 2.022.140.641 446,18 253,51 7,48 
2005 3.134.484.880 1.780.957.318 387,10 219,95 6,31 
2006 3.859.556.614 2.192.929.894 469,70 266,87 6,99 
2007 3.917.724.465 2.225.979.810 478,63 271,95 6,83 
2008 4.199.316.936 2.385.975.532 496,93 282,35 7,22 
2009 4.326.141.085 2.458.034.707 506,11 287,56 7,09 
Var % 2004 x 2009 21,56 21,56 13,43 13,43 -5,21 

Fonte: Contas Públicas em Saúde/NUCONS/SESA/2011 - valores dez./2009.

Gráfico 1 – Financiamento público da saúde por esfera de governo (União, estado e 
municípios) no Ceará, de 2004 a 2009
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Fonte: Núcleo de Economia da Saúde/Ceará.
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Gráfico 2 – Quem gerencia os recursos
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Fonte: Núcleo de Economia da Saúde/Ceará.

Tabela 7 – Gastos dos provedores, segundo itens de despesa no Ceará, de 2005 a 2008, em 
milhões de reais

Provedor Ano Remune-
ração do 
Trabalho

Medica-
mentos

Mat. Médico-
-Hospitalar

Serviços  
Terceirizados

Investi-
mento

Outros Total

Hospital

2005  316,5  164,2  104,9  183,6  22,5  248,2 1039,9
2006  386,5  181,1  126,6  241,8  41,0  384,0 1361
2007  280,1  113,6  80,3  169,1  17,9  869,5 1530,5
2008  288,9  53,2  25,7  100,0  62,0  588,7 1118,5

Prestadores 
de Serviços 
Ambulatoriais

2005  538,4  26,0  41,8  68,9  1,7  103,4 780,2
2006  575,8  35,1  53,4  96,4  1,2  159,4 921,3
2007  428,1  11,9  43,6  84,0  0,8  128,9 697,3
2008  153,6  6,8  20,0  75,9  5,6  157,7 419,6

Instituições que 
prestam serviços 
correlatos à Saúde

2005  1,1  -    -    30,9  0,2  144,8 177
2006  0,3  -    -    75,6  1,0  160,4 237,3
2007  0,2  -    -    7,7  0,3  183,0 191,2
2008  0,2  -    -    7,9  0,8  160,1 169

Administração do 
Nível Central

2005  317,3  177,4  85,6  244,5  -    243,2 1068
2006  745,4  153,4  85,5  141,2  91,2  41,4 1258,1
2007  878,5  184,2  95,0  130,1  64,0  57,4 1409,2
2008  1.244,0  195,2  104,1  621,4  194,7  47,8 2407,2

Fonte: Contas Públicas em Saúde/Nucons/Sesa/2011 – Valores dez./2008.
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Núcleo de Economia da Saúde do Pará – NES/PA

Integra a diretoria Administrativa-Financeira da Secretaria de Economia da Saúde do Pará, 
tendo sido instituído pela Portaria nº 70, de 13 de março de 2007. 

1. Integrantes

1. Ednei Charles da Cruz Amador 

2. Susana Gomes de Lima 

3. Danielle Yasmine de Almeida Cavalcante 

4. Elizabete Gouvêa Alfaia 

5. Samara Cristina Neves Alves 

2. Organograma da SES

Figura 3 – Organograma da Secretaria Estadual da Saúde do Pará
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Fonte: Núcleo de Economia da Saúde do Pará.
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Núcleo de Economia da Saúde do Distrito Federal – NES/DF

1. Histórico

O Núcleo de Economia da Saúde do Distrito Federal (NES/DF) surgiu inserido no organograma 
da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF) no ano de 2007, por meio do Decreto nº 28.011, 
de 30 de maio do referido ano. Esse decreto também dispõe sobre a reestruturação da 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).

A partir de 2016, o NES/DF torna-se a Gerência de Custos em Saúde. Tal alteração, contudo, 
não modifica suas atribuições, mas somente sua inserção institucional. 

2. Inserção organizacional

 ¾ De 2007 a 2015:

SES/DF → Suprac → DIPPS → Geplos → NECS (NES/DF)
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Figura 4 – Organograma da Secretaria Estadual da Saúde do Distrito Federal de 2007 a 2015
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Fonte: Núcleo de Economia da Saúde do Distrito Federal.
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 ¾ A partir de 2016:

Figura 5 – Organograma da Secretaria Estadual da Saúde do Distrito Federal a partir de 2016
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Fonte: Núcleo de Economia da Saúde do Distrito Federal.

3. Integrantes

1. Marcelo de Jesus Neves (coordenador)

2. Mariane Santos de Morais

3. Luciana da Silva Lira

4. Rosalina Aratani Sudo

5. Marcos Aurélio Câmara
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4. Atribuições

• Analisar e acompanhar os dados referentes aos custos das unidades da Secretaria.

• Subsidiar os Centros de Custos da Secretaria na coleta de dados.

• Atualizar os dados no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde 
(Siops).

• Orientar as unidades da Secretaria sobre os conceitos de economia em saúde, 
aplicados nas atividades da sua área de atuação.

• Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

5. Atividades

A. Capacitação

 ¾ Elaboração de manuais próprios em Gestão de Custos, voltados aos gestores 
das unidades hospitalares.

 ¾ Realização, em abril de 2015, da 2ª Capacitação para Implantação da Gestão 
de Custos, na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), 
onde foram treinados 18 servidores das regionais visitadas.

B. Gestão de custos (PNGC)

• Institucionalizada na SES/DF por meio da Portaria nº 288, de 25 de outubro de 
2013, alterada pela Portaria nº 79, de 29 de abril de 2015.

Objetivos:

 ¾ Apurar os custos dos serviços prestados.

 ¾ Fornecer a todas as unidades de saúde informações detalhadas referentes 
aos seus custos.

 ¾ Fortalecer o controle social.

 ¾ Auxiliar os gestores na tomada de decisão, para melhorar a gestão dos 
recursos disponíveis.

 ¾ Colaborar para uma gestão mais eficiente.

 ¾ Servir como indicador de eficiência hospitalar.
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 ¾ Comparar custo de unidades semelhantes.

 ¾ Contribuir para alocação de recursos.

 ¾ Servir de base para avaliações econômicas e de tecnologias em saúde.

Método: 

 ¾ Custeio por absorção que apura o custo unitário direto, indireto, final e o 
resultado final dos serviços por meio de uma matriz de insumo-produto de 
Leontief.

Implantação:

 ¾ Dá-se em quatro fases: 

1. Sensibilização e capacitação. 

2. Mapeamento da unidade e coleta de dados.

3. Preenchimento do sistema ApuraSUS.

4. Análise crítica de relatórios (é atribuída pontuação às unidades hospitalares 
por evolução nas fases).

Resultados:

 ¾ A gestão de custos abrange mais de 85% das regionais de saúde e o Hospital 
da Criança de Brasília. Considerando a inclusão das novas unidades, listam-se 
a seguir as unidades com Gestão de Custos implantada. Cabe considerar 
que as unidades se encontram em fases distintas de implantação:

Fase 1 – Sensibilização e capacitação:

Hospital da Criança de Brasília

Hospital Regional do Gama

Coordenação-Geral de Saúde de São Sebastião (CGSSS)

Fase 2 – Mapeamento da unidade e coleta de dados:

Hospital de Apoio de Brasília (HAB)

Hospital Regional de Planaltina (HRPL)
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Hospital Regional de Sobradinho (HRS)

Hospital Regional de Brazlândia (HRBz)

Hospital Regional de Samambaia (HRSam)

Hospital Regional do Guará (HRGu) 

Coordenação-Geral de Saúde do Recanto das Emas (CGSRE)

Coordenação-Geral de Saúde do Núcleo Bandeirante (CGSNB)

Fase 3 – Preenchimento do sistema ApuraSUS e relatórios:

Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

Unidade de Pronto Atendimento Recanto das Emas (UPA)

Fase 4 – Monitoramento e avaliação:

Hospital Materno Infantil (Hmib)

Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)

Hospital de Base de Brasília (HBDF)

 ¾ Considerando as fases de implantação, as unidades de saúde apresentam a 
situação demonstrada no gráfico a seguir. 
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Gráfico 3 – Progresso da implantação do PNCG, em unidades hospitalares do Distrito 
Federal – acumulado até o segundo quadrimestre de 2015
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Fonte: Núcleo de Economia da Saúde do Distrito Federal.
Obs.: CGSAS: Coordenação-Geral de Saúde da Asa Sul; CGSC: Coordenação-Geral de Saúde de Ceilândia; CGSSM: Coordenação-Geral 
de Saúde de Santa Maria; HBDF: Hospital de Base do Distrito Federal; CGSAN: Coordenação-Geral de Saúde da Asa Norte; CGSGu: 
Coordenação-Geral de Saúde do Guará; CGSCNBRFPW: Coordenação-Geral de Saúde da Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho 
Fundo e Park Way; CGSPL: Coordenação-Geral de Saúde de Planaltina; CGSSAM: Coordenação-Geral de Saúde de Samambaia; CGSSS: 
Coordenação-Geral de Saúde de São Sebastião; CGSG: Coordenação-Geral de Saúde do Gama; CGSRE: Coordenação-Geral de Saúde 
do Recanto das Emas; HCB: Hospital da Criança de Brasília José Alencar; CGST: Coordenação-Geral de Saúde de Taguatinga; CGSBz: 
Coordenação-Geral de Saúde de Brazlândia; HAB: Hospital de Apoio de Brasília; CGSS: Coordenação-Geral de Saúde de Sobradinho; CGSPa: 
Coordenação-Geral de Saúde de Paranoá; HSVP: Hospital São Vicente de Paulo. 
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Gráfico 4 – Custo médio mensal das unidades hospitalares, por porte, em 2014
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Pessoal 38.051.066,89R$ 70% 17.506.895,65R$ 73% 8.757.027,34R$ 81% 4.458.909,24R$ 81%

Material de Consumo 7.521.168,86R$ 14% 2.189.480,78R$ 9% 709.277,94R$ 7% 270.176,97R$ 5%

Serviços de Terceiros 8.255.810,21R$ 15% 4.131.937,12R$ 17% 1.228.470,61R$ 11% 737.580,92R$ 13%

Despesas Gerais 807.522,77R$ 1% 263.355,91R$ 1% 164.286,70R$ 2% 57.457,70R$ 1%

Total Geral Mês 54.635.568,74R$ 24.091.669,46R$ 10.859.062,59R$ 5.524.124,83R$

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde do Distrito Federal.

A. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops)

Objetivos:

 ¾ Orientar municípios sobre as novas regras da Lei nº 141/2012.

 ¾ Monitorar as informações do Siops nos municípios.

 ¾ Apoiar na alimentação do Siops Estadual.

 ¾ Participar das reuniões nacionais.

 ¾ Colaborar na construção do IDB do Distrito Federal.

 ¾ Fornecer informações sobre como utilizar dados do Siops para estudantes.
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Núcleo de Economia da Saúde da Paraíba – NES/PB

1. Histórico

O Núcleo de Economia da Saúde do estado da Paraíba (NES/PB) foi instituído pelo Decreto 
Governamental nº 33.766, de 12 de março de 2013, publicado no Diário Oficial do estado da 
Paraíba, de 13 de março de 2013. 

O NES/PB está vinculado ao Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e 
Desenvolvimento do Ministério da Saúde (DESID/MS), subordinado ao gabinete do 
Secretário de Saúde do estado da Paraíba. Sua proposta central é a implantação do sistema 
de gestão de custos ApuraSUS. A estruturação do NES/PB prevê ações ligadas a quatro eixos 
estruturantes: Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops); Banco de 
Preços em Saúde (BPS), Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) e Ensino e Pesquisa 
(EP). Todos com a premissa de disseminar as informações sobre os conhecimentos teóricos 
e práticos de Economia da Saúde, com o intuito de multiplicar profissionais desta área na 
Saúde para atuarem na administração pública, otimizando a alocação dos recursos. 

O NES/PB emerge com a missão de consolidar e disseminar a Economia da Saúde como 
instrumento para a tomada de decisão e contínuo aperfeiçoamento e fortalecimento do SUS 
no estado da Paraíba. Neste contexto, o NES/PB constitui um ponto focal de disseminação 
das ações de Economia da Saúde dos estados e dos municípios de grande porte, com 
vistas a subsidiar os gestores locais no processo de tomada de decisão para aplicação do 
conhecimento e das ferramentas de Economia da Saúde. 

2. Inserção organizacional

SES/PB → Gabinete do Secretário → Núcleo de Economia da Saúde (NES/PB) 
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Figura 6 – Organograma da Secretaria Estadual da Saúde da Paraíba
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Fonte: Núcleo de Economia da Saúde da Paraíba.

3. Integrantes

1. Shirleyanne Brasileiro Araújo de Lima (coordenadora)

2. Rômulo de Oliveira Fernandes

3. Maevy Pimentel Rodrigues

4. Lúcia Helena Martins Barreto

5. Eliane de Fátima Ferreira Araújo da Costa 

4. Atribuições

• Contribuir para o desenvolvimento de programas e projetos vinculados à saúde, 
cuja implantação envolva aplicabilidade da Economia da Saúde, nas seguintes 
áreas temáticas: 

 ¾ Políticas de saúde, mercado e regulação.

 ¾ Financiamento em saúde.

 ¾ Gestão de custos em saúde.

 ¾ Avaliação econômica e financeira em saúde.

 ¾ Demais estudos correlatos à economia em saúde.
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• Coordenar as ações do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC), no âmbito 
do estado da Paraíba, e a implantação do sistema de apuração de custos na rede 
hospitalar do estado (ApuraSUS).

• Alimentar e auxiliar no acompanhamento da alimentação do Banco de Preços em 
Saúde (BPS).

• Acompanhar o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde (Siops).

• Coordenar e executar as ações do Núcleo de Ciências e Tecnologia em Saúde.

• Apoiar as gerências executivas e assessorar a Secretaria de Saúde e a Secretaria 
Executiva no acompanhamento da gestão dos custos das Ações e Serviços em 
Saúde do Estado.

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

• Propor parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa relacionadas à 
Economia da Saúde.

• Estimular e fomentar o uso de indicadores, técnicas, metodologias e demais 
instrumentos, ferramentas e/ou projetos desenvolvidos pelo NES/PB no âmbito 
da SES.

• Elaborar e implantar normas e procedimentos para seu funcionamento, objetivando 
o planejamento e a organização das ações e das atividades.

• Promover a formação e a capacitação de pessoal.

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

• Divulgar e disponibilizar os resultados das pesquisas e avaliações, acompanhando 
o impacto desses estudos.

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

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

• Utilizar os sistemas de informação gerenciados pelo DESID, quais sejam, Siops, 
BPS e o Catálogo de Materiais (Catmat), para promover a tomada de decisão com 
bases racionais.
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• Utilizar os recursos de busca de evidência científica em Economia da Saúde 
disponibilizados pela Biblioteca Virtual em Saúde Economia da Saúde Brasil (BVS Ecos).

• Promover a implantação de redes de cooperação entre serviço e academia de 
forma a potencializar a aplicação do conhecimento e das ferramentas de Economia 
da Saúde.

5. Atividades

A. Capacitação 

 ¾ Realização do “Encontro Regional da Economia da Saúde do Nordeste: 
avanços e eficiências nas políticas de saúde para o SUS”, na cidade de João 
Pessoa, em 11 e 12 de março de 2014. 

 ¾ Realização, em parceria com a ABrES, do “Encontro de Economia da Saúde: 
estratégias de fortalecimento da Economia da Saúde”, na cidade de João 
Pessoa, em 6 de novembro de 2015. 

B. Gestão de custos (Plano Nacional de Gestão de Custos)

 ¾ Importante instrumento de gestão, o ApuraSUS, sistema elaborado pelo 
Ministério da Saúde (MS), que por meio da metodologia de absorção, 
condensa dados de teor financeiro e de produtividade hospitalar, remete 
relatórios sintéticos e analíticos de custos que darão embasamento aos 
gestores da área da Saúde para tomarem decisões administrativas, com o 
intuito de alcançar maior eficiência e eficácia na alocação dos seus recursos. 

Objetivos:

 ¾ Colaborar para uma gestão mais eficiente.

 ¾ Facilitar a tomada de decisão gerencial.

 ¾ Servir como indicador de eficiência hospitalar.

 ¾ Comparar custo de unidades semelhantes.

 ¾ Contribuir para alocação de recursos.

 ¾ Servir de base para avaliações econômicas e de tecnologias em saúde.

Método:

 ¾ Custeio por absorção que apura o custo unitário direto, indireto, final e o 
resultado final dos serviços por meio de uma matriz de insumo-produto 
de Leontief.
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C. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops)

 ¾ É um instrumento de planejamento, gestão e controle social do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que coleta e disponibiliza informações sobre receitas 
totais e orçamentos públicos em Saúde. Tem como objetivo acompanhar, 
fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos vinculados a ações e serviços 
públicos em Saúde. O NES/PB tem como objetivo acompanhar, monitorar e 
orientar os profissionais responsáveis pela alimentação do sistema Siops dos 
233 municípios do estado da Paraíba, visando dimensionar a participação 
do estado e dos municípios no financiamento da Saúde, seguindo critérios 
definidos pela Emenda Constitucional nº 29/2000, quanto aos percentuais 
mínimos de gastos com ações e serviços públicos em Saúde. 

Objetivos:

 ¾ Orientar municípios sobre as novas regras da Lei nº 141/2012.

 ¾ Monitorar as informações do Siops nos municípios.

 ¾ Apoiar a alimentação do Siops estadual.

 ¾ Participar das reuniões nacionais.

 ¾ Colaborar na construção do IDB do estado da Paraíba.

 ¾ Fornecer informações sobre como utilizar dados do Siops para estudantes.

D. Banco de Preços em Saúde (BPS)

 ¾ É um programa instituído pelo Ministério da Saúde (MS), que tem por 
finalidade o monitoramento dos preços de medicamentos e demais materiais 
técnicos utilizados na área da Saúde. Este mapeamento nas entidades de 
saúde tem como objetivo subsidiar estudos técnicos de Farmacoeconomia, 
servir de base de dados para os mapas usados nos processos licitatórios, 
implicando assim agilidade temporal nos processos e otimização da 
alocação dos recursos. 
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Núcleo de Economia da Saúde de Pernambuco – NES/PE

1. Histórico

O arranjo local adotado pela gestão visa à construção de uma política que envolva os gestores 
e os trabalhadores da saúde, bem como a academia. Para tanto, foram instituídos, por meio 
de portaria do secretário estadual de saúde, o Núcleo Estadual de Economia da Saúde (NES/
PE), o Núcleo de Economia da Saúde Hospitalar (NES-Hosp) e o Comitê Estadual de Economia 
da Saúde (Cees). Estes são formados por representantes das Secretarias-Executivas, dos 
trabalhadores dos hospitais e dos professores da academia. A missão desses componentes 
é a institucionalização da Ecos na Secretaria Estadual de Saúde, tendo-se como estratégia 
ou caminhos adotados o desenvolvimento dos trabalhadores da saúde na perspectiva 
da educação continuada e na da educação permanente em saúde quando destacamos o 
trabalho como campo de formação no nosso cotidiano; a produção do conhecimento e o 
desenvolvimento dos trabalhadores de forma articulada com o trabalho.

O NES e o NES-Hosp elaboraram Planos de Ação contendo objetivos estratégicos, ações, 
indicadores, metas e responsáveis, que são acompanhados mensalmente durante as reuniões 
e/ou encontros realizados. As pautas desses encontros são elaboradas pelos integrantes 
dos núcleos trazendo sempre aspectos de ordem prática, como também temas de estudo 
apontados pelo grupo. Essa experiência vem permitindo, além da efetiva aproximação do 
NES-Hosp, a troca de vivências, a apresentação dialogada de saberes, as pactuações, os 
novos acordos e o monitoramento das ações.

Com a implantação do NES-Hosp, espera-se obter os gastos reais com cada unidade 
hospitalar, bem como os valores referentes à internação de cada paciente. Sendo que, para 
este último, pretende-se que, no momento de sua alta, leve consigo um demonstrativo 
contemplando os gastos de sua assistência realizada durante o período de internação.

Como resultado das ações iniciadas e em curso, destacam-se:

• Captação de R$ 245.000,00 por meio do Convênio com o Ministério da Saúde.

• Implantação do Comitê Estadual de Economia da Saúde.

• Implantação do Núcleo Estadual de Economia da Saúde.

• Sete NES-Hosp em processo de implantação. Para 2015, está prevista a implantação 
em três hospitais.

• Elaboração de Plano de Ação em conjunto com os NES-Hosp.

• Definição dos Centros de Custos por Hospitais.

• Realização de visitas semanais aos hospitais para discussão dialogada sobre o 
levantamento dos dados, a reestruturação de processos, a correção de rumos.
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• Reuniões mensais com todos os componentes do NES-Hosp na perspectiva de 
troca de experiências, construção coletiva das ações comuns e debate de temas 
de estudo.

• Curso de Especialização em Economia da Saúde para 20 técnicos da Saúde por 
intermédio da captação de recursos via Ministério da Saúde. Previsto para iniciar 
em 2016.

• Realização de oficina em Gestão de Custos pelo Ministério da Saúde com os 
componentes dos NES-Hosp: 36 participantes.

• Implantação do Sistema de Custos em hospitais – ApuraSUS: previsto para 
novembro de 2015.

O NES/PE foi criado a partir da Portaria nº 448, de 3 de julho de 2013, da Portaria Hospitais nº 
563/2013 e da Portaria do Comitê Estadual de Economia da Saúde nº 065/2014.

2. Inserção organizacional

SES/PE → Secretaria-Executiva de Coordenação-Geral → NES/PE

Figura 7 – Organograma da Secretaria Estadual da Saúde de Pernambuco
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Fonte: Núcleo de Economia da Saúde de Pernambuco.
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3. Integrantes

A. Cees

1. Núcleo do Governo

2. NES/PE

3. NES-Hosp

B. NES/PE

1. Roseane da Silva Lemos (coordenadora)

2. Inês Eugênia Ribeiro da Costa

3. Geraldo Henrique Puça

C. NES-Hosp

1. Em cada unidade hospitalar, a equipe é formada por alguns de seus servidores. 

4. Atribuições

• Implantação do Sistema de Apuração e Gestão de Custos nas unidades de saúde.

• Produção de conhecimentos relacionados à área de Economia da Saúde.

• Formação e capacitação de recursos humanos.

• Integração com o Plano Nacional de Gestão de Custos – PNGC (política nacional).
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Figura 8 – Atribuições do Núcleo de Economia da Saúde de Pernambuco

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde de Pernambuco.

5. Atividades

A. Capacitação 

• Reuniões mensais com todos os membros dos NES-Hospitalares, visando à troca 
de experiências, à construção coletiva das ações comuns e ao debate de temas de 
estudo.

• Curso de Especialização em Economia da Saúde por meio da captação de recursos 
via Ministério da Saúde, previsto para 2016. Público-alvo: 20 técnicos da Secretaria 
Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE).

• Realização de oficina em Gestão de Custos pelo Ministério da Saúde com os 
membros dos NES-Hospitalares: 36 participantes.

B. Gestão de custos (PNGC)

Objetivos:

 ¾ Colaborar para uma gestão mais eficiente.

 ¾ Facilitar a tomada de decisão gerencial.
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 ¾ Servir como indicador de eficiência hospitalar.

 ¾ Comparar custo de unidades semelhantes.

 ¾ Contribuir para alocação de recursos.

 ¾ Servir de base para avaliações econômicas e de tecnologias em saúde.

Método: 

 ¾ Custeio por absorção que apura o custo unitário direto, indireto, final e o 
resultado final dos serviços por meio de uma matriz de insumo-produto de 
Leontief.

C. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops)

Objetivos:

 ¾ Orientar municípios sobre as novas regras da Lei nº 141/2012.

 ¾ Monitorar as informações do Siops nos municípios.

 ¾ Apoio na alimentação do Siops estadual.

 ¾ Participar das reuniões nacionais.

 ¾ Colaborar na construção do IDB do estado de Pernambuco.

 ¾ Fornecer informações sobre como utilizar dados do Siops para estudantes.
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Núcleo de Economia da Saúde – SES/AC

1. Histórico

O NES/AC foi criado mediante o Decreto n° 6.375, de 13 de setembro de 2013. O Núcleo surgiu 
a partir de proposta encaminhada pela equipe técnica do Departamento de Planejamento 
(DP), com apoio da Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (DPDI) 
da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Na época, iniciaram um trabalho de 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Fundo Estadual de Saúde (FES); 
de acompanhamento da inserção dos dados no Sistema de Informações de Orçamento 
Público em Saúde (Siops); de acompanhamento da publicação do Demonstrativo da Receita 
de Impostos Líquida e das Despesas com Saúde – Anexo 12 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF); e, com uma unidade de saúde, iniciaram um trabalho visando à implantação 
de apuração de custos. Complementarmente, a Sesacre, por meio da DPDI, viabilizou a 
participação de dois técnicos no Curso de Especialização em Economia da Saúde a distância, 
promovido pelo Ministério da Saúde/Secretaria-Executiva (SE)/Departamento de Economia 
da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento (DESID), e realizado pelo Hospital Samaritano 
de São Paulo em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade Estadual de 
São Paulo (USP). No momento da reformulação da estrutura organizacional da Sesacre, 
realizada em setembro de 2013, por meio do Decreto Estadual nº 6.375/2013, o NES do Acre 
foi institucionalizado como Divisão de Economia da Saúde (DES), subordinado ao DP/DPDI.

Atualmente, a Divisão de Economia da Saúde (DES) encontra-se em fase de estruturação. 
É gerenciada por uma profissional com formação em economia e com especialização 
em economia da saúde. Compõe ainda a equipe da Divisão de Economia da Saúde um 
profissional com formação em contabilidade. No momento, também aguarda a análise e, 
consequentemente, a liberação de recursos do Ministério da Saúde do projeto de apoio à 
estruturação e o desenvolvimento de ações da DES cadastrado no Sistema de Convênios do 
Governo Federal (Siconv).

2. Inserção organizacional

A estrutura organizacional da Sesacre como Divisão de Economia da Saúde (DES) inserida no 
Departamento de Planejamento desde setembro de 2013.
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Figura 9 – Organograma da Secretaria Estadual da Saúde do Acre
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3. Integrantes

 ¾ Período – 2013/2014:

Carlos Henrique Lima e Silva (coordenador)

Orlando Sabino da Costa Filho

Rejane Cristina Bastos do Nascimento

Welltyton Melo de Souza

 ¾ Período 2015 aos dias de hoje:

Maria da Conceição de Almeida França (coordenadora).

Francisca Aurelina de Souza Ferreira 

4. Atividades

 ¾ Atividades desenvolvidas – 2013/2014:

– Acompanhamento da execução orçamentária e financeira da Sesacre.

– Acompanhamento da inclusão das informações e dos relatórios do Siops.

– Implantação do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC/ApuraSUS) em dois 
hospitais localizados no município de Cruzeiro do Sul/AC (Hospital da Mulher e da Criança 
do Juruá e Hospital Regional do Juruá) – Região de Saúde do Juruá/Tarauacá e Envira. 

 ¾ Atividades desenvolvidas – 2015:

– Implantação do PNGC/ApuraSUS nos hospitais localizados na capital do Estado – Rio 
Branco/AC – Região de Saúde do Baixo Acre/Purus, iniciando pela Fundação Hospital 
Estadual do Acre (Fundhacre).
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Núcleo de Economia da Saúde do Mato Grosso do Sul – NES/MS

1. Histórico

O Núcleo de Economia da Saúde no estado do Mato Grosso do Sul (NES/MS) teve sua origem 
por meio da divulgação do trabalho do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos 
e Desenvolvimento do Ministério da Saúde (DESID/MS) nos eventos de formação e promoção 
do Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops). 

Os gestores estaduais de Saúde demonstraram interesse na implantação do NES/MS, 
considerando a relevância da Economia da Saúde na gestão do SUS, que auxilia na otimização 
das ações de saúde e na distribuição dos recursos disponíveis de modo a possibilitar a melhor 
assistência e o melhor estado de saúde à população.

No dia 9 de agosto de 2013, realizou-se, no Grand Park Hotel, na cidade de Campo Grande, 
o Encontro Regional da Associação Brasileira de Economia da Saúde (ABrES) – Mato Grosso 
do Sul, com o objetivo de disseminar a Economia da Saúde como instrumento do serviço 
público para o desenvolvimento socioeconômico regional e nacional e como objeto de 
estudo dos centros de pesquisa e da universidade; e de consolidar o Núcleo Estadual de 
Economia da Saúde do Mato Grosso do Sul e auxiliar na implantação/consolidação dos 
núcleos nos estados vizinhos. Esse evento, organizado pela ABrES, contou com o apoio do 
DESID/MS e da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul (SES/MS).

Em 25 de abril de 2014, foi oficialmente instituído o NES/MS por meio da Resolução n° 020/
SES/MS – DOE 8.665. Estruturalmente o Núcleo de Economia da Saúde do Mato Grosso do 
Sul (NES/MS) está instituído no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde.

2. Inserção organizacional

SES/MS → Superintendência de Administração e Finanças (SGAF) → Núcleo de Economia da 
Saúde (NES/MS)
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Figura 10 – Organograma da Secretaria Estadual da Saúde do Mato Grosso do Sul
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Fonte: Núcleo de Economia da Saúde do Mato Grosso do Sul.

3. Integrantes

1. Elenir Marlene Calinin dos Santos (coordenadora)

2. Adécio Barbosa de Almeida

3. Ana Lúcia da Silva

4. Ana Claudia Artigas Figueiredo

5. Angela Maria Marques
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6. Ana Claudia Seixas Formiga

7. Helinaldo de Souza Nunes

8. Edson Mamoru Tamaki

4. Atribuições

• Contribuir para o desenvolvimento de programas e projetos vinculados à saúde, 
cuja implantação envolva aplicabilidade da Economia da Saúde, nas seguintes 
áreas temáticas:

 ¾ Políticas de saúde, mercado.

 ¾ Financiamento em saúde.

 ¾ Gestão de custos em saúde.

 ¾ Avaliação econômica e financeira em saúde.

 ¾ Demais estudos correlatos à Economia da Saúde.

• Estimular e cooperar na formação e na capacitação de pessoal na área de Economia 
da Saúde.

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

• Propor parcerias com instituições de ensino e pesquisa relacionadas à Economia 
da Saúde.

• Estimular e fomentar o uso de indicadores, técnicas, metodologia e demais 
instrumentos, ferramentas e/ou projetos desenvolvidos pelo NES/MS no âmbito 
da SES/MS.

• Integrar e analisar os dados do Siops, acompanhando indicadores e demais 
atribuições do Núcleo de Apoio ao Siops (Neasiops/MS).

5. Atividades

A. Capacitação

• Realização do Curso Aplicado à Gestão de Custos, nos dias 4 a 6/11/2014, para os 
membros do NES/MS e para as unidades hospitalares interessadas em implantar 
o Sistema de Gestão de Custos (ApuraSUS) e participar do Plano Nacional de 
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Gestão de Custos (PNGC). O curso contou com a presença de 33 participantes e 11 
municípios, cujos hospitais foram: 

 ¾ Hospital Municipal de Santa Luzia (Aral Moreira).

 ¾ Hospital Municipal Bodoquena (Bodoquena).

 ¾ Associação Beneficente de Corumbá – Santa Casa (Corumbá). 

 ¾ Hospital Regional de Coxim – Fundação Estatal de Saúde do Pantanal 
(Coxim). 

 ¾ Hospital Municipal Cristo Rei (Dois Irmãos do Buriti).

 ¾ Hospital Municipal Antônio Augusto dos Santos (Naviraí)

 ¾ Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina – HR (Nova Andradina).

 ¾ Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira (Porto Murtinho).

 ¾ Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste (São Gabriel do Oeste).

 ¾ Hospital Municipal de São Sebastião (Tacuru).

 ¾ Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HU/UFGD-EBSERH) (Dourados).

• Deste grupo, os hospitais de Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Naviraí, Nova 
Andradina, São Gabriel, Dourados e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três 
Lagoas já confirmaram adesão ao PNGC e estão iniciando os trabalhos de coleta 
de dados para a implantação da Gestão de Custos em seus hospitais.

B. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops)

Objetivos:

 ¾ Orientar municípios sobre as novas regras da Lei nº 141/2012,

 ¾ Monitorar as informações do Siops nos municípios.

 ¾ Apoio na alimentação do Siops estadual.

 ¾ Participar das reuniões nacionais.

 ¾ Colaborar na construção do IDB do estado do Mato Grosso do Sul.

 ¾ Fornecer informações sobre como utilizar dados do Siops para estudantes.
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Núcleo de Economia da Saúde do Tocantins – NES/TO

1. Histórico

O Núcleo de Economia da Saúde do Tocantins (NES/TO) surgiu em 2011, implantado na 
estrutura da Secretaria de Estado de Saúde do Tocantins (SES/TO). 

Em 2013, no âmbito do Termo de Cooperação Técnica-Operacional firmado entre o Ministério 
da Saúde (MS) e a SES/TO, com o intuito de formalizar um programa de trabalho conjunto 
visando à implantação do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) em unidades 
hospitalares do Tocantins, o NES/TO obteve a incumbência de gerir e operacionalizar, dentro 
de suas atribuições, tal processo de implantação nas unidades de saúde do estado, em 
parceria com o Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento 
(DESID) da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde. 

Até a presente data, o NES/TO não foi institucionalizado por meio de um instrumento legal. 
Encontra-se inserido na estrutura organizacional da SES/TO, vinculado à Superintendência 
de Planejamento, órgão diretamente ligado ao Gabinete do Secretário de Saúde do Estado. 
Atualmente, sua coordenadora responde também como superintende de Planejamento da 
SES/TO.

2. Inserção organizacional

SES/TO → Gabinete do Secretário → Superintendência de Planejamento → NES/TO

Figura 11 – Organograma da Secretaria Estadual da Saúde do Tocantins
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Fonte: Núcleo de Economia da Saúde do Tocantins.

3. Integrantes

1. Luíza Regina Dias Noleto (coordenadora)

2. Maria Fernanda Fernandes Rabelo

4. Atribuições

• Promover a incorporação da cultura de gestão de custos no âmbito das unidades 
hospitalares do estado do Tocantins.
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• Fortalecer a base de conhecimento dos partícipes em relação à gestão de custos 
em saúde e consolidar a troca de experiências e informações na gestão de custos.

• Analisar e acompanhar os dados referentes aos custos das unidades da Secretaria.

• Subsidiar os Centros de Custos da Secretaria na coleta de dados.

• Apurar, levantar dados e elaborar os relatórios pertinentes da execução 
orçamentária e financeira do Fundo Estadual de Saúde.

5. Atividades

A. Gestão de custos (PNGC)

Objetivos:

 ¾ Colaborar para uma gestão mais eficiente.

 ¾ Facilitar a tomada de decisão gerencial.

 ¾ Servir como indicador de eficiência hospitalar.

 ¾ Comparar custo de unidades semelhantes.

 ¾ Contribuir para alocação de recursos.

 ¾ Servir de base para avaliações econômicas e de tecnologias em saúde.

Método: 

 ¾ Custeio por absorção que apura o custo unitário direto, indireto, final e o 
resultado final dos serviços por meio de uma matriz de insumo-produto de 
Leontief.

Resultados:

 ¾ PNGC já implantado em três unidades hospitalares.

 ¾ Núcleos de custos, formados por um gerente e um gestor, nas unidades 
hospitalares integrantes do PNGC no estado.

 ¾ Reuniões semanais com os núcleos de custos hospitalares, para orientação 
de preenchimento das planilhas do sistema ApuraSUS e controle das 
informações lançadas.
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Gráfico 5 – Custo total do Hospital Infantil de Palmas, de 1º/9/2014 a 30/9/2014

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde de Tocantins.

Gráfico 6 – Custo total do Ambulatório de Especialidade Médicas, de 1º/9/2014 a 30/9/2014

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde de Tocantins.
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Gráfico 7 – Custo total do Ambulatório de Odontologia, de 1º/9/2014 a 30/9/2014

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde de Tocantins.

Gráfico 8 – Custo total do Pronto-Socorro, de 1º/9/2014 a 30/9/2014

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde de Tocantins.
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Gráfico 9 – Custo total da Emergência, de 1º/9/2014 a 30/9/2014

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde de Tocantins.

A. Execução orçamentária e financeira – Fundo Estadual de Saúde

 ¾ Preparação de relatórios quadrimestrais.

 ¾ Apresentação em audiência pública dos relatórios quadrimestrais 
elaborados.

 ¾ Disponibilidade no site institucional da SES/TO dos relatórios referidos.

Gráfico 10 – Execução Orçamentária e Financeira – Saúde UG 305500 (de janeiro a abril de 
2015) Programa: Saúde Direito do Cidadão – Orçamento Total
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Fonte: Núcleo de Economia da Saúde de Tocantins.



54

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE/ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ECONOMIA DA SAÚDE 

Núcleo de Economia da Saúde do Rio Grande do Sul – NES/RS

1. Histórico:

Em 2011, a estruturação do Núcleo de Economia da Saúde do estado do Rio Grande do Sul 
foi iniciada a partir de um convênio (Convênio nº 71.705/2011) entre o Ministério da Saúde e 
a Secretaria da Saúde/RS. Esse convênio tinha como objetivo dar apoio técnico e financeiro 
à estruturação do NES, portanto, não é um instrumento formal e legal da criação do NES. A 
cada seis meses, esse convênio era renovado, pois o recurso não era liberado. Esse recurso 
só foi liberado no início de 2015 e ainda não foi usado (dez./2015).

É importante salientar que a minuta do decreto-lei fora elaborada, porém não está publicada 
até o momento.

Diante da LC nº 141/2012, ocorreu um crescente aporte de recursos no Estado pela aplicação 
de 12% em saúde (antes eram aplicados 4,5%). Nesse contexto, afim de melhor distribuir 
os recursos de forma controlada pelo Estado, criou-se a Política de Incentivos da Atenção 
Secundária e Terciária (Pies-AST), com a introdução de 16 incentivos.

Esse montante de recursos aportados gerou a necessidade de aferir o recurso e otimizá-lo; 
por esse motivo, optou-se por utilizar os mecanismos do PNGC na busca desses dados. 
Porém, os dados são fornecidos e até o momento não ocorre o retorno do Ministério da 
Saúde quanto à correta aplicação, tampouco a otimização do recurso. 

A partir de junho de 2014, quando o coordenador do NES assumiu a coordenação da área de 
Gestão da Atenção Secundária e Terciária do Departamento, não foi possível a continuidade 
dos treinamentos, então o DESID/MS assumiu essas atividades com o apoio do Wagner 
Araújo. Desde então, continuam as atividades do NES, com supervisão direta do MS. 

Hoje, o NES aguarda a aprovação por parte do secretário Gabarddo, presidente do Conselho 
das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), na continuidade do NES/RS. Da mesma forma, 
o Fundo Estadual de Saúde aguarda a autorização para utilização do recurso do convênio ou 
a devolução do valor. Cabe lembrar que a contrapartida do Estado soma aproximadamente 
R$ 67 mil e precisa da mesma forma de aprovação, pela situação financeira em que o Estado 
se encontra.

2. Estrutura organizacional da SES/RS:

O NES está na estrutura do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial (DAHA).
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Figura 12 – Organograma da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul

Gabinete do
Secretário de Saúde

Assessoria de
Planejamento

Assessoria de
Comunicação Social

Assessoria Jurídica

Direção GeralAuditoria Médica

Fundo Estadual de
Saúde

Ouvidoria do SUS

Direção-Geral

AdministrativoAções de Saúde

Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Núcleo de

Economia da

Saúde

Tecnologia da
Informação

Coordenação
dos Hospitais

Estaduais

Assistência
Farmacêutica

Vigilância em
Saúde

Escola de
Saúde Pública

Fonte: Núcleo de Economia da Saúde do Rio Grande do Sul.



56

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE/ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ECONOMIA DA SAÚDE 

3. Integrantes

1. Responsável: Marcelo Thiesen (DAHA)

2. Airton Bruxel (DAHA)

3. Ivonete Peixoto Bueno (DAHA)

4. Renata dos Anjos (DAHA)

5. Thiago Zambenedetti Kuse (DAHA)

6. Meriana Farid El Kek (afastada do NES, pois assumiu a direção executiva do Fundo 
Estadual de Saúde – FES)

7. Rosane Brancati (concurso expirado)

8. Leila Saouaya (Departamento Administrativo)

9. Andréa da Silva Raythz (Departamento Administrativo)

4. Atividades:

Treinamentos do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) – 11/2012, 5/2014 e 
10/2015.

Em novembro de 2012, foram realizados treinamentos-pilotos em dois hospitais: Hospital de 
Tramandaí e Hospital Sanatório Partenon.

Em maio de 2014, foram incluídos os seguintes hospitais:

1. Hospital Regional do Vale do Rio Pardo.

2. Pronto Atendimento de Viamão.

3. Hospital Sanatório Partenon.

4. Hospital Municipal Getúlio Vargas.

5. Fundação Assistencial e Beneficente de Camaquã.

6. Unidade de Pronto Atendimento de Lajeado.

7. Hospital de Tramandaí.

8. Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio.

9. Pronto Atendimento Sapucaia do Sul.
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10. Associação Ordem Auxiliadora Senhoras Evangélicas de Montenegro.

11. Instituto de Cardiologia-Hospital de Viamão.

12. Hospital Municipal de São José do Norte.

13. Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo.

14. Hospital Pronto-Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan.

15. Hospital São Francisco de Assis – Parobé.

Em outubro de 2015, foram incluídos os seguintes hospitais:

1. Fundação Assistencial e Beneficente de Camaquã.

2. Hospital Pronto-Socorro de Canoas Deputado.

3. Hospital de Estância Velha.

4. Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio.

5. Hospital Estrela.

6. Hospital Beneficente São Carlos Farroupilha.

7. Associação Ordem Auxiliadora Senhoras Evangélicas de Montenegro.

8. Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo.

9. Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.

Algumas atividades são realizadas pelo Siops, que não está na estrutura do DAHA.
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Área temática 1 – Aspectos gerais da economia da saúde

2001

SOUSA, Maria Helena Lima; TELLO, Juan Eduardo. Célula Economia da Saúde no novo 
modelo de gestão da Secretaria Estadual da Saúdo do Ceará: organização e perspectivas. 
In: SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da (Org.). Economia da Saúde: aspectos conceituais e 
metodológicos. Fortaleza: INESP; Ed. UECE, 2001. p. 271-294.

Resumo: O capítulo define os fundamentos da Economia da Saúde e explicita o papel da 
Célula de Economia da Saúde (Cecons) no modelo de gestão então implantado na Secretaria 
de Saúde de Estado do Ceará (Sesa/CE). Ademais, apresenta a origem e os resultados obtidos 
pelo Cecons no seu primeiro ano de instalação, bem como a articulação institucional da Célula.

Palavras-chave: Economia da Saúde. Cecons. Sesa. SUS.

2002

SOUSA, Maria Helena Lima. Economia da Saúde. In: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO 
DO CEARÁ (Org.). A Saúde no Ceará em grandes números: uma avaliação da situação de 
saúde e das ações implementadas pelo Sistema Público Estadual (1995-2000). Fortaleza: 
SESA/CE, 2002. p. 188-189.

Resumo: Trata-se de um trabalho de levantamento e avaliação da implantação de ações 
no âmbito do Sistema Público de Saúde do Ceará, efetivadas pela Secretaria de Saúde do 
Estado (Sesa). Considera a então nova estrutura organizacional da Sesa, que passa a incluir, 
a partir de 2000, a Economia da Saúde como núcleo de estudo e avaliação de recursos e 
serviços de saúde.

Palavras-chave: Saúde. Ceará. Sistema Único de Saúde (SUS).

2005

SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia  
da Saúde. Fortaleza: UECE; Expressão, 2005. 

Resumo: O livro é uma coletânea de monografias do 1º Curso de Especialização em 
Economia da Saúde, realizado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), de janeiro de 
2002 a julho de 2003. Essa obra apresenta, de forma sumária, o conteúdo principal de cada 
um desses trabalhos de conclusão de curso, que tiveram por propósito estudar assuntos que 
representavam necessidades de conhecimento da Secretaria de Estado da Saúde do Ceará 
(Sesa/CE) e/ou suas unidades de referência e de algumas microrregiões de saúde do estado. 

Palavras-chave: Economia da Saúde. Saúde pública.
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2006

SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia  
da Saúde II. Fortaleza: UECE; Expressão, 2006.

Resumo: O livro é uma coletânea de monografias do 2º Curso de Especialização em 
Economia da Saúde, realizado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Essa obra 
apresenta, formatados em artigos, 17 trabalhos de conclusão de curso que refletem os 
conhecimentos adquiridos em estudos e serviços de saúde no Ceará, empregando-se 
ferramentas da Economia da Saúde. Os referidos trabalhos estão dispostos no livro em quatro 
seções: i) Alocação equitativa de recursos (2); ii) Avaliação econômica (2); iii) Custos (4); e iv) 
Financiamento e gasto (9). Esses trabalhos representavam necessidades de conhecimento 
da Secretaria de Estado da Saúde do Ceará (Sesa/CE) e/ou suas unidades de referência e de 
algumas microrregiões de saúde do estado.

Palavras-chave: Economia da Saúde. Saúde pública.

2007

SOUSA, Maria Helena Lima et al. O Estado da Arte da Produção Científica e Técnica em 
Economia da Saúde no Brasil no Período de 2000 a 2006. Revista Portuguesa de Saúde 
Pública, Lisboa, v. 1, n. 1, p. 45, 2007. 

Resumo: O objetivo desse trabalho consiste em analisar a dinâmica da produção 
científica e técnica no campo de Economia da Saúde no Brasil, no período de 2000 a 
2006. Trata-se de uma pesquisa exploratória com base em dados secundários e utilização 
de indicadores bibliométricos empregados para analisar a dimensão, a evolução e a 
distribuição da bibliografia científica por área temática e tipo de publicação, dentro de 
uma perspectiva histórica. As áreas temáticas selecionadas para efeito desse estudo, 
já definidas em publicação do Ministério da Saúde (2004), são: Gestão, Financiamento, 
Alocação e Equidade; Medicamentos, Insumos e Assistência Farmacêutica; Procedimentos 
Clínicos e Cirúrgicos; Educação Sanitária e Promoção da Saúde; Equipamentos e Métodos 
de Diagnóstico; Inovação Tecnológica; Equipamentos Médicos e Hospitalares; e outros. A 
pesquisa foi realizada nas bases de dados informatizados disponíveis na Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), mantida pela Bireme, Associação Brasileira de Economia da Saúde (ABrES), 
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS), Banco 
Mundial e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict). Resultados 
preliminares revelam que a produção intelectual em Economia da Saúde no Brasil não 
apresentou uma evolução uniforme durante os anos estudados, considerado o quantitativo 
total de publicações constante nos bancos de dados consultados. O comportamento dos 
dados de acordo com o tipo de publicação (artigo, livros e teses) acompanha esta tendência. 
A área temática de maior interesse dos pesquisadores no campo da Economia da Saúde 
concentra-se na temática Gestão, Financiamento, Alocação e Equidade e, em segundo lugar, 
a área de Medicamentos, Insumos e Assistência Farmacêutica. Conclui-se que as prioridades 
observadas no âmbito das áreas temáticas de interesse dos pesquisadores são atribuídas às 
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exigências e às dificuldades presentes no financiamento da saúde, que vem enfrentando, no 
período estudado, sérios desafios, principalmente em decorrência da não regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29/2000, que define patamares de aplicação de recursos próprios 
na saúde, pelas três esferas de governo (União, estados e municípios), além da ausência de 
critérios distributivos que contemplem a equidade na partilha de recursos. O incremento dos 
gastos com insumos e medicamentos, especialmente aqueles de dispensação excepcional, 
tem crescido vertiginosamente no País. A maioria da produção científica no Brasil é gerada 
pelas instituições acadêmicas representadas pelas universidades, faculdades e escolas de 
saúde pública. Em que pese a não uniformidade na evolução da produção científica no 
País, observa-se uma tendência de crescimento, especialmente quando analisadas séries 
históricas anteriores ao período estudado. Esforços no sentido da inserção da disciplina 
Economia da Saúde nos currículos dos cursos de graduação, tanto na área de saúde, quanto 
em economia, certamente alavancariam a produção científica, além de despertar o interesse 
de novos investigadores neste campo.   

Palavras-chave: Economia da Saúde. Produção técnica e científica.

2011

SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia  
da Saúde III. Fortaleza: Ed. UECE, 2011.

Resumo: O livro reúne dez textos conceituais e metodológicos da área de Economia da 
Saúde, redigidos por docentes, discentes e egressos do Curso de Mestrado Acadêmico em 
Saúde Pública (Cmasp) da Universidade Estadual do Ceará (Uece), e por participantes do 
Núcleo de Economia da Saúde (Nucons) da Secretaria de Estado da Saúde do Ceará (Sesa/
CE), além de alguns convidados, evidenciando a parceria academia (Uece) e serviço (Sesa).

Palavras-chave: Economia da Saúde. Saúde pública.

2012

LOUREIRO, Sebastião; ARAGÃO, Erika Santos (Org.). Economia da Saúde: conceitos e 
métodos aplicados. Salvador: CEPS, 2012. (Série Estudos e Pesquisas).

Resumo: Este livro é uma coletânea de textos resultantes do projeto desenvolvido pelo 
Ministério da Saúde (MS) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com o apoio 
financeiro do Department for International Development (DFID) para fortalecer o ensino e a 
pesquisa nas instituições acadêmicas e o seu uso nos serviços de saúde. O propósito mais 
geral do projeto, explicitado em seus documentos, era aumentar o uso das ferramentas de 
economia da saúde na análise, na formulação e na implantação de políticas que visem à 
redução das desigualdades do sistema de saúde brasileiro. Para a elaboração do projeto, foram 
convidados representantes de instituições acadêmicas que contribuíram para a definição de 
áreas prioritárias de pesquisa e ensino e Secretarias de Saúde de alguns estados para que 
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pudessem ser avaliadas e dimensionadas as demandas por conhecimentos e instrumentos 
da economia da saúde. As áreas identificadas que deveriam ser priorizadas incluíram temas 
como: alocação de recursos, financiamento da saúde, análise de custos, recuperação de 
custos, avaliação econômica, o desenvolvimento das contas nacionais e estaduais de saúde, 
além de estudos dos reflexos das desigualdades sociais e econômicas nas condições de 
saúde da população. Instituições acadêmicas brasileiras foram selecionadas com base em 
sua capacidade instalada em economia e experiência de colaboração em treinamento de 
profissionais do setor de saúde. Na Bahia, foi selecionado o Instituto de Saúde Coletiva da 
Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), sendo o Programa Integrado de Economia da 
Saúde (Pecs) o responsável pelo planejamento e pela execução do projeto no estado, tendo 
como parceiro a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab). Assim, esse livro registra as 
atividades de pesquisa desenvolvidas pelo Pecs, no âmbito do referido projeto, com o apoio 
do DFID, do Ipea e do MS.

Palavras-chave: Economia da Saúde. Avaliação econômica.

2013

LIMA, Shirleyanne Brasileiro Araújo de. Núcleo Estadual de Economia da Saúde PB. In: 
ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 2013, Recife. Anais do Encontro 
Regional de Economia da Saúde - Recife, 2013. Recife: ABrES, 2013. Disponível em: 
<http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/brasileiro_encontro_regional_recife_2013.
pdf>. Acesso em: 5 fev. 2016. 

Resumo: Essa apresentação busca mostrar as atribuições e as competências do Núcleo 
Estadual da Saúde da Paraíba, bem como a implantação das políticas públicas relacionadas. 

Palavras-chave: Implantação NES.

2014

RAYTHZ, Andrea da Silva. A economia da saúde no Brasil: o papel dos Núcleos de 
Economia da Saúde. 2014. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 
Economia da Saúde) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2014.

Resumo: Esse artigo pretende demonstrar a importância da Economia da Saúde na 
administração dos recursos do SUS, bem como analisar a contribuição dos Núcleos Estaduais 
de Saúde na disseminação das ações de Economia da Saúde nos estados e em municípios 
de grande porte, com vistas a subsidiar os gestores locais no processo de tomada de decisão 
pela aplicação do conhecimento e das ferramentas de Economia da Saúde.

Palavras-chave: Economia da Saúde. Políticas de Saúde. SUS.
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2015

COSTA, Inês Eugênia Ribeiro da et al. Implantação do Núcleo de Economia da Saúde nos 
Hospitais Estaduais – O Caso de Pernambuco, Brasil, 2015. In: CONFERÊNCIA NACIONAL DE 
ECONOMIA DA SAÚDE, 14., 2015, Lisboa. Anais XIV Conferência Nacional de Economia 
da Saúde. Lisboa: ABrES, 2015.

Resumo: Para a efetiva consolidação do Sistema Único de Saúde, torna-se fundamental 
investir na implantação de ações que propiciem mensuração dos custos das ações e dos 
serviços de saúde, potencializando, assim, a aplicação dos recursos financeiros que são 
escassos, e contribuindo para a elaboração de um orçamento mais próximo da realidade 
a ser destinado às unidades hospitalares. Nesse sentido, a Secretaria Estadual de Saúde de 
Pernambuco vem desde 2011 trabalhando na implantação da política estadual de Economia 
da Saúde (Ecos). Nesse mesmo ano, a Secretaria Estadual de Saúde firmou convênio com o 
Ministério da Saúde para Aquisição de serviços visando à criação do NES num montante de 
R$ 245.000,00 que se encontra em franca execução. Em 2015, a SES/PE incluiu a implantação 
dos 22 Núcleos Economia da Saúde-Hospitalar como meta de governo e vem sendo 
acompanhado pelo Núcleo do Governo, composto pelo governador do Estado, secretário 
de Saúde e equipe, secretário de Planejamento, secretário da Fazenda, entre outros, que 
se reúnem mensalmente para acompanhamento das metas prioritárias. Esta meta também 
está incluída no Plano Estadual de Saúde 2016-2019. Assume-se a missão de institucionalizar 
a Economia da Saúde na Secretaria Estadual de Saúde, tendo-se como estratégia o 
desenvolvimento dos trabalhadores da saúde na perspectiva da educação continuada e na 
da educação permanente em saúde.

Palavras-chave: Educação permanente em saúde. Controle de custos. Monitoramento 
em saúde.

TEIXEIRA, Martha. O NES na Bahia. In: ENCONTRO DE ECONOMIA DA SAÚDE: ESTRATÉGIAS 
DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DA SAÚDE, 2015, João Pessoa. Anais... João Pessoa: 
ABrES, 2015. Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/econtro_
economia_da_saude_paraiba_martha_teixeira.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2016. 

Resumo: Essa apresentação expõe a estrutura, o organograma, as estratégias e as atividades 
do NES na Bahia.

Palavras-chave: Núcleo de Economia da Saúde.
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Área temática 2 – Estado, mercado e regulamentação 
econômica em saúde

2006

SOUSA, Maria Helena Lima; SOUSA, Maria Horceni de. Análise do cumprimento da EC 29 nos 
municípios com população abaixo de 30 mil habitantes, segundo condições socieconômicas, 
situação de gestão e perfil dos gastos no ano de 2003. In: SILVA, Marcelo Gurgel Carlos 
da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia da Saúde II. Fortaleza: UECE; 
Expressão, 2006. p. 281-300.

Resumo: Esse trabalho tem por objetivo geral verificar o cumprimento da Emenda 
Constitucional nº 29/200 nos municípios cearenses com população abaixo de 30 mil 
habitantes, no contexto das microrregiões de saúde, situação socioeconômica e nível 
de gasto, em 2004. Os objetivos específicos são: identificar os municípios cearenses com 
população abaixo de 30 mil habitantes que cumpriram a EC nº 29; levantar os principais itens 
de gastos com saúde nos municípios selecionados; e identificar o perfil socioeconômico dos 
municípios cearenses selecionados.

Palavras-chave: Gastos em saúde. Emenda Constitucional nº 29.

2013

LEMOS, Roseane da Silva; BEZERRA, Adriana Falangola Benjamin; PONTES, Juliana Leão. 
Financiamento da alta complexidade: o público e o privado na Saúde Pública. [São 
Paulo, 2014]. Relatório de pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde PPSUS – 
REDE MS/CNPq/FACEPE/SES Chamada MCTI/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/Decit. N º 41/2013 
– Rede Nacional de Pesquisas sobre Política de Saúde: Conhecimento para Efetivação do 
Direito Universal à Saúde. Edital FACEPE 13/2012.

Resumo: A alta complexidade é considerada como um conjunto de procedimentos que, no 
contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando 
propiciar à população acesso a serviços que se integrem aos demais níveis de atenção à 
saúde. A Lei Orgânica do SUS prevê em seus artigos a participação da iniciativa privada, 
em caráter complementar, quando o setor público não for capaz de garantir a cobertura 
assistencial suficiente para atender às demandas da população. E na hipótese de utilizar 
esses serviços, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos deverão ter a preferência na 
participação do SUS. Em estudos sobre as novas modalidades de relação entre público e 
privado na organização e oferta dos serviços de saúde observam-se uma convergência que 
demonstra o aumento da participação do setor privado no Brasil. A avaliação deste cenário 
é importante para evidenciar a mudança do papel do aparelho estatal enquanto executor 
da assistência à saúde e até que ponto o crescimento da participação do serviço privado 
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no SUS está se dando com eficiência para a população. Objetivo: analisar a participação 
dos setores público e privado no SUS do estado de Pernambuco, em relação às ações 
de saúde de alta complexidade sob gestão estadual, a partir da oferta e dos recursos 
financeiros, no período de 2009 a 2013. Metodologia: Estudo de natureza quantitativa, 
fundamentado em dados secundários provenientes de bases de dados oficiais – Sistema de 
Informação Ambulatorial e Hospitalar do MS. Foram levantadas as frequências e os valores 
em reais dos recursos do SUS que subsidiaram os procedimentos de alta complexidade 
por ano de competência, considerando os procedimentos realizados sob gestão estadual. 
Foram observadas as características dos estabelecimentos de saúde, segundo a natureza 
jurídica. Resultados: Os resultados apontam o setor público como o responsável por 93% 
da oferta dos procedimentos, porém é o setor privado que percebe a maior quantidade 
dos recursos financeiros (63%), quando analisados os dois tipos de assistência efetuados. 
Analisando isoladamente a assistência hospitalar, observa-se que a iniciativa privada tem 
frequência predominante em todo o período, representando uma média de oferta de 53%, 
contrariamente, a maior parte das ações ambulatoriais, 93%, é de caráter estatal. Conclusão: 
Apesar de ser um sistema de saúde que constitucionalmente é definido como público, 
prioritariamente estatal, tem o prestador privado como principal executor das ações de 
saúde de média e alta complexidade, contradizendo a legislação que define o papel da 
iniciativa privada como complementar, evidenciando o privilégio ao setor privado dos 
procedimentos de maior valor monetário.

Palavras-chave: SUS. Relação público x privado. Alta complexidade em saúde.

2014

SILVA, Ana Lúcia da. Avaliação dos recursos de saúde programados e aplicados pelos 
municípios da Macrorregião de Campo Grande em Mato Grosso do Sul (2012 e 2013). 
2014. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Economia da Saúde) – 
Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Resumo: Pelo Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (Coap), é necessária a 
apresentação dos recursos próprios programados para as ações de saúde pelos municípios; 
porém, a avaliação quanto à execução desses recursos orçamentários programados não é 
realizada. Esse artigo se propõe a analisar a programação orçamentária dos municípios da 
macrorregião de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, declarada no Coap – assinado nos 
anos de 2012 e 2013, comparando com os valores declarados no Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops).

Palavras-chave: Execução orçamentária. Financiamento da saúde. Mato Grosso do Sul.

SAOUAYA, Leila. A Importância da pesquisa de preços eficiente na Economia em 
compras públicas de medicamentos. 2014. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Economia da Saúde) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014.
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Resumo: A pesquisa de preços é um aspecto importante para ter comparativos e base para 
tomar a melhor decisão na realização de quaisquer compras. No caso da área da Saúde, esta 
decisão reflete diretamente na economia dos escassos recursos nas instituições públicas. 
A aquisição de medicamentos é uma das principais atividades da Gestão da Assistência 
Farmacêutica e são feitas por meio de licitação, utilizando o Sistema de Registro de Preços, 
precedido pelo Pregão Eletrônico. Banco de Preços em Saúde (BPS) é um sistema de 
informação, criado pelo Ministério da Saúde, utilizado para tornar público o resultado das 
compras de medicamentos, materiais médico-hospitalares e outros produtos, realizados 
por instituições públicas, filantrópicas ou privadas. É uma ferramenta de apoio à tomada 
de decisões durante o processo de compras, pois possibilita as comparações em âmbito 
nacional das aquisições de produtos na área de saúde. Nesse estudo, mostraremos a 
importância do Banco de Preços, a efetividade dele nas atividades de negociação de preços, 
suas deficiências por falta de alimentação de dados e comprometimento das entidades 
públicas, bem como demonstraremos as peculiaridades do mercado de medicamentos e as 
compras públicas de medicamentos na Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, 
buscando maximizar a economia das compras.

Palavras-chave: Compras. Pesquisa de preços. Medicamentos. Eficiência. Economia.
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Área temática 3 – Financiamento e gastos em saúde

2000

SOUSA, Maria Helena Lima; FROTA, Francisco Horácio da Silva. Orçamento da saúde: 
desafios aos legisladores. In: FEITOSA, João Bosco; FROTA, Maria Helena de Paula (Org.). 
Saúde em discussão no legislativo: palavras, atos e omissões. Fortaleza: INESP; Ed. UECE, 
2000. p. 161-185. (Coleção Saúde Coletiva no Ceará, n. 5).

Resumo: O objetivo desse capítulo é mostrar não só como está estruturado o Orçamento 
do Setor Saúde (1998-1999) no Orçamento Geral do Estado do Ceará, como também os 
fundamentos e os princípios que o regem como política de saúde no âmbito das demais 
políticas públicas. Também é propósito analisar como vem se dando a participação do Poder 
Legislativo nas discussões e na aprovação de tal orçamento. Trata-se de uma reflexão de 
pontos considerados relevantes para o desempenho do Poder Legislativo, voltada para 
permitir que seus integrantes influenciem de forma mais efetiva as políticas locais de saúde 
e atuem sabendo da lógica de sua promoção, elaboração, aprovação e acompanhamento 
no orçamento do Estado.

Palavras-chave: Orçamento do setor Saúde. Poder Legislativo. Orçamento público.

2004

SOUSA, Maria Helena Lima; FROTA, Francisco Horácio da Silva. Análise dos custos do 
Programa Saúde da Família: o caso de Crateús. Sustentação, Fortaleza, Ano V, n.14, p. 8-21, 
2004.

Resumo: O presente artigo analisa os custos e as receitas do Programa Saúde da Família 
(PSF), em quatro equipes (Monte Nebo, Ibiapaba, Queimados e Santo Antônio), localizadas 
na zona rural do Município de Crateús – CE, no período de junho de 1997 a dezembro de 1999. 
O objetivo é mostrar a importância do sistema de custos como instrumento organizativo 
da gestão em saúde, como um dos fatores primordiais para consolidar a política de saúde 
direcionada à atenção primária em nosso país, a partir da Estratégia Saúde da Família (ESF). 
Infere-se que nada se tem de concreto sobre estudos que avaliem custos e resultados, ou 
o impacto que a cobertura assistencial e preventiva do PSF possa provocar nos níveis de 
atenção secundário e terciário. Além disso, as Secretarias Municipais de Saúde não possuem 
pessoal qualificado para desenvolver um trabalho na esfera econômica. Portanto, esta 
experiência serviu também para identificar entraves que permeiam a eficiência do PSF de 
Crateús. 

Palavras-chave: Gestão em Saúde. Sistema de Custos. Programa Saúde da Família.
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2005

COELHO, Thereza Christina Bahia et al. Contas em Saúde: uma proposta metodológica 
para o Estado da Bahia. Salvador: ISC/UFBA; DFID/SESAB, 2005. Projeto Economia da Saúde. 
Relatório de Pesquisa.

Resumo: A reorientação do sistema de saúde brasileiro proposto pela Reforma Sanitária 
identificou como áreas-problema: o desenvolvimento da infraestrutura; a organização 
dos recursos; o modelo assistencial; a gestão; e o financiamento. Os desdobramentos 
decorrentes da nova constituição de 1988 e a Reforma do Estado Brasileiro vão gerar 
uma “crise de identidade” nos estados e nos municípios que, por intermédio de novos 
arranjos institucionais e da capacitação de seus quadros, devem se adaptar para assumir 
novos papéis na gestão do SUS (MENDES, 1996). Nesse novo cenário, o Estado brasileiro 
deve dividir as responsabilidades de arrecadação e distributivas entre os entes federativos, 
tornando o financiamento das ações e dos serviços de saúde, bem como a alocação e o 
pagamento a provedores, áreas cruciais para viabilizar um sistema universal como o nosso. 
A evidência trazida por estudos em outros países, e confirmada por autores nacionais dos 
gastos crescentes no setor, torna a alocação mais eficiente dos recursos uma prioridade a 
ser observada pelas políticas públicas e seus policy makers, o que exige, por sua vez, um 
diagnóstico preciso do fluxo financeiro no sistema. Se, as questões da eficiência e da equidade 
no financiamento estão no centro do debate em Saúde em todo mundo, nos países em 
desenvolvimento elas tornam-se ainda mais relevantes diante da precariedade da situação 
econômica das suas populações e das limitações orçamentárias dos seus governos. Os 
desafios, que o cumprimento das leis que dão base jurídica à universalidade, à integralidade 
e à equidade do nosso sistema, coloca para o campo da saúde brasileira, estão expressos 
nas várias tentativas de se buscar um equacionamento que torne o SUS democrático, real, 
por meio de dispositivos jurídico-normativos – NOBs 93 e 96, NOAS 2001 e 2002 e EC nº 29. 
Esses dispositivos que regulam uma infinidade de repasses (CARVALHO, 2002) se debatem 
na prática com a complexidade do sistema nacional, tanto do ponto de vista estrutural 
quanto conjuntural. Assim, os gestores estaduais e municipais devem assumir novas 
responsabilidades, levando em conta a diversidade de situações em termos de capacidade 
técnica, administrativa, e financeira, características da federação brasileira e a inexistência de 
um consenso sobre o significado que o legislador desejava atribuir à diretriz constitucional 
específica (VIANNA et al., 2001). Entretanto, a avaliação das desigualdades em saúde no 
País tem sido insuficiente, de acordo com alguns estudos pioneiros conduzidos pelo Ipea e 
Opas/OMS (2001). A aplicação de uma metodologia que permita captar as especificidades 
da realidade do financiamento da saúde no País poderá revelar o caminho dos recursos 
desde as fontes, seus processos de transferência, até as agências administradoras e destas 
para os provedores de serviços, propiciando um melhor entendimento do sistema e novos 
ângulos de análise para os planejadores das políticas públicas em saúde. 

Palavras-chave: Contas em saúde. Fontes de financiamento. Gastos em saúde. Contas 
regionais.
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COÊLHO, Vera Maria Câmara; SOUSA, Fernando José Pires de. Financiamento da Saúde 
no estado do Ceará: receitas e despesas em face da evolução econômica e institucional. 
Fortaleza: SESA/CE, 2005. (Economia da Saúde, 3).

Resumo: O livro analisa o financiamento do setor Saúde no Ceará nas décadas de 1980 
e 1990, por meio da evolução das receitas e dos gastos, segundo o comportamento da 
economia e frente às transformações institucionais e políticas verificadas nesse período. 
Analisa-se o comportamento das receitas, considerando as principais fontes, no sentido de 
confrontar a dinâmica entre recursos próprios (de origem tributária), transferências (Fundo 
de Participação dos Estados – FPE) e de convênios (federais), segundo fases da economia 
cearense e mudanças institucionais, e examinar a evolução dos gastos com saúde no Ceará, 
discriminados por categoria econômica e função.

Palavras-chave: Financiamento público da Saúde. Política econômica. Mudança institucional.

MOTA, Daniel Marques et al. Assistência farmacêutica no SUS do Ceará (Brasil): gastos 
públicos e distribuição de medicamentos. Fortaleza: SESA/CE, 2005. (Economia da Saúde, 2).

Resumo: O livro analisa os gastos públicos e a distribuição de medicamentos empregados 
na atenção primária (de 8 de junho de 2000 a 10 de junho de 2002) e nas doenças de alta 
complexidade ou excepcionais (1998 a 2002), sob o gerenciamento do Núcleo de Assistência 
Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa/CE). Entre os resultados, 
o estudo mostra e quantifica que, a partir de 1998 até 2002, com a aprovação da Política 
Nacional de Medicamentos, ocorrem grandes transformações e um aumento significativo 
dos recursos destinados à Assistência Farmacêutica. Ratifica também a importância das 
economias de escala na aquisição de medicamentos, mostrando que estratégias de 
centralização de compras no Estado, com a promoção da competição, apresentam-se mais 
benéficas do que a compra realizada pelo município de forma isolada. A preocupação com 
os gastos com medicamentos deve-se ao fato de ser este o segundo maior item de gasto 
sanitário do Estado, só perdendo para o gasto com pessoal.

Palavras-chave: Assistência farmacêutica. Política de medicamentos. Gastos com 
medicamentos.

2006

SOUSA, Maria Helena Lima; MAIA, Antônio Faustino. Análise dos gastos com medicamentos 
e material médico-hospitalar em hospital terciário no período de 2000 a 2004: o caso da 
Rede SESA-CE. In: SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas 
de Economia da Saúde II. Fortaleza: UECE; Expressão, 2006. p. 154-171.

Resumo: Os gastos com saúde e sua tendência ascendente nas duas últimas décadas tem 
sido objeto de preocupação de gestores em todo o mundo. Esse trabalho objetiva analisar o 
comportamento dos gastos com medicamentos e material médico-hospitalar em hospitais 
terciários da rede Sesa, no período de 2000 a 2004. A metodologia constitui-se de pesquisa 
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documental e exploratória utilizando dados secundários com gastos hospitalares por itens de 
despesa obtidos do sistema Integrado de Contabilidade (SIC) da Sefaz, do Balanço do Estado, 
da legislação orçamentária e licitações, contrato de gestão, atualizados monetariamente pelo 
IGP-M, (base: 2004). Dados de produção (internação e cirurgia) foram extraídos do Sistema 
de Internações Hospitalares (SIH). As unidades localizam-se em Fortaleza contando com 
parque tecnológico de última geração. Como resultado, observou-se incremento nos gastos 
com medicamentos apresentando tendência crescente em todos os hospitais (variando de 
12,3% a 19,2%) e nos materiais médico-hospitalares, que oscila entre 8,1% a 14,0%. O gasto 
total acompanha a tendência crescente, passando de 8,7%, em média, para 25,4%. Parte 
deste incremento deve-se ao aumento da capacidade instalada e da ampliação dos serviços 
prestados. Conclui-se que o Tesouro Estadual está assumindo o aumento nos gastos totais 
em detrimento do federal. Que os hospitais com menor incremento nos gastos possuem 
sistemas de apuração de custos demonstrando melhor eficiência técnica. Recomenda-se 
que sejam revistos anualmente os contratos de gestão entre entes públicos com valores 
mantidos desde 2002, considerando o aumento da capacidade instalada e a inflação do 
período e que seja implantado sistemas de custos em todos os hospitais. 

Palavras-chave: Gastos em saúde. Custos hospitalares.

2007

LIMA, Edilmar Carvalho de et al. Contas em Saúde no Estado do Ceará: uma análise do 
fluxo de recursos sob a ótica das fontes de financiamento para o setor no período de 2004 
a 2006. In: CONFERÊNCIA NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 10., 2007, Lisboa. Anais... 
Lisboa: Escola Nacional de Saúde Pública, 2007. p. 74-75.

Resumo: O estudo pretende identificar e descrever a origem e o fluxo dos recursos 
financeiros do setor público de saúde no estado do Ceará, segundo fonte e agente financeiro. 
A metodologia utilizou a Matriz 1 por fontes e agentes, disponibilizada pela Organização 
Mundial da Saúde (2003) e adaptada à realidade brasileira da totalidade de recursos 
disponíveis para a prestação de serviços públicos em saúde no Ceará, entre 2004 e 2006. 
Os dados foram coletados em cada esfera de governo (federal, estadual e municipal). Os 
recursos federais foram apurados no Fundo Nacional de Saúde (FNS) por meio dos balanços 
on-line, de acordo com distribuição entre programas de saúde e com relação a outras fontes 
federais houve coleta in loco nos hospitais federais. Na esfera estadual, o volume de recursos 
próprios aplicados no setor foi coletado nos balanços estaduais e no Sistema Integrado de 
Contabilidade (SIC), ambos disponibilizados anualmente pela Secretaria da Fazenda Estadual. 
As mesmas fontes também subsidiaram a apuração dos recursos da função saúde, presentes 
em outras secretarias estaduais. A análise da evolução dos recursos disponíveis para a saúde 
entre 2004 a 2006 revela que, na esfera federal, em 2004, totalizava R$ 50.051.716, para 
em seguida manter sua tendência crescente até finalizar 2006 com incremento de 25,02% 
(R$ 73.825.445). Os valores apresentados representam os recursos federais oriundos de 
outras fontes federais destinados a dois hospitais gerenciados pelo Ministério da Educação 
e vinculados à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Os recursos 
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administrados por agentes estaduais têm crescimento ao longo do período nas três esferas 
de governo. No Ceará, os recursos do Tesouro do Estado perfazem o maior valor no setor, 
havendo acréscimo na variação percentual de 18,29% de 2004/2006. Os recursos da função 
Saúde alocados em outras secretarias de Estado apresentam incremento de 118,89% entre 
2004/2005. No âmbito municipal, observa-se uma tendência crescente no período estudado. 
Essa característica é reflexo da política de descentralização da saúde. É nítida a tendência 
da descentralização dos recursos no País, conformando uma hierarquia decrescente no 
montante total em favor dos municípios, seguido dos estados e, finalmente, com a perda de 
participação dos recursos federais. Destaca-se a ânsia de atingir os percentuais mínimos de 
recursos aplicados na saúde, inserindo atividades, como saneamento, como ações e serviços 
de saúde, para alcançar o objetivo da Emenda Constitucional nº 29 e seus percentuais a 
serem atingidos por estados e municípios quanto aos gastos no setor público de saúde. A 
tendência crescente do financiamento deve-se a municípios que se incorporam à Gestão 
Plena do Sistema Municipal de Saúde, proporcionando a maior independência deles em 
pactuar diretamente com o Fundo Nacional de Saúde a forma de repasse, além de nortear a 
aplicação dos seus recursos próprios nas ações de saúde.

Palavras-chave: Fontes de financiamento em saúde. Contas públicas em saúde.

2009

BENEVENUTO, Leilane da Silva; SOUSA, Maria Helena Lima; RODRIGUES JUNIOR, Manuel 
Salgueiro. Evolução dos custos hospitalares em unidade de referência de doenças 
infecciosas no Ceará, no período de 2005 a 2007. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA 
DA SAÚDE, 9., 2009, Rio de Janeiro. Anais da IX Encontro Nacional de Economia da 
Saúde. Rio de Janeiro: ABrES, 2009. Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/
files/doc_abres_2009_-_21.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2016.

Resumo: O estudo tem como objetivo analisar o comportamento e a tendência dos custos 
de hospital público terciário em Fortaleza (CE), no período de 2005 a 2007.

Palavras-chave: Custos hospitalares. Gasto em saúde. Ceará.

SOUSA, Maria Helena Lima; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Evolución de los gastos 
municipales con salud en el Estado de Ceará (Brasil, en el Periodo de 2000 e 2007. In: 
JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD, 29., 2009, Málaga. Anais... Málaga: Elsevier 
Doyma/SESPAS, 2009.

Resumo: O objetivo do estudo é analisar os gastos em saúde nos municípios cearenses por 
microrregião de saúde (MRS), segundo o mínimo de aplicação de recursos para a saúde, 
previsto na Emenda Constitucional nº 29/2000, condições socioeconômicas e gasto per capita 
no período de 2000 a 2007. O trabalho é um estudo descritivo, tendo como unidade de análise 
184 municípios cearenses distribuídos em 22 MRS. Dados socioeconômicos foram baseados 
no Índice Socioeconômico desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa/
CE), sendo coletados por classe e ranking. Informações municipais, sobre aplicação da EC 
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nº 29 e gasto per capita com saúde, foram capturadas no Sistema de Informação sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) e informações de população do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, de acordo com classificação das MRS. Em 2000, 36 municípios 
não chegaram ao percentual mínimo de aplicação de recursos próprios em saúde; em 2005, 
dois; em 2006, um; e, em 2007, todos chegaram ao percentual de 15% ou mais. O gasto 
médio per capita variou entre R$ 26,70 (2000) e R$ 95,51 (2007), representando uma variação 
percentual de 257,7% entre 2000 e 2007. Foi verificada uma tendência crescente no gasto per 
capita de 2000 a 2004 (51,5%, 20,1%, 12,2% e 9,4%) respectivamente, com redução gradual. 
De 2005 a 2006, houve uma queda significativa, de 62,8%, provavelmente por ser o primeiro 
ano de governo, o que tornou mais difícil o cálculo para alguns municípios, devido à falta 
de continuidade administrativa. Entre 2004 e 2005, houve um aumento no gasto per capita 
de 302,5%, recuperando a tendência crescente no gasto e mantendo-se em 2007 com 7%. 
Os valores máximo e mínimo per capita foram R$ 106,88 (2000) e R$ 258,43 e R$ 219,87, nos 
anos de 2006 e 2007, respectivamente. A partir do ponto de vista das MRS, observa-se que 
nas MRS Fortaleza, MRS Aracati e MRS Russas, todos os municípios atuaram de acordo com a 
EC nº 29 em todos os anos. A MRS 1, que inclui a capital, Fortaleza, e outros três municípios, 
concentra 31% da população do estado (em torno de 2,6 milhões de habitantes), sendo a 
MRS com maior nível socioeconômico. Os municípios com maior aplicação de recursos foram 
General Sampaio (MRS 2) e Granjeiro (MRS 21). São municípios de condição socioeconômica 
pior e com população aproximada de 5 mil habitantes. No período estudado, houve uma 
maior conscientização sobre a aplicação do percentual mínimo em saúde nos municípios 
cearenses, apesar da falta de regulamentação da EC nº 29. Houve, também, um incremento 
gradual de recursos, exceto em 2005, caracterizando uma maior preocupação dos gestores 
de saúde com a atenção básica. 

Palavras-chave: Microrregião de saúde. Emenda Constitucional nº 29. Gastos em saúde.

2010

BATISTA, Paulo Benigno Pena et al. (Coord.). Avaliação dos custos de unidades hospitalares 
com gestão terceirizada na Bahia: uma análise comparativa. Salvador: FAPESB, 2010. 
Relatório final da pesquisa apresentada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia – FAPESB – Projeto PPSUS Nº 222/2007. Programa Economia da Saúde – PECS.

Resumo: O presente trabalho tem por finalidade analisar os custos dos hospitais da rede 
própria do estado da Bahia sob gestão indireta, em comparação com os hospitais sob 
gestão direta. Faz uma abordagem sobre o processo de terceirização da assistência à saúde 
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e analisa os processos de publicização e licitação 
conduzidos pelo estado, visando à contratação de Organizações Sociais (OSs) e empresas 
privadas para exercerem a gestão de unidades hospitalares. Destaca o crescimento das 
contratações de pessoal dentro dos hospitais públicos por intermédio da terceirização, tanto 
de pessoas físicas quanto de empresas médicas. Apresenta como resultados da pesquisa 
empírica os valores dos contratos de gestão celebrados pela Secretaria de Saúde do Estado 
da Bahia (Sesab) em 2007 e 2008, identificando as variações relativas entre os dois anos, além 
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de constatar a inexistência de um índice de reajuste contratual padronizado. Ao comparar as 
estruturas de custos e despesas dos hospitais da amostra, evidencia as disparidades entre o 
número de pessoas ocupadas em todos os regimes de contratação, os custos operacionais 
fixos e variáveis e o número de pacientes internados nos hospitais sob as duas formas de 
gestão. Finalmente, aponta para a necessidade de implantação de sistemas de custos nos 
hospitais da rede própria e destaca a importância da aplicação de um índice de reajuste dos 
contratados de gestão que reflita as variações efetivas dos custos operacionais dos hospitais. 

Palavras-Chave: Estado. Saúde. Terceirização. Gestão. Pessoal. Custos e despesas. Variações.

LIMA, Edilmar Carvalho de et al. Qualificação do gasto público com Saúde no Ceará, no 
período de 2005 a 2008. In: JORNADA NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 5., 2010, Recife. 
Anais da V Jornada Nacional de Economia da Saúde. Recife: ABrES, 2010. Disponível em: 
<http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/qualificacao_do_gasto_publico_com_saude_
no_ceara_no_periodo_de_2005_a_2008.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2016. 

Resumo: O conhecimento sobre características dos gastos públicos em saúde sinaliza as 
prioridades estabelecidas pelos gestores no trato com as especificidades epidemiológicas e 
demográficas e as necessidades em saúde de uma população. O Nucons/Sesa desenvolve, 
desde 2004, o Projeto de Contas Públicas no estado do Ceará, utilizando metodologia 
desenvolvida pela OMS (2003) – adaptada à realidade brasileira pela Sesab. O propósito é 
rastrear o gasto público em saúde para subsidiar o processo de planejamento na gestão do 
SUS/CE.

Palavras-chave: Gasto em saúde. Financiamento governamental. Economia da Saúde.

SOUSA, Maria Helena Lima et al. Financiamento público da Saúde no Estado do Ceará 
(Brasil) no período de 2004 a 2008. Cadernos da Escola de Saúde Pública, Fortaleza, v. 
4, n.1, p. 22-30, 2010. Disponível em: <http://www.esp.ce.gov.br/cadernosesp/index.php/
cadernosesp/article/view/30/27>. Acesso em: 27 out. 2015.

Resumo: O objetivo deste estudo é identificar, descrever e analisar o financiamento público 
do setor Saúde no Estado do Ceará, segundo fonte de recursos e agente financeiro nos 
contextos econômico e de saúde. A metodologia da pesquisa é descritiva, quantitativa, 
utilizando dados secundários, tendo como unidade de análise: o estado do Ceará e seus 184 
municípios. Coleta de dados obedece a informações da Matriz 1 do Projeto de Contas Públicas 
em Saúde (metodologia da OMS desenvolvida e adaptada pela Sesa) por fonte de recursos 
e agentes financeiros, no período de 2004 a 2008. Coleta de dados: órgãos governamentais 
(FNS, Sefaz, Siops). Atualização monetária com base em 2008. O financiamento público da 
saúde no Ceará entre 2004 e 2008 foi de R$ 19,802 bilhões, com média anual de R$ 3,960 
bilhões. O gasto per capita médio foi R$ 483,57, com variação percentual entre 2004/2008 
de 9,9%. O ano de 2006 teve o maior gasto em termos absolutos, equivalente a R$ 1,814 
bilhão, o maior gasto per capita, R$ 523,40 e o maior percentual de gasto com saúde do 
Produto Interno Bruto (PIB), 7,95%. O maior financiador do SUS no Ceará é o governo 
federal, 39,7%, seguido do estadual, 35,8%, e finalmente os municípios, 24,5%. Entretanto, 
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em termos de variação percentual no período, o movimento é inverso: o incremento maior 
é dos municípios, 45,2%, seguido do estado, 14,1%, e, por último o federal, 4,7%. Para efeito 
da EC nº 29 no estado, observam-se inclusão de gastos não considerados ações e serviços 
de saúde.

Palavras-chave: Financiamento em saúde. Financiamento governamental. Economia 
da Saúde.

2011

DUARTE, Ricardo Regis Saunders; SILVA, Magda Ferreira da; SOUSA, Maria Helena Lima. 
Sistema de custos como instrumento de eficiência nas unidades assistenciais de saúde 
do Ceará (Brasil): relato de experiência. In: SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da; SOUSA, Maria 
Helena Lima (Org.). Temas de Economia da Saúde III. Fortaleza: Ed. UECE, 2011. p. 45-65.

Resumo: Este artigo almeja relatar a experiência da implantação do sistema de custos em 
unidades assistenciais de média e alta complexidade gerenciadas pela Secretaria de Saúde 
do Estado do Ceará (Sesa/CE). Partiu-se da premissa de que um dos maiores desafios do 
gestor público da saúde é ofertar à população ações e serviços de saúde de qualidade 
utilizando eficientemente os recursos disponíveis. Este artigo trabalha na perspectiva 
da gestão de custos, cujo conceito está diretamente correlacionado à questão contábil 
(contabilidade de custos), que entende custos como valor de todos os bens e serviços 
efetivamente utilizados na produção de outros bens e serviços assistenciais ou ações de 
saúde, durante um determinado tempo. O propósito inicial do projeto foi desenvolver um 
instrumento de gestão que pudesse ser utilizado por toda a rede assistencial da Sesa e 
contribuísse efetivamente para alcançar um grau ascendente de eficiência em hospitais e 
unidades de média complexidade, considerando que os recursos são escassos e que, para 
se ampliar o acesso aos serviços públicos em saúde, com qualidade, é necessário investir em 
instrumentos de gestão. 

Palavras-chave: Gestão de custos em Saúde. Planejamento e controle dos custos. Análise 
custo x benefício.

OLIVEIRA, Maria Alrenice de et al. Aspectos do financiamento e gastos em saúde no Ceará 
(Brasil) sob a perspectiva a metodologia das contas públicas em saúde. In: SILVA, Marcelo 
Gurgel Carlos da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia da Saúde III. 
Fortaleza: Ed. UECE, 2011. p. 122-141.

Resumo: A finalidade desse artigo é analisar o comportamento e as tendências do 
financiamento e dos gastos públicos em saúde no Ceará por meio da metodologia de 
Contas em Saúde, desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para países de 
renda baixa ou média.

Palavras-chave: Contas em saúde. Contas públicas em saúde. Fontes de financiamento.



75

OS NÚCLEOS DE ECONOMIA DA SAÚDE: HISTÓRICO E PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA

2012

BRASIL. Ministério da Saúde; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. 
Implantação do Programa Nacional de Gestão de Custos em Saúde no Distrito Federal: 
primeiro relato da experiência de unidades hospitalares. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

Resumo: Essa publicação tem como objetivo apresentar ao leitor as experiências obtidas na 
implantação da gestão de custos em unidades hospitalares do Distrito Federal utilizando a 
metodologia e as ferramentas propostas pelo Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC), 
por intermédio de parceria estabelecida pelos dois órgãos e concretizada por meio de um 
projeto-piloto. Para promover o conhecimento acerca do assunto, os técnicos envolvidos, 
tanto do Ministério da Saúde quanto do Núcleo de Economia da Saúde e dos Núcleos de 
Controle de Custos das unidades hospitalares do Distrito Federal, assumiram o compromisso 
de desenvolver o trabalho de relatoria sobre a implantação da gestão e apuração de custos 
demonstrando o grau de progresso das atividades relacionadas ao Programa Nacional 
de Gestão de Custos, além de apontar as dificuldades encontradas durante o processo de 
implantação. A publicação apresenta ainda os desafios identificados, as lições apreendidas 
e as recomendações. Importante ressaltar que o Programa Nacional de Gestão de Custos foi 
desenvolvido como estratégia para embasamento do gestor na tomada de decisões, com 
a finalidade de otimizar os recursos da saúde, com a prioridade de subsidiar as ações em 
saúde em todas as esferas de atenção à saúde.

Palavras-chave: PNGC. Gestão de custos. Unidades hospitalares.

TEIXEIRA, Martha et al. (Coord.). Contas em Saúde no estado da Bahia. In: LOUREIRO, 
Sebastião; ARAGÃO, Erika Santos (Org.). Economia da Saúde: conceitos e métodos 
aplicados. Salvador: CEPS, 2012. p. 169-191.

Resumo: O estudo teve como objetivo descrever e analisar o sistema de financiamento 
público de saúde no estado da Bahia. A estimativa dos gastos e a descrição dos fluxos 
de financiamento foram realizadas com base no método das Contas Nacionais de Saúde, 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2003. O gasto em saúde no 
estado da Bahia, em 2002, foi de R$ 5.361.345.973,00, o que significa um gasto per capita de 
R$ 402,00 e uma proporção de 8,63% do PIB do estado. Deste gasto, 53% tiveram origem 
privada, 21% origem federal, 13% estadual e 13% municipal. Do gasto privado, 66% foram 
provenientes das famílias, 14% das seguradoras, 8% do Planserv e o restante de medicina de 
grupo e cooperativas médicas. A atividade de maior peso foi o acesso aos medicamentos 
(24%), seguida da internação (20%), da atividade ambulatorial (15%), da atenção especialista 
(4%), do programa de agentes comunitários (4%) e demais atividades (33%).

Palavras-chave: Financiamento da saúde. Conta em saúde. Despesas em saúde.
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2013

FRANÇA, Maria da Conceição de Almeida. Análise dos Gastos em Saúde nos Municípios 
do Acre e sua Adequação à Emenda Constitucional 29/2000 no Período de 2003 a 
2012. 2013. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Economia da Saúde) – 
Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

Resumo: O objetivo do trabalho é avaliar o cumprimento da EC nº 29 pelos municípios 
acreanos no período de 2003-2012, verificando os gastos totais com recursos próprios, per 
capita/ano, por município. Além disso, identificar a composição dos gastos, apontando os 
elementos de despesa com maior volume de recursos nos gastos totais dos municípios na 
área de saúde. Para a realização desse trabalho, foram usadas como metodologia a coleta 
e a análise dos dados disponíveis no Sistema de Informações Sobre Orçamento Público em 
Saúde (Siops).

Palavras-chave: SUS. Acre. Gasto em saúde. EC nº 29.

SILVA, Carlos Henrique Lima e. Gasto Público em Saúde: análise da aplicação dos recursos 
no Estado do Acre, no período de 2002 a 2012. 2013. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Economia da Saúde) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2013.

Resumo: O referido trabalho teve por objetivo analisar o cumprimento da Emenda 
Constitucional nº 29/2000 pelo estado do Acre, no período 2002 a 2012. Para isso, observou-se 
a evolução dos percentuais aplicados de recursos próprios em ações e serviços públicos de 
saúde (ASPS), os indicadores de despesa em ações e serviços de saúde por habitante, despesa 
com pessoal e investimentos, relacionados com a despesa total em saúde, extraídos do 
Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Saúde (Siops). Em seguida, foi realizada 
a comparação da evolução desses percentuais com os dos outros estados da Região Norte. 
Na elaboração do trabalho, utilizaram-se dados secundários obtidos no Siops. O estudo 
revelou que, no período analisado, o estado do Acre cumpriu com os percentuais mínimos 
estabelecidos pela EC nº 29/2000. Porém, em 2004, os estados de Rondônia e Roraima e, 
em 2005, o Amapá não cumpriram o percentual mínimo estabelecido pela EC nº 29. Assim, 
concluiu-se que, no período analisado, somente a partir do ano 2006, os estados da Região 
Norte passaram a cumprir o percentual mínimo de 12% de despesas com recursos próprios 
em ASPS.

Palavras-chave: SUS. Acre. Gasto em saúde. EC nº 29.

NOLETO, Luiza Regina Dias. Aplicação de recursos próprios em ações e serviços de 
Saúde no estado de Tocantins (2006 a 2012). 2013. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Economia da Saúde) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2013.

Resumo: Esse estudo procura examinar aspectos da aplicação de recursos próprios em ações 
e serviços de saúde no estado de Tocantins entre 2006 e 2012. A pesquisa desenvolvida 
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teve por objetivo a verificação da aplicação financeira de Recursos Próprios do Tesouro 
Estadual na organização de ações e serviços de saúde da Média e Alta Complexidade (MAC) 
no estado do Tocantins e, em seguida, traçou uma comparação entre o gasto SUS federal 
e o gasto próprio em ações e serviços nesse nível de complexidade sob a gestão estadual, 
bem como identificou o gasto per capita total comparando a despesa total com a despesa 
Recurso Próprio em Saúde.

Palavras-chave: SUS. Gasto em saúde. Média e Alta Complexidade (MAC).

SILVA, Ana Lúcia da. Financiamento da Saúde em Mato Grosso do Sul. In: ENCONTRO DE 
ECONOMIA DA SAÚDE – MATO GROSSO DO SUL, 2013, Campo Grande. Anais do Encontro 
de Economia da Saúde – Mato Grosso do Sul. Campo Grande, ABrES, 2013. Disponível 
em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/analucia_encontro_ms.pdf>. Acesso em: 5 
fev. 2016.

Resumo: Esse estudo aborda a evolução do financiamento e do gasto público com saúde 
no estado do Mato Grosso do Sul entre 2007 e 2012. Essa análise é feita considerando-se 
que é o único estado brasileiro a pagar incentivos com recursos próprios aos municípios, 
contemplando a atenção básica, atenção especializada, vigilância em saúde. 

Palavras-chave: Financiamento e gasto público com saúde. Coap.

SOUSA, Maria Helena Lima. Proposta de alocação de recursos para hospitais terciários 
gerenciados pelo estado do Ceará baseada em eficiência e resultados. 2013. 256 f. Tese 
(Doutorado) – Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 
2013. Disponível em: <www.uece.br/dsc/index.php/arquivos/.../204-tese-maria-helena-
lima-sousa->. Acesso em: 25 nov. 2015.

Resumo: O referido estudo tem por finalidade apresentar uma proposta de alocação de 
recursos adicionais do tesouro estadual para o custeio dos hospitais terciários gerenciados 
pelo estado do Ceará, baseada em eficiência e resultados. Para conhecimento dessas 
unidades, fez-se, inicialmente a caracterização dos hospitais pelo tamanho relativo entre 
eles, sua missão e tipos de serviços ofertados. Em seguida, desenhou-se o comportamento 
do gasto com internações federais pela curva padronizada do gasto por faixa etária, 
utilizando dados de 2000 e 2010. Depois traçou-se o perfil dos hospitais pelo estudo: da 
acessibilidade dos municípios do estado às unidades; do comportamento do financiamento 
federal e estadual (2001 a 2010) e principais indicadores de eficiência e qualidade hospitalar 
(taxas de permanência, ocupação, reinternação, infecção e mortalidade e número de leitos). 
Finalmente, realizou-se uma análise do custo unitário direto, indireto e final de todos os 
centros de custos finais, e sua variabilidade. Os dados trabalhados foram capturados nos 
sistemas oficiais como Wind/DATASUS (MS); SICS/Web (Sesa); Siof (Seplag). Como os hospitais 
são muito diferentes entre si, optou-se por elaborar um índice que avalia o hospital com ele 
próprio, pelas variações das médias entre os indicadores selecionados chamados IDR-Hosp, 
considerando uma série histórica de cinco anos (2006 a 2010). As variáveis selecionadas foram 
as taxas de: permanência; reinternação; infecção e mortalidade hospitalar, e o custo final dos 
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serviços produzidos nos hospitais. A proposta parte do pressuposto de que só tem direito 
a recursos adicionais os hospitais mais bem avaliados, segundo IDR-Hosp. Trabalhou-se 
com a relação de crescimento entre as variáveis definidas como Rt = Vt + 1/Vt (Rt é a taxa 
de crescimento da variável Vt). Rt será sempre positiva para todos os ts (período de tempo 
considerado). Quando Rt for menor que 1, a variável Vt estará diminuindo. As médias são 
indicativas do comportamento dos hospitais. Se todas forem menores que 1, indica situação 
boa com a maioria das variáveis na média caindo para todos os hospitais. Se algum hospital 
tiver média maior que 1, significa redução da eficiência e consequentemente impossibilita 
o hospital de receber recursos adicionais. Portanto, a distribuição dos recursos adicionais 
se efetivará pelo inverso do IDR-Hosp para os hospitais que obtiverem média menor que 1. 
Como foi detectada grande variabilidade entre as médias, optou-se por aplicar o índice em 
duas etapas. A primeira reduzindo do IDR-Hosp o desvio padrão e aplicando o inverso do 
resultado para obtenção do valor de cada hospital. Essa fase será implementada nos dois 
primeiros anos. A partir do terceiro ano, aplica-se o índice sem o desvio padrão. Recursos 
adicionais serão definidos anualmente pelo gestor da saúde por ocasião da elaboração do 
orçamento. Foram realizadas simulações para verificar a aplicabilidade do método, sendo 
considerado satisfatório. A proposta é simples e original. Contribui para a otimização dos 
recursos, elevação da eficiência técnica e alocativa, não interferência de fatores externos, 
facilitando a tomada de decisão gerencial. Não inviabiliza outras formas de alocação ou 
método avaliativo. É flexível, podendo ser aplicada para distribuição de recursos entre outras 
unidades hospitalares do SUS.

Palavras-chave: Economia da Saúde. Alocação de recursos. Custos hospitalares. Eficiência 
técnica e alocativa.

2014

LEMOS, Roseane da Silva. Regionalização da alta complexidade em saúde no estado de 
Pernambuco: oferta e alocação de recursos. 2014. 110 f. Dissertação (Mestrado Profissional 
em Gestão e Economia da Saúde) – Universidade Federal de Pernambuco, 2014.

Resumo: Esse trabalho analisou a oferta das ações de alta complexidade e a alocação de 
recursos nas macrorregiões de saúde no estado de Pernambuco. Caracteriza-se por ser um 
estudo de natureza quantitativa, exploratório e descritivo. As informações utilizadas foram 
referentes à assistência ambulatorial e hospitalar de alta complexidade sob gestão estadual, 
tendo como período o ano de 2013. Foram utilizados dados secundários provenientes do 
Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e do Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH), respectivamente, e processados pelo Departamento de Informação e Informática do 
SUS (DATASUS). Observou-se que a oferta da assistência ambulatorial e hospitalar na alta 
complexidade nas macrorregiões de Pernambuco não está em conformidade ao preconizado 
pela Regionalização da Assistência à Saúde. Encontrou-se uma concentração de oferta na 
macrorregião metropolitana, exigindo grandes deslocamentos da população, dificultando 
o acesso dos usuários residentes das macrorregiões de saúde mais distantes. No tocante 
à alocação de recursos executados pela gestão estadual, observou-se uma persistência de 
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iniquidades espaciais. Os dados evidenciaram que o setor privado que deveria ser de caráter 
complementar é o principal provedor do SUS de ações e serviços em alta complexidade. O 
contexto identificado demonstrou que a oferta regionalizada em alta complexidade ainda 
está longe de ser concretizada no estado de Pernambuco.

Palavras-chave: Regionalização. Atenção Terciária à Saúde. Alta Complexidade. 
Financiamento da Assistência à Saúde.

LIMA, Shirleyanne Brasileiro Araújo de. Análise da alocação dos recursos federais nos 
gastos das regiões de saúde do estado da Paraíba 2011 a 2013. 2014. 30 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Especialização em Economia da Saúde) – Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Resumo: A política de saúde no Brasil tem sido alvo de discussões no âmbito governamental 
e acadêmico nos últimos anos. Têm-se visto avanços e defasagens no Sistema Único de Saúde 
(SUS) de modo que, de fato, pode-se dizer que a “crise” e o “subfinanciamento” da saúde 
têm sido uma das questões prioritárias para a sociedade brasileira, e não são poucos os 
caminhos apontados para sua solução. Formas alternativas de gestão e novos mecanismos 
de financiamento estão entre várias as propostas de reorganização da política de saúde no 
Brasil. Frente a isso, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar o desempenho da alocação e a 
equidade dos gastos em saúde no estado da Paraíba; mais especificamente, procurar analisar 
a evolução de seu financiamento nas suas Regiões de Saúde. Assim, por meio de análise de 
dados a partir de informações obtidas nos sites DATASUS e IBGE, realizou-se comparativo 
descritivo entre os valores observados entre as competências dos anos 2011, 2012 e 2013. 
Foram comparados valores e percentuais de investimento de acordo com as Regiões de 
Saúde do estado da Paraíba. Foi possível concluir que os recursos atualmente destinados 
à Saúde da Paraíba mostram-se inferiores aos despendidos em relação aos números de 
habitantes, considerada a diversidade na produção de bens e serviços finais dessas regiões; 
fato este que faz necessário mensurar a necessidade populacional criando-se uma proxy de 
necessidade, com o objetivo de capturar as desigualdades no modelo de descentralização 
de Recursos. Além disso, a preponderância dos gastos totais não se mostra condizente com 
o modelo público e universal idealizado para o SUS. Os resultados distributivos, obtidos a 
partir da metodologia elaborada neste estudo para estimativa de alocação dos gastos por 
bloco de financiamento, apontam para existência de inequidade na alocação efetuada pelo 
Ministério da Saúde, nos anos de 2011 a 2013. Percebe-se a emergência de reavaliação de 
alocação de recursos por parte do Ministério da Saúde, no que tange os valores destinados 
aos gastos com Saúde no estado da Paraíba.

Palavras-chave: Gastos em saúde. Financiamento da saúde. Regionalização. SUS.

LIMA, Shirleyanne Brasileiro Araújo de; BRASILEIRO, Ivanildo de Lima. Mensuração dos 
custos de tomografia computadorizada do CDI - Centro de Diagnóstico por Imagem: 
estudo de caso no Hospital de Trauma de Campina Grande – PB. In: ENCONTRO REGIONAL 
DE ECONOMIA DA SAÚDE – NORDESTE, 2014, João Pessoa. Anais do Encontro Regional 
do Nordeste – Economia da Saúde: inovação e seu impacto no Sistema de Saúde. João 
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Pessoa: ABrES, 2014. Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/resumo_
do_trabalho_de_shirley_e_ivanildo_tomografia.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2015.

Resumo: O objetivo geral desse estudo é analisar como as variáveis que influenciam a 
prestação do serviço de tomografia impactam a formação de seu custo, no Centro de 
Diagnóstico por Imagem, em uma unidade hospitalar pública do estado da Paraíba. Os dados 
de custos coletados foram identificados segundo sua relação com o serviço de tomografia, 
relação esta visualizada por meio de entrevistas e observações com os funcionários do setor. 
Dependendo da ligação com outros serviços, houve a necessidade de critérios de rateio. A 
análise dos dados foi realizada tomando-se como base a literatura de custos que enfatiza a 
utilização da informação de custos como ferramenta gerencial. Considerando que a pesquisa 
em questão apura o custo de um serviço, que é uma atividade dentro de um fluxograma 
amplo de um hospital, optou-se por utilizar o custeio baseado em atividades. Assim, para 
determinar o custo de uma atividade, é necessário conhecer as atividades que fornecem 
recursos para que haja funcionamento desta.

Palavras-chave: Formação de custos em saúde. Tomografia.

LIMA, Shirleyanne Brasileiro Araújo de; RIBEIRO, Vanessa Meira Cintra. Ferramentas 
estratégicas para implantação de gestão de custos em unidades hospitalares do estado 
da Paraíba: relato de experiências no NES/PB. In: ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA 
DA SAÚDE – NORDESTE, 2014, João Pessoa. Anais do Encontro Regional do Nordeste 
– Economia da Saúde: inovação e seu impacto no Sistema de Saúde. João Pessoa: 
ABrES, 2014. Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/shirleyanne_
lima_14012014123218ok.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2015.

Resumo: O Núcleo de Economia da Saúde do estado da Paraíba (NES/PB), instituído por 
meio do Decreto n° 33.766, de 12 de março de 2013, tem também como estratégia o 
estímulo à gestão de custos em saúde (Cap. II, art.3º), sob a observância do aumento 
crescente da demanda de serviços em saúde em contraposição com a natureza finita dos 
recursos. O objetivo é evidenciar a estratégia adotada pelo NES/PB na introdução da gestão 
de custos nos hospitais-piloto do estado. Os métodos empregados compreendem relato 
de experiência a partir da análise retrospectiva do processo de implantação de gestão 
de custos nos hospitais-piloto. Os resultados compreendem 33 unidades hospitalares do 
estado, foram elencadas sete unidades-piloto em que se observaram características de 
atendimento, número de leitos e localidade, a fim de evidenciar um perfil dos hospitais do 
estado. Estas receberam treinamentos in loco e externos (I Capacitação para Implantação 
do PNGC em Unidades Hospitalares – agosto/13; e Treinamento Técnico para Implantação 
do PNGC/ApuraSUS – DESID/MS – setembro/13) e foram incentivadas a criar Núcleos de 
Custo Hospitalar. Também foi facilitador na construção da ferramenta de gestão própria 
do NES/PB o Sistema de Gerenciamento Hospitalar em Economia da Saúde (Sighecos), o 
qual tem por objetivo administração pública gerencial, voltada à eficiência e ao controle. 
Como considerações finais, o processo de implantação de gerenciamento de custos a 
partir da escolha de hospitais-pilotos é um mecanismo eficaz e requer investimento em 
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aprimoramento destas unidades, tendo na criação do NCH uma ferramenta de otimização 
das informações entre o NES/PB e as unidades hospitalares.

Palavras-chave: Gestão de custos. Economia da Saúde. Gerenciamento hospitalar.

OLIVEIRA, Eliane Ribeiro da Costa et al. Custo do centro de hematologia e hemoterapia 
do Ceará. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 11.; CONGRESSO DE 
ECONOMIA DA SAÚDE DA AMÉRICA LATINA E CARIBE, 6., 2014, São Paulo. Anais do XI 
Encontro Nacional de Economia da Saúde e VI Congresso de Economia da Saúde 
da América Latina e Caribe, 2014, São Paulo. São Paulo: ABrES, 2014. Disponível em: 
<http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/aspectos_poster_01_custo_do_centro_de_
hematologia_e_hemoterapia_do_ceara.pdf>. Acesso em: 9 out. 2015.

Resumo: O Hemoce/CE introduziu seu sistema de custos em 2004, dentro do projeto-piloto 
da Secretaria de Saúde do Estado, de implantação do Sistema de Custos em toda a rede 
assistencial gerenciada por ela. A partir de 2013, a Assessoria de Gestão, responsável 
pelos custos do Hemoce fez uma revisão conceitual nos centros de custos, passando 
a se orientar Hemoterapia pelo atendimento a doadores, por meio do ciclo do sangue e 
na Hematologia, pelo atendimento a pacientes por meio da aférese terapêutica, dos 
ambulatórios de hematologia, transfusão, coagulopatia e hemoglobinopatia e das agências, 
dando mais dinâmica e transparência ao sistema produtivo desenvolvido pela instituição. A 
metodologia utilizada é o custeio por absorção que apura o custo unitário direto, indireto e 
final e o resultado final dos custos da instituição, utilizando uma matriz de insumo-produto 
de Leontief, sistema este pertencente à SES/CE e gerenciado pelo Núcleo de Economia da 
Saúde. Os centros de custos finais são: aferese-terapêutica; ambulatório de hematologia; 
ambulatório de transfusão quimioterápico; ambulatório de coagulopatia hemofilia, serviço 
social e psicologia; ambulatório coagulopatia odontologia: ambulatório coagulopatia 
fisioterapia; ambulatório doenças falciforme hemoglobinopatia e agências transfusionais. 
Resultados: dos oito centros de custos analisados, o custo unitário final mais significativo é 
Aférese Terapêutica, com R$ 2.112,45. Os dois maiores custos seguintes são o Ambulatório 
de Hematologia, com média/ano R$ 486,91, e a Agência Transfusional, ao custo de R$ 425,13. 
Dos três serviços de maior custo, dois conseguiram redução: Aférese Terapêutica (-16,4%) 
e Agencia Transfusional (-7,2%), enquanto o Ambulatório de Hematologia aumentou no 
período 21,2%, consequência da redução na produção que aconteceu pontualmente 
no mês de dezembro. O custo médio/ano do Ambulatório de Coagulopatia Odontologia 
com produção medida pelo número de atendimentos é de R$ 303,43, com variação 
maior que 100%. Isso acontece devido à grande participação das produções dos centros 
intermediários, representando 44% do custo unitário indireto, um apoio ao Ambulatório de 
Odontologia. O Ambulatório Hemoglobinopatia teve seu custo médio/ano no valor de R$ 
256,99, com variação de 8,2%, acima da inflação de 5,9108%, segundo o Índice de Preço 
ao Consumidor. A participação dos custos diretos desse serviço foi de 60% e os custos 
indiretos 40%. O Ambulatório de Transfusão Quimioterápica, que faz transfusão em nível 
ambulatorial, apresentou um custo/ano de R$ 232,61, em que o custo direto foi bastante 
expressivo com 74,9%, ou seja, há pouca participação dos demais serviços. Os dois últimos 
serviços, o Ambulatório de Coagulopatia do Serviço Social e Psicologia, e da Fisioterapia, 
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possuem custos similares, sendo o primeiro ao custo de R$ 161,52 e o segundo de R$ 158,94. 
Conclui-se que o sistema de custos do Hemoce tem contribuído para a otimização dos 
recursos disponíveis, sendo um instrumento de excelência para a gestão. 

Palavras-chave: Custos em saúde. Eficiência. Economia da Saúde. Política de Saúde.

PONTES, Juliana Leão et al. Financiamento da saúde em municípios com diferentes portes 
populacionais e capacidade de autofinanciamento: Pernambuco – Brasil. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 11.; CONGRESSO DE ECONOMIA DA SAÚDE DA 
AMÉRICA LATINA E CARIBE, 6., 2014, São Paulo. Anais do XI Encontro Nacional de 
Economia da Saúde e VI Congresso de Economia da Saúde da América Latina e 
Caribe. São Paulo: ABrES, 2014. Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/
files/financiamento_trabalho_14_financiamento_da_saude_em_municipios_juliana.pdf >. 
Acesso em: 12 nov. 2015.

Resumo: Diante do cenário de subfinanciamento das políticas sociais, a destinação de 
recursos financeiros públicos suficientes e estáveis para o setor Saúde, e sua alocação de 
modo equitativo, configuram um desafio para os gestores da saúde. Este fato se deve à 
condição do financiamento em saúde, entendendo se referir esta ao volume, à composição 
e à origem do recurso destinado; isso determina de forma importante as possibilidades dos 
entes federados, no que se refere à oferta de ações e serviços de saúde. Este conhecimento se 
faz necessário para o planejamento em saúde, sendo para isto fundamental a realização de 
estudos exploratórios sobre a situação de financiamento em saúde nas localidades. O estudo 
objetivou analisar as características e a composição do financiamento em saúde nos municípios 
de Pernambuco, considerando estes agrupados por porte populacional e confrontando, 
em segundo momento, a capacidade de autofinanciamento dos municípios com o Recurso 
Federal de Média e Alta Complexidade a ele destinado e com o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) correspondente. No que concerne à metodologia adotada, esse trabalho 
corresponde a um estudo exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no 
estado de Pernambuco, a partir de informações financeiras disponíveis no Siops e na Portaria 
Ministerial nº 1.438/2012 que dispõe sobre a alocação dos recursos financeiros de Média e 
Alta Complexidade para os municípios do estado de Pernambuco. Quanto aos resultados, 
constatou-se que é nos municípios de pequeno porte populacional que ocorre a destinação 
de um menor volume de recursos de Média e Alta Complexidade per capita, havendo uma 
correlação positiva deste com a capacidade de autofinanciamento e com o IDH. A partir dos 
resultados é possível inferir que os municípios de pequeno porte são mais dependentes dos 
recursos transferidos de outras esferas governamentais, em relação aos municípios de grande 
porte, pela baixa condição de autofinanciamento encontrar-se associada, e que a alocação de 
recursos federais de Média e Alta Complexidade entre os municípios pernambucanos realiza-se 
do modo a acentuar as desigualdades, uma vez que privilegia os municípios mais estruturados, 
em vez dos mais necessitados. Dessa forma, considera-se que estudos com a intenção de 
conhecer o perfil de financiamento em saúde de uma dada localidade apresentam grande 
potencial para subsidiar discussões que visem à garantia do direito à saúde e à suficiência na 
destinação de recursos pelos entes governamentais.

Palavras-chave: Financiamento da saúde. Equidade em saúde. Política de Saúde.
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ROCHA, Marques André Queiroz. Análise situacional da alocação de recursos federais 
repassados aos Fundos Municipais de Saúde - FMS - dos três municípios mais populosos 
da região de saúde “Capim Dourado” do Tocantins (2011 a 2012) - Financiamento da 
Saúde. 2014. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Economia da Saúde) – 
Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Resumo: Os avanços do Sistema Único de Saúde (SUS) são inegáveis e de valor inestimável. 
Por outro lado, os problemas a serem superados têm a mesma dimensão do sistema. Um 
dos principais desafios em pauta para o SUS é o seu financiamento, que envolve tanto a 
insuficiência dos recursos disponíveis frente às necessidades da população como a precária 
qualidade da gestão e ineficiência do gasto em saúde. Esse trabalho tem como objetivo 
realizar uma análise situacional da alocação dos recursos federais repassados aos Fundos 
Municipais de Saúde (FMS) dos três municípios mais populosos (Palmas, Miracema do TO 
e Miranorte) da Região de Saúde “Capim Dourado” do Tocantins, nos anos de 2011 a 2012. 
Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo, de natureza quantitativa, desenvolvido por 
meio das técnicas de revisão bibliográfica e análise documental de informações financeiras 
do tesouro federal. Os montantes totais transferidos, bem como os respectivos valores per 
capita, variaram, muitas vezes expressivamente, entre os municípios, em todos os blocos 
analisados. Nota-se, também, uma evolução positiva dos valores repassados pela União para 
o SUS/TO no biênio em análise. Conclui-se que, no contexto de implantação do Decreto 
nº 7.508/2011 e dos parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar nº 141/2012, bem 
como das frequentes discussões sobre a consolidação das redes de atenção à saúde e da 
formalização dos Contratos Organizativos da Ação Pública da Saúde (Coaps), compreender 
a alocação dos recursos nas regiões de saúde é fundamental e tem grande importância 
estratégica para o planejamento orçamentário e financeiro do SUS Municipal. 

Palavras-chave: Financiamento da Assistência à Saúde. Sistema Único de Saúde. Regionalização.

SANTOS, Elenir Marlene Calinin dos. Alocação de recursos financeiros estaduais para 
às ações e serviços de saúde municipais: sob a ótica da equidade. 2014. 31f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Especialização em Economia da Saúde) – Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Resumo: Esse estudo visa conhecer os repasses financeiros da União e do estado aos 
municípios, bem como os recursos próprios municipais, identificando o gasto per capita e se 
o montante de recursos de cada município atende ao princípio da equidade, considerando 
critérios populacionais, Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) e alguns dos Indicadores 
Básicos de Saúde: Epidemiológicos; Socioeconômicos e demográficos; de Cobertura e 
Capacidade Instalada. A base de financiamento deve ser suficiente para garantir o princípio 
da equidade, conforme previsto pela Constituição Federal de 1988. A Lei Complementar nº 
141, no art. 17, que trata da distribuição dos recursos da União aos estados e aos municípios, 
define que os critérios de alocação de recursos deverão observar as necessidades de saúde 
da população, as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial e de 
capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde; e no parágrafo 2° estabelece que os 
recursos destinados a investimentos deverão ser alocados considerando prioritariamente 
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ações que visem reduzir desigualdades na oferta de ações e serviços públicos de saúde e 
garantir a integralidade da atenção. Quanto à distribuição de recursos estaduais, no art. 
19, a Lei estabelece os mesmos critérios da União, observada a necessidade de diminuir 
desigualdades regionais.

Palavras-chave: Financiamento da saúde. Equidade. LC nº 141.

2015

ARAN, Daniel et al. A gestão eficiente do sistema estadual de saúde da Paraíba: geração 
de evidências. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 11.; CONGRESSO DE 
ECONOMIA DA SAÚDE DA AMÉRICA LATINA E CARIBE, 6., 2014, São Paulo. Anais do XI 
Encontro Nacional de Economia da Saúde e VI Congresso de Economia da Saúde da 
América Latina e Caribe. São Paulo: ABrES, 2014. Disponível em: <http://abresbrasil.org.
br/sites/default/files/financiamento_poster_04_a_geracao_de_evidencia_abres_paraiba_
daniel.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2015. 

Resumo: Os dados referentes aos gastos em saúde no âmbito da gestão pública estão 
registrados em diferentes bancos de dados, tais como o Sistema Integrado de Administração 
Financeira (Siaf ), o Fundo Nacional de Saúde (FNS) e o Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), cuja base de dados é alimentada, sobretudo, pelo 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (Rereo), Anexo XIV do balanço do ente 
federado. A Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, instância de coordenação e supervisão 
das ações e dos serviços públicos de saúde no estado, tem a responsabilidade de gerir 
todos os recursos públicos destinados a sua gestão. No entanto, não se tem conhecimento 
de quais intervenções ou ações estão sendo feitas por cada uma das prefeituras e não se 
tem conhecimento do volume de recursos do financiamento com recursos privados. Para 
melhorar o desempenho do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado da Paraíba, é preciso 
ter um sistema de informação holístico capaz de seguir o percurso que fazem os recursos 
públicos de saúde, desde suas origens até os beneficiários. Para se alcançar este nível de 
informação propõe-se, no estado da Paraíba, fazer as Contas em Saúde com o System Health 
Accounts (SHA) 2011 da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Palavras-chave: Gastos em saúde. Contas em saúde. Ações e serviços em saúde.

DISTRITO FEDERAL (Brasil). Secretaria de Estado de Saúde. Manual de Gestão de Custos. 
Brasília, 2015.

Resumo: Dentro da política de desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, a Secretaria 
de Estado da Saúde do Distrito Federal, em parceria com o Ministério da Saúde, tem emitido 
esforços no sentido de qualificar a atenção à saúde oferecida à sua população por intermédio 
de ações que integram os diversos componentes da rede, sejam em seus aspectos estruturais, 
organizacionais e de gestão. Neste contexto, foi desenvolvido o Programa Nacional de 
Gestão de Custos (PNGC) representando um conjunto de ações que visam promover a 
gestão de custos no âmbito do SUS, por meio da geração, do aperfeiçoamento e da difusão 
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de informações relevantes e pertinentes a custos, utilizadas como subsídio para melhorar 
o desempenho de serviços em unidades de saúde do SUS. Esse manual é apresentado 
para orientar o processo de implantação e consolidação da Gestão de Custos nas unidades 
hospitalares do Distrito Federal.

Palavras-chave: Gestão de custos. PNGC. SUS.
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Área temática 4 – Avaliação econômica em saúde

2001

SOUSA, Maria Helena Lima; FROTA, Francisco Horácio da Silva. Análise dos Custos do 
Programa Saúde da Família: o caso de Crateús-CE. In: SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da (Org.). 
Economia da Saúde: aspectos conceituais e metodológicos. Fortaleza: INESP; Ed. UECE, 
2001. p. 161-185.

Resumo: O texto analisa os custos e as receitas do Programa Saúde da Família (PSF), em 
quatro equipes (Monte Nebo, Ibiapaba, Queimadas e Santo Antônio), localizadas na zona 
rural do município de Crateús/CE, no período de junho de 1997 a dezembro de 1999. Esse 
estudo de caso serviu para mostrar a importância do acompanhamento periódico de 
custos e receitas dessa estratégia de atendimento da atenção básica no gerenciamento dos 
recursos públicos de saúde. Dessa forma, a utilização de um sistema de custos permite: um 
gerenciamento mais eficiente dos recursos, facilitando a tomada de decisão no uso e na 
aplicação destes; otimizar gastos; favorecer a disponibilidade de dados confiáveis para o 
controle social; e possibilita uma avaliação econômica dos dados.

Palavras-chave: PSF. SUS. Análise de custos. Recursos públicos de saúde.

2005

FERNANDEZ, Alex Santos et al. (Coord.). Avaliação do custo-efetividade para o 
abandono do tratamento da Tuberculose em Salvador. Salvador: DFID; ISC/UFBA; 
SESAB; IBIT, 2005.

Resumo: A tuberculose é uma das principais causas de mortes nos países em desenvolvimento 
e nos chamados subdesenvolvidos; entretanto, seus efeitos econômicos e estudos sobre o 
tema são pouco conhecidos. Esse relatório estima o custo social em virtude do abandono 
do tratamento da tuberculose, na cidade do Salvador/Bahia – Brasil, entre os anos de 2001 
e 2002. Métodos: Os custos para as famílias foram coletados por meio de questionários, 
incluindo despesas com transporte, diagnóstico, alimentação, perda de dias laborais etc., 
além de outras perdas de renda associadas à doença. Coletamos também informações de 
50 pacientes que abandonaram tratamento da tuberculose e que foram entrevistados em 
seus domicílios, compilando-se todas as atividades e serviços utilizados por estes pacientes 
durante o tempo que permaneceu no tratamento. Resultados: O custo médio familiar para 
o paciente que abandonou o esquema de tratamento proposto para a cura da tuberculose 
foi de R$ 828,43, o que representou um custo total de R$ 9.614,00. Multiplicando este valor 
pelo universo de casos de abandono temos então que o custo familiar gira em torno de 
R$ 4.105.157. O custo do retratamento para o setor público para os esquemas II e III foi de 
R$ 143,31; no Ibit o retratamento para estes mesmos esquemas custou R$ 363, 46. O custo 
médio para o tratamento de um paciente que abandona o tratamento da tuberculose no 
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esquema I foi de R$ 187,07, o que representou um custo total amostral de R$ 9.727,43. 
Multiplicando este valor pelo universo de casos de abandono temos então que o custo 
institucional girou em torno dos R$ 79.877,18. Concluiu-se que o custo social gerado pelo 
abandono do tratamento da tuberculose para Salvador foi de R$ 4.185.034,18 – a preços de 
2004 –, e que no programa de tratamento do Ibit é mais custo-efetivo que o realizado pelo 
governo do estado, visto que apesar de ter um custo 70% maior que o estado, o abandono 
do tratamento em relação a este é consideravelmente baixo.

Palavras-chave: Custo-efetividade. Tuberculose. Custos em saúde. SUS.

LOUREIRO, Sebastião et al. Preferências do consumidor e relação agente/principal na 
demanda por medicamentos. Salvador: UFBA, 2009. Proposta aprovada pelo Edital CNPq/
MS-SCTIE-DECIT 36/2005.

Resumo: A amostra foi constituída de 264 pacientes registrados na Unimed/Salvador, com 
diagnóstico de hipertensão em 2008. Predominantemente feminina, com 83% de mulheres 
na classe média/baixa, 72% na classe alta e 79% na classe média/alta. A idade média foi de 67, 
63 e 65 anos, respectivamente. As classes diferenciaram-se (estatisticamente significante) em 
termos de idade, nível educacional e renda. A maioria dos entrevistados pertencia à classe 
média/baixa, cerca de 60%, e o restante à classe média/alta e alta, aproximadamente 40%. 
Cerca de 40% da população entrevistada da classe média/baixa não sabia ler nem escrever; 
20,5% tinha ensino fundamental incompleto; e 23% ensino médio incompleto. Por outro 
lado, entre a classe alta e média alta, 23% e 25% não sabiam ler nem escrever; 21% e 20% 
tinham o ensino fundamental incompleto; e 28% e 41% tinham o segundo grau incompleto, 
respectivamente. A renda familiar dos entrevistados ficou concentrada na faixa entre 1 e 6 
salários mínimos, sendo que para a classe alta, 16% tinham entre 6 e 10 salários mínimos. A 
maioria das prescrições foi feita por médicos. Praticamente todos os medicamentos prescritos 
foram de “marca” para todos os grupos, 99% dos medicamentos prescritos para o grupo classe 
média/baixa e 100% para classe alta e média/alta. Entretanto, uma elevada porcentagem 
referiu a prescrição de medicamentos por parentes: 30,5%, 16% e 20%, respectivamente. 
Em todas as classes sociais houve a percepção positiva de que o medicamento de marca 
é melhor do que o genérico. A atitude em optar pelo de marca foi, portanto, influenciada 
por esta percepção. A alternativa “medicamento de marca” foi preferida ao medicamento 
genérico. Essa preferência se deu para todas as classes sociais, níveis educacionais, de renda, 
de percepção, atitude e preço, com valores estatisticamente significantes para praticamente 
todos os coeficientes. A demanda por medicamentos de marca é inelástica e superior a 0.5. O 
modelo mixed logit foi flexível o suficiente para permitir a incorporação de variáveis latentes 
(percepção e atitude) para que possamos entender as preferências por medicamentos. Ao 
incorporar variáveis latentes ao modelo, podemos perceber que os coeficientes estimados 
foram mais robustos e estatisticamente significantes. O poder de explicação das escolhas 
feitas pelo consumidor aumentou em quase 6% (0.8576). Nossos dados convergem com os 
resultados encontrados em estudos prévios.

Palavras-chave: Preferências do consumidor. Demanda. Medicamentos.
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SOUSA, Maria Helena Lima; DUTRA, Joana Maria Pereira. Estudo financeiro sobre a 
reordenação assistencial da atenção secundária na microrregião de saúde de Canindé-CE. 
In: SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia 
da Saúde. Fortaleza: UECE; Expressão, 2005. p. 131-150.

Resumo: O trabalho tem por objetivo contribuir com a execução do Plano de Organização da 
Atenção Secundária na Microrregião de Canindé, por meio de estudo de custos mostrando 
a atual situação do Hospital Maternidade Regional S. Francisco de Canindé – Santa Casa 
de Canindé. O estudo utiliza uma metodologia de apuração de custos por procedimento, a 
partir de uma amostra estatística representativa da internação nas clínicas cirúrgica, médica, 
obstétrica, pediátrica e psiquiátrica. Calcula ainda os Custos Variáveis e Indiretos do hospital 
buscando conhecer a Margem de Contribuição de cada procedimento por intermédio 
da diferença entre o Custo do Procedimento e o valor pago pelo SUS. O produto gerado 
contribui para o conhecimento do Custo Total da Unidade, o que permite a negociação 
entre o estado e o município, tendo em vista definir os recursos necessários para cobrir o 
déficit mensal dos serviços a serem prestados conforme perfil previsto na PPI.

Palavras-chave: Atenção secundária. Custos em saúde.

SOUSA, Maria Helena Lima; LUSTOSA, Maria de Fátima Aguiar. Avaliação econômica do 
serviço de lavanderia do Hospital São José de doenças infecciosas. In: SILVA, Marcelo 
Gurgel Carlos da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia da Saúde. 
Fortaleza: UECE; Expressão, 2005. p. 296-313.

Resumo: Esse estudo permitiu conhecer os custos dos serviços de lavanderia do Hospital 
São José de Doenças Infecciosas (HSJ) e compará-los com os custos da terceirização desta 
atividade, com a finalidade de oferecer ao gestor alternativas que possibilitem a otimização 
dos recursos financeiros do referido hospital. A metodologia utilizada parte do conhecimento 
de como estavam organizados os serviços de lavanderia do hospital estudado. Em seguida, 
identificou-se o seu custo, que foi apurado pelo hospital, utilizando o Custeio Baseado em 
Atividades (ABC), no mês de março/2003. Depois foi coletado, nas empresas que prestam 
serviços de lavanderia, o preço da roupa lavada, também referente ao mês de março/2003. 
Finalmente, foi realizada uma avaliação por meio do método de minimização dos custos, 
entre as duas alternativas para permitir a tomada de decisão gerencial da melhor opção, 
em termos de custos e benefícios para o hospital. A apuração dos custos reais da roupa 
lavada foi realizada relacionando recursos consumidos com atividades executadas por um 
mapeamento das atividades, que nos levou à medição dos direcionadores de recursos como 
pagamento de pessoal, material de consumo, água, energia, gás, condomínio, depreciação. 
O quilo de roupa da lavanderia 2 varia entre R$ 1,10 a R$ 1,40; o da lavanderia 1 varia entre 
R$1,80 a R$ 4,00; e o custo do quilo do HSJ varia entre R$1,46 a R$ 1,98. Portanto, pela análise 
de minimização dos custos, o menor custo para o HSJ seria terceirizar os serviços com a 
lavanderia 2. Temos que considerar que o HSJ é especializado em doenças infecciosas e não 
existe interesse em terceirizar seus serviços, portanto é inviável sua terceirização. 
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Palavras-chave: Avaliação econômica. Custos em saúde. Terceirização. Recursos públicos 
em saúde.

SOUSA, Maria Helena Lima; RIBEIRO, Simary Barreira Cunha. Estudo financeiro sobre a 
reordenação assistencial da atenção secundária na microrregião de saúde de Icó-CE. In: 
SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia da 
Saúde. Fortaleza: UECE; Expressão, 2005. p. 167-185.

Resumo: Esse trabalho visa contribuir com a execução do Plano de Organização da Atenção 
Secundária na Microrregião de Icó, por meio de estudo de viabilização financeira do Hospital 
Regional Dep. Oriel Guimarães Nunes. A metodologia utilizada foi a apuração de custos por 
procedimentos, baseada em amostras estatísticas nas internações nas clínicas cirúrgica, 
médica, obstétrica e pediátrica. Inicialmente, foram levantados os custos dos procedimentos 
por clínica pela média dos meses de março e junho de 2002. O custo da unidade foi rateado 
proporcionalmente entre os procedimentos. Também se utilizou o método de custeio 
variável, visando conhecer a margem de contribuição de cada procedimento por intermédio 
da diferença entre o custo e o valor pago pelo SUS. Para a projeção do valor adicional, utilizou-
se a média do custo dos procedimentos por clínica a partir de quantidades propostas pela 
PPI, sendo o resultado o valor que o estado deverá assumir para viabilizar o Hospital com o 
polo microrregional. Os resultados apresentam um déficit nos custos médios do hospital de 
R$ 120.551,12 mês. Após a reordenação como Hospital polo microrregional, será necessário 
recurso adicional mensal no valor de R$ 128.775,27, que deverá ser assumido pelo governo 
do estado do Ceará. 

Palavras-chave: Custos em saúde. Atenção secundária.

SOUSA, Maria Helena Lima; SHERLOCK, Suzana dos Santos Nocrato. Estudo financeiro sobre 
a reordenação assistencial da atenção secundária na microrregião de saúde de Tauá-CE. In: 
SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia da 
Saúde. Fortaleza: UECE; Expressão, 2005. p. 186-203.

Resumo: O presente trabalho visa contribuir com a execução do Plano de Organização da 
Atenção Secundária na Microrregião de Tauá, por meio de estudos de custos mostrando a 
situação atual do Hospital e Maternidade Regional Doutro Alberto Feitosa Lima, que serve 
de referência para os quatro municípios que compõem essa microrregião. O estudo utiliza 
uma metodologia de apuração de custos por procedimento, feito a partir de uma amostra 
estatística representativa da internação nas clínicas cirúrgica, médica, obstétrica, pediátrica. 
Calcula ainda os custos variáveis e indiretos do hospital buscando conhecer a margem de 
contribuição de cada procedimento pela diferença entre o custo do procedimento e o valor 
pago pelo SUS. O produto gerado contribui para o conhecimento do custo total da unidade, 
o que permite a negociação entre o estado e o município tendo em vista definir os recursos 
necessários para cobrir o déficit mensal dos serviços a serem prestados conforme perfil 
previsto na PPI.

Palavras-chave: Custos em saúde. SUS. Recursos públicos em saúde.
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2006

OLIVEIRA, Francisca Daniele Queiroz; SOUSA, Maria Helena Lima. Análise dos custos com 
diabetes e hipertensão em pacientes idosos no município de Maracanaú em 2006. In: 
JORNADA NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 3., 2006, Fortaleza. Anais da III Jornada 
Nacional de Economia da Saúde. Fortaleza: ABrES, 2006. Disponível em: <http://
abresbrasil.org.br/sites/default/files/diabete_oliveira.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2016.

Resumo: Os idosos do Brasil, caracterizados como a faixa da população com idade igual ou 
superior a 60 anos de idade, vêm apresentando um aumento significativo, revelando uma 
melhoria nas condições de vida do brasileiro, especialmente pelos avanços na medicina. 
Torna-se urgente uma assistência adequada que vise à melhoria da qualidade de vida, 
destacando-se um aprimoramento do serviço de saúde que atenda à demanda desses 
pacientes. O referido estudo pretende possibilitar aos gestores de saúde condições para 
uma melhor aplicação de recursos, impactando qualitativa e quantitativamente na saúde 
dos pacientes idosos. Para tanto, o principal objetivo da pesquisa é a realização de uma 
análise dos custos com procedimentos básicos com diabetes e hipertensão em idosos em 
equipes do Programa Saúde da Família no Município de Maracanaú (CE), no ano de 2006. 
Entre os objetivos específicos, estão: levantar os custos com o PSF na população idosa do 
município; estimar os custos com diabetes e hipertensão em idosos nas equipes selecionadas 
e realizar a avaliação do impacto. A metodologia é feita por meio do levantamento do 
custo médio unitário do programa do idoso em Maracanaú (custos diretos com: pessoal, 
material de consumo, medicamentos, material médico, serviços) nas equipes referenciadas 
para a Unidade Básica de Saúde Elias Boutala. Entre os resultados obtidos, observa-se que a 
unidade mencionada possui três equipes que cobrem aproximadamente 3.760 famílias. No 
período de janeiro a março de 2006, as equipes analisadas atenderam cerca de 740 pacientes 
idosos entre 3.547 pacientes que receberam atendimento. A principal conclusão mostra 
que se deve fortalecer a atenção ao idoso no âmbito da atenção básica visto que, o custo 
com hipertensão e diabetes é menos oneroso do que o tratamento nas esferas secundárias 
e terciárias. Assim, a prevenção ainda é o melhor meio de combater os agravamentos na 
saúde, seja dos idosos seja de outros pacientes.

Palavras-chave: Custos em saúde. Diabetes. Hipertensão.

SIQUEIRA, Regina Lúcia Correia Lima; SOUSA, Maria Helena Lima. Protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas para assistência farmacêutica de alta complexidade no estado do 
Ceará: o caminho para melhorar o acesso e reduzir os custos. In: JORNADA NACIONAL DE 
ECONOMIA DA SAÚDE, 3., 2006, Fortaleza. Anais da III Jornada Nacional de Economia da 
Saúde. Fortaleza: ABrES, 2006. Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/
protocolosquimicos_siqueira.pdf>. Acesso em: 5 fev.2016.

Resumo: Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, para Assistência Farmacêutica 
de Alta Complexidade do Ceará, foram elaborados pelas 18 Comissões Estaduais de 
Assessoria Técnica e Acompanhamento em Sistema Integral de Assistência Farmacêutica 
de Alta Complexidade, e organizados pela Equipe Técnica da Coordenadoria de Apoio ao 
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Desenvolvimento da Atenção à Saúde/Núcleo de Assistência Farmacêutica da Sesa/CE, 
visando à normatização de procedimentos para o diagnóstico e o tratamento das doenças 
crônico-degenerativas e oferecer aos pacientes, um tratamento eficaz, seguro e de qualidade, 
dentro dos princípios da eficiência e da efetividade das ações. No processo de construção 
coletiva desses Protocolos, assumimos o desafio de fundamentar as condutas adotadas 
na melhor evidência científica disponível, incorporando as tendências internacionais da 
Medicina Baseada em Evidências (MBE) e a Classificação Anatômica Terapêutica Química 
(Anatomical Therapeutic Chemical – ATC), recomendada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para se adotar uma classificação internacional uniforme para medicamentos. Esta 
versão é um aprimoramento resultante de uma significativa gama de contribuições de 
pessoas e instituições, reunindo experiências talentosas de profissionais da saúde e das 
instituições. O estudo analisa a oferta aos pacientes/cidadãos e o melhor e mais custo-efetivo 
tratamento por meio do acesso igualitário e integral e do uso adequado dos medicamentos 
de dispensação em caráter excepcional (alto custo).

Palavras-chave: Avaliação econômica em saúde. Assistência farmacêutica. Alta 
complexidade.

SOUSA, Maria Helena Lima; ALBUQUERQUE, Valéria Machado Napoleão Cavalcante de. 
Análise de Minimização de Custos do Serviço de Endoscopia em Instituição Hospitalar de 
Finalidade Pública. In: SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). 
Temas de Economia da Saúde II. Fortaleza: UECE; Expressão, 2006. p. 66-81.

Resumo: Esse trabalho tem como finalidade estudar alternativas para a realização de 
exames de endoscopia digestiva alta, colonoscopia e broncoscopia, e eleger a forma mais 
viável, dentro das características do hospital de média complexidade, cujo modelo de 
gestão é o de organização social. O objetivo proposto é realizar uma análise dos custos, 
para identificar a melhor alternativa a ser adotada no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara 
para prestação de serviços de endoscopia nas especialidades de digestiva alta, colonoscopia 
e broncoscopia. O estudo utilizou como método a análise de minimização de custos. 
O ponto de vista adotado foi do HGWA. Os custos levantados foram de pessoal, material 
médico-hospitalar, medicamentos, equipamentos etc., no padrão do hospital, tendo como 
referência o ano de 2004 nas seguintes alternativas eleitas: 1) Composto de terceirização: 
contratação de pessoal e aluguel de equipamentos; 2) Terceirização: exames feitos por meio 
de cooperativa médica especializada, realizados in loco; 3) Implantação do serviço: aquisição 
de equipamentos, contratação de pessoal; sendo identificados e quantificados os custos 
diretos e unitários de cada alternativa relativos a dezembro de 2004. Finalmente, foi realizada 
uma análise de minimização de custos. Observou-se que a alternativa 3, Implantação do 
Serviço, é a mais econômica, com reduções significativas de aproximadamente 22% nos 
exames de colonoscopia e broncoscopia em relação à opção de segunda escolha, composto 
por terceirização. A demanda do hospital não irá ocupar o equipamento na sua capacidade 
máxima, permitindo ao hospital, se lhe convier, buscar parcerias.

Palavras-chave: Custos em saúde. Análise de custos. Terceirização.
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SOUSA, Maria Helena Lima; VASCONCELOS, Rejane Feijó de. Impacto do procedimento de 
Mastectomia no orçamento de um hospital público em Fortaleza. In: SILVA, Marcelo Gurgel 
Carlos da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia da Saúde II. Fortaleza: 
UECE; Expressão, 2006. p. 48-65.

Resumo: Esse trabalho tem por finalidade contribuir para um processo decisório gerencial 
do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) sobre a assistência oncológica, considerada de nível 
terciário na organização dos serviços de saúde, que não é credenciada no Sistema Único de 
Saúde (SUS). O objetivo é avaliar a repercussão financeira causada no orçamento do HGF 
pelo atendimento ao paciente com patologia oncológica. A unidade de análise é o HGF 
gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde do Ceará e pertencente ao SUS. Para avaliar 
o impacto, foram selecionados 28 pacientes tendo como critério de inclusão paciente com 
diagnóstico definido como câncer de mama e que se submeteram a mastectomia no ano 
de 2004, sendo analisado no orçamento de 2004. Para identificação dos custos, foi utilizado 
como método o custeio por procedimento para obtenção dos custos de diárias, taxa de 
sala, exames realizados, medicamentos e material médico hospitalar, por meio de um 
software, e feitos ajustes metodológicos. A avaliação do impacto realizou-se comparando o 
custo dos procedimentos oncológicos com o orçamento da fonte de transferências federais. 
Observou-se como resultado que o custo total do procedimento é de R$ 29.755,00 com 
uma média anual de R$ 1.062,69, sendo o seu faturamento de R$ 885,23. Isto representa 
um impacto de 0,3% do orçamento de custeio de outras fontes em 2004. Concluiu-se 
que, embora o impacto seja pequeno dentro do orçamento do ano 2004, verifica-se que 
existem mais dez especialidades médicas que realizam procedimentos oncológicos e, para 
ter uma avaliação de impacto orçamentário mais precisa, será necessário listar todos os 
procedimentos oncológicos, fazer o levantamento dos custos e comparar em relação ao 
orçamento. Recomenda-se avaliar a política de financiamento hospitalar para incluir todos 
os procedimentos no Contrato de Gestão, e que o valor deste seja avaliado com reajustes 
que cubra, pelo menos, a inflação anual.

Palavras-chave: SUS. Assistência oncológica. Custos em saúde. Orçamento hospitalar.

2007

TEIXEIRA, Martha et al. (Coord.). O processo de regionalização da assistência à Saúde no 
estado da Bahia: avaliação da assistência de média e alta complexidade na microrregião 
sanitária de Vitória da Conquista segundo critérios de equidade e qualidade. Salvador: 
CNPq; ISC/UFBA; SESAB; Prefeitura de Vitória da Conquista; FAPESB, 2007. Relatório final.

Resumo: Nas décadas de 50 e 60 diversos modelos de desenvolvimento previam que 
o crescimento da produção nacional, expresso pelo aumento do PIB, traduzir-se-ia em 
ganhos de bem-estar para a parcela da população considerada pobre. A persistência de 
um quadro de pobreza e desigualdades, principalmente no que se refere à distribuição 
de bens básicos como a educação e a saúde, além da questão da segurança alimentar, 
demonstrou a falácia das terapias desenvolvimentistas. Por outro lado, estudos realizados 
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durante a década de 90 destacaram que a capacidade do crescimento econômico de reduzir 
a pobreza é tanto menor quanto maiores as desigualdades da sociedade em que ele ocorre. 
A avaliação da pobreza pode se dar de forma absoluta ou relativa, por meio da distribuição 
da riqueza entre os grupos/estratos, que é resultante de processos mais estruturais. Também 
pode ser mensurada por indicadores de causa ou de efeito, que no caso da saúde seriam 
representados por indicadores de morbimortalidade. Uma medida usual de riqueza é dada 
pela renda, que no Brasil apresenta altos níveis de concentração. Assim, este trabalho de 
investigação tem como objetivos a avaliação do processo de implantação da microrregião 
sanitária de Vitória da Conquista e a assistência de médias e altas complexidades oferecida, 
aproveitando a oportunidade para testar a metodologia analítica para avaliação da 
equidade e da qualidade de sistemas de saúde. O relatório será disposto em cinco capítulos. 
No primeiro capítulo, será apresentada a justificativa do estudo com os objetivos e a 
metodologia empregada, além da caracterização da Microrregião de Vitória da Conquista, 
tanto em termos socioeconômicos como da própria composição sanitária e dos recursos 
disponíveis para a atenção pública de saúde. No segundo capítulo, realizou-se uma breve 
revisão do procedimento de funcionamento do SUS, explicando o funcionamento das 
transferências, além do financiamento dos serviços de média e alta complexidade. O terceiro 
capítulo refere-se ao componente de qualidade percebido tanto de gestores públicos de 
saúde como dos usuários, sendo tudo isto dentro do contexto da regionalização. No quarto 
capítulo, realizaremos uma análise do acesso em saúde, mas, precisamente, da equidade e da 
incidência de benefício; finalmente, no último capítulo, avaliaremos o fluxo de internações 
dentro da cidade de Conquista. 

Palavras-chave: Regionalização. Assistência de média e alta complexidade. Equidade 
em saúde.

2009

LOUREIRO, Sebastião et al. (Coord.). Avaliação econômica dos hospitais gerenciados 
por Organizações Sociais no estado da Bahia. Brasília: CNPq, 2009. Relatório Final da 
pesquisa apresentada ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– CNPq – Projeto/ Edital MCT/CNPq/ CT-Saúde/ MS/SCTIE/DECIT nº 67/2009 – REBRATS. 
Programa Integrado de Economia, Tecnologia e Inovação em Saúde (PECS).

Resumo: As discussões em torno da reforma da saúde ocorreram no contexto do Plano 
Diretor da Reforma do Estado em 1995, o qual introduziu variáveis no modelo de gestão dos 
serviços públicos, apontando algumas alternativas gerenciais antes estritas ao setor privado, 
a exemplo da terceirização. A necessidade de ampliar a descentralização na prestação de 
serviços conduziu o governo a instituir o Programa Nacional de Publicização (PNP), por 
meio da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, a qual definiu a forma de substituição de uma 
entidade pública por uma particular, qualificada como Organização Social (pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins lucrativos), instituída pela Lei nº 9.637/1998, no âmbito federal e, 
na Bahia pela Lei nº 8.647, de 29 de julho de 2003, selecionada para a prestação de serviços 
de assistência à saúde no âmbito do SUS, em regime de parceria com o poder público, 
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formalizada por intermédio de contratos de gestão. Na medida em que as características do 
setor Saúde derivam da prevalência de incertezas, o delineamento de contratos exige uma 
maior fixação de salvaguardas e contrapartidas, para se evitar imprevistos e maiores custos. 
No setor público, é ainda mais difícil assegurar o comprometimento das ações contratadas, 
uma vez que as alternâncias governamentais implicam, quase sempre, mudanças na 
legislação e no orçamento. Objetivo: Aprofundar o processo de análise das estruturas de 
custos dos hospitais terceirizados no estado da Bahia, geridos por Organizações Sociais 
(OS), identificando os reflexos das variações relativas de custos e das despesas financeiras 
em relação aos valores anuais dos contratos de gestão, tomando como referência a teoria 
dos Custos de Transação. Metodologia: A pesquisa realizada com a Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia (Sesab) envolveu o levantamento dos contratos de gestão firmados com as 
Organizações Sociais (OS), dos relatórios gerenciais e das planilhas de custos dos 11 hospitais 
objeto de estudo, compreendendo o período de 2007 a 2010. Na segunda etapa, aplicou-se 
um questionário às OS, para o levantamento dos índices de reajustes anuais de todos os 
componentes de custos, e foram realizadas entrevistas abertas com roteiro previamente 
estabelecido, com os gestores dos hospitais. Resultados e Conclusão: Identificou-se que os 
pagamentos dos serviços prestados mensalmente pelas Organizações Sociais, com data 
fixada em contrato para serem efetuados entre o 5º e o 10º dia útil do mês subsequente, 
registraram atrasos significativos, principalmente nos exercícios de 2009 e 2010, o que 
condicionou a maioria das instituições a captarem empréstimos bancários de curto prazo, 
provocando a incidência de despesas financeiras imprevistas – ex-post. Constatou-se ainda 
que o índice oficial de reajuste anual dos contratos é o INPC, embora sejam feitas correções 
adicionais por metas atingidas anualmente. Foi constatado que, entre 2007 e 2010, foram 
contratadas oito Organizações Sociais, cujo volume de recursos financeiros destinados ao 
pagamento dos contratos de gestão dos hospitais da Rede Própria do Estado Bahia atingiu 
R$ 649.410,00.

Palavras-chave: Organizações sociais. Sesab. Contratos de Gestão. Índice de reajuste.

LOUREIRO, Sebastião et al. (Coord.). Hepatites virais: avaliação dos protocolos clínicos 
terapêuticos adotados no SUS em relação aos custos e qualidade de vida dos pacientes. 
Salvador: CNPq; ISC/UFBA, 2009. Relatório de pesquisa.

Resumo: A hepatite C é causada por um vírus denominado VHC (vírus da hepatite C). A 
principal via de transmissão do VHC é o contato de sangue e das secreções contaminadas 
pelo vírus com o sangue de um indivíduo sadio (via parenteral). Trata-se de um relevante 
problema de saúde pública por causa do grande número de casos que evoluem para a 
forma crônica da doença, que apresenta mais frequentemente uma evolução lenta (mais 
de 20 anos). Assim, o maior número de pessoas que apresentam os sintomas da doença 
está acima dos 40 anos, em plena idade produtiva. Considerada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como uma doença emergente, calcula-se que cerca de 170 mil estejam 
contaminadas pelo vírus C da hepatite, o que corresponde a 3% da população mundial, 
um número 4 a 5 vezes superior ao de portadores do HIV, configurando uma pandemia. 
Os dados do Ministério da Saúde mostram que as estatísticas do vírus C no Brasil são 
alarmantes, tendo uma prevalência estimada em 1,5%. Com o aumento da prevalência da 



95

OS NÚCLEOS DE ECONOMIA DA SAÚDE: HISTÓRICO E PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA

hepatite C, elevam-se os custos para pacientes e suas famílias, para o sistema público de 
saúde e para a sociedade como um todo. Não existem estudos na literatura nacional que 
tenham analisado o impacto destes custos para as famílias. Os gastos anuais com a doença 
ultrapassam os 600 milhões de dólares por ano. O tratamento da hepatite C tem um custo 
elevado, principalmente com relação aos pacientes que necessitam fazer uso do interferon 
peguilado, ou seja, a maior parte dos pacientes tratados no estado da Bahia. Este tratamento 
é oferecido de forma gratuita, conforme estabelece o protocolo clínico em portaria federal 
e financiado pelo governo federal. Com a perspectiva de aumento no longo prazo das 
demandas de diagnóstico e de tratamento da hepatite C, o melhor conhecimento do perfil 
dos usuários e do impacto econômico e social da doença serve de auxílio para que os 
gestores públicos de saúde planejem ações visando ao uso racional dos recursos destinados 
à saúde. Além disso, o interesse por parte dos gestores pela medição da qualidade de vida 
relacionada à saúde também tem aumentado a fim de subsidiá-los na tomada de decisões 
sobre a alocação de recursos. Neste sentido, o estudo utilizou o índice QALY como método 
capaz de medir a utilidade dos estados de saúde dos pacientes com hepatite C, tornando 
possível integrar quantidade e qualidade de vida em uma única medida. Não há estudos 
prévios no Brasil que tenham mensurado o impacto em qualidade de vida de tecnologias 
ou intervenções em pacientes com esta patologia.  Como o acesso à saúde é um direito e 
uma necessidade básica do cidadão, é imprescindível que se façam análises de custo e de 
qualidade de vida que compatibilizem os recursos existentes com as necessidades de saúde 
da população.

Palavras-chave: Hepatite C. Custos em saúde. Medicamentos. Qualidade de vida.

QUEIROZ, Francisca Daniele de Sousa; SOUSA, Maria Helena Lima. Análise dos custos com 
diabetes e hipertensão em pacientes idosos no município de Maracanaú (Ceará), em 2006. 
In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 9., 2009, Rio de Janeiro. Anais da IX 
Encontro Nacional de Economia da Saúde. Rio de Janeiro: ABrES, 2009. Disponível em: 
<http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/doc_abres_2009_-_18.pdf>. Acesso em: 5 fev. 
2016.

Resumo: O estudo realiza uma análise dos custos com procedimentos básicos com diabetes 
mellitus e com hipertensão arterial sistêmica em idosos, nas equipes do Programa Saúde da 
Família no município de Maracanaú (CE), em 2006.

Palavras-chave: Custos em saúde. Diabetes. Hipertensão.

SILVA, Magda Ferreira da; BENEVENUTO, Leilane da Silva; SOUSA, Maria Helena Lima. Análise 
comparativa dos custos dos serviços de Dentística, Periodontia, Prótese e Oclusão, Cirurgia 
e Endodontia em CEO’s - Centros Especializados em Odontologia do Estado do Ceará. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 9., 2009, Rio de Janeiro. Anais da IX 
Encontro Nacional de Economia da Saúde. Rio de Janeiro: ABrES, 2009. Disponível em: 
<http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/doc_abres_2009_-_25.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2016.
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Resumo: O estudo analisa, de forma comparativa, os custos unitários dos serviços de 
Dentística, Periodontia, Prótese e Oclusão, Cirurgia e Endodontia, dos três CEOs gerenciados 
pela Secretaria de Saúde do estado do Ceará.

Palavras-chave: Avaliação econômica em saúde. Análise comparativa de custo. Ceará.

2010

LOUREIRO, Sebastião Antonio et al. Avaliação dos custos de unidades hospitalares com 
gestão terceirizada na Bahia: uma análise comparativa. In: JORNADA NACIONAL DE 
ECONOMIA DA SAÚDE, 5., 2010, Recife. Anais da V Jornada Nacional de Economia da 
Saúde. Recife, ABrES, 2010. Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/
avaliacao_dos_custos_de_unidades_hospitalares_com_gestao_terceirizada_na_bahia_
uma_analise_comparativa.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2016.

Resumo: O Estado com políticas de cunho neoliberal implica uma redução dos gastos 
públicos e no processo de terceirização dos serviços de saúde. As ações dessas políticas têm 
como resultado as Organizações Sociais (OS); nascimento do modelo; arcabouço jurídico; 
processo de terceirização da mão de obra; e a flexibilização das relações de trabalho e das 
inovações tecnológicas e seus impactos no emprego. A finalidade do trabalho é analisar os 
custos dos hospitais da rede própria do estado da Bahia sob gestão indireta, em comparação 
com os hospitais sob gestão direta. 

Palavras-chave: Custo hospitalar. Análise comparativa. Avaliação econômica em saúde.

2011

HANVORAVONGCHAI, Piya et al. The Impacts of Measles Elimination Activities on 
Immunization Services and Health Systems in Six Countries. In: COCHI, Stephen L.; 
DOWDLE, Walter R. (Org.). Disease Eradication in the 21st Century: implications for Global 
Health. Cambridge, MA: MIT Press, 2011. p. 82-89. (Strüngmann Forum Report, v. 7).

Abstract: Measles is a prime candidate for global eradication. Explicit goals to control or 
eliminate the disease have already been agreed upon by many countries and regions. 
One of the key concerns in determining the appropriateness of establishing the measles 
eradication goal is its potential impact on routine immunization services and the overall 
health system. To evaluate the impact of accelerated measles elimination activities (AMEAs) 
on immunization services and health systems, a study was conducted in six countries: 
Bangladesh, Brazil, Cameroon, Ethiopia, Tajikistan, and Vietnam. Primary data were 
collected through key informant interviews and staff profiling surveys. Secondary data were 
obtained from policy documents, studies, and reports. Data analysis used mainly qualitative 
approaches. The study found that the impact of AMEAs varied, with positive and negative 
implications in specific immunization and health system functions. On balance, the impacts 
on immunization services were largely positive in all six countries, particularly in Bangladesh, 
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Brazil, Tajikistan, and Vietnam; negative impacts were more significant in Cameroon and 
Ethiopia. Although weaker health systems may not be able to benefit sufficiently from 
AMEAs, in more developed health systems, disruption to health service delivery is unlikely to 
occur. Nevertheless, in none of the six countries was there an explicit objective to use AMEAs 
to help remove health system bottlenecks and strengthen system capacity. Opportunities to 
strengthen routine immunization services and the health system should be actively sought 
to address system’s bottlenecks so that benefit its from the measles eradication activities as 
well as other health priorities can be optimized.

Key-words: Health Systems. Immunization.

NOGUEIRA, Rodrigo C.; SOUSA, Maria Helena Lima; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. 
Estudos de custo-consequência: conceito e aplicabilidade. In: SILVA, Marcelo Gurgel Carlos 
da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia da Saúde III. Fortaleza: Ed. 
UECE, 2011. p. 31-44.

Resumo: O objetivo deste estudo é aprofundar o entendimento sobre o conceito dos 
estudos de custo-consequência, suas características e discutir sua aplicação a partir de 
quatro pesquisas de custos relacionados à Estratégia Saúde da Família (ESF).

Palavras-chave: Custo-consequência. Estratégia Saúde da Família (ESF). Custo-efetividade.

2012

DOURADO, Maria Inês et al. (Coord.). Custo-efetividade da vacina contra a Influenza. In: 
LOUREIRO, Sebastião; ARAGÃO, Erika Santos (Org.). Economia da Saúde: conceitos e 
métodos aplicados. Salvador: CEPS, 2012. p. 85-107.

Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo estimar a relação custo-efetividade da vacina 
contra a influenza. Utilizando procedimentos de contabilidade de custos por apropriação, 
foram levantados os custos relacionados à aplicação da vacina e ao tratamento hospitalar da 
influenza. A efetividade foi medida pela redução dos internamentos por doença respiratória 
aguda na população com 60 anos ou mais em Salvador/BA, em 2001. A campanha seria 
custo-efetiva se o preço de uma dose de vacina ficasse abaixo de R$ 3,00 e o custo médio 
por internação fosse de até R$ 190,00.

Palavras-chave: Custo-efetividade. Influenza. Imunização.

ESPIRIDIÃO, Monique Azevedo et al. (Coord.). Metodologia de alocação equitativa de 
recursos para a Bahia. In: LOUREIRO, Sebastião; ARAGÃO, Erika Santos (Org.). Economia da 
Saúde: conceitos e métodos aplicados. Salvador: CEPS, 2012. p. 34-53.

Resumo: Este estudo teve como objetivo geral desenvolver e propor uma metodologia 
para alocação equitativa de recursos financeiros destinados ao custeio dos serviços públicos 
de saúde no estado da Bahia. Foi feita uma adaptação da metodologia conhecida como 
modelo de York (CARR-HILL et al., 2004). As simulações realizadas para módulos assistenciais 
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mostraram-se coerentes com o modelo teórico. Os resultados obtidos com a metodologia de 
York foram comparados com a alocação “observada” para os modelos assistenciais da Bahia. 
Observou-se que 46 módulos teriam seus custos reduzidos, enquanto os outros 80 teriam 
seus recursos aumentados. Essa redistribuição significaria uma alocação mais equitativa de 
recursos considerando as diferentes situações dos módulos assistenciais.

Palavras-chave: Alocação de recursos em saúde. Equidade. SUS.

FERREIRA JÚNIOR, Hamilton et al. (Coord.). Avaliação econômica do tratamento de terapia 
renal substitutiva no estado da Bahia. In: LOUREIRO, Sebastião; ARAGÃO, Erika Santos (Org.). 
Economia da Saúde: conceitos e métodos aplicados. Salvador: CEPS, 2012. p. 137-168.

Resumo: Objetivo: Realizar uma avaliação econômica do tratamento de hemodiálise e 
avaliar a qualidade de vida dos pacientes atendidos em instituições com distintas naturezas 
jurídicas em Salvador. Foi utilizada a metodologia de Activity Based Costing (ABC) para a 
apuração de custos e aplicado o Short Form Health (SF36) para mensuração da qualidade 
de vida. Resultados: as clínicas A e B avaliadas possuem naturezas jurídicas semelhantes. 
No entanto, a clínica B apresentou melhor desempenho no custo utilidade do tratamento 
e obteve boa percepção de qualidade de vida pelo usuário. Quanto aos hospitais, foi 
identificada a necessidade de uma revisão crítica do modelo adotado pelo hospital público 
que obteve custo mais elevado por sessão e pior percepção de qualidade de vida pelo 
usuário. 

Palavras-chave: Avaliação econômica. Hemodiálise. Doença renal crônica. Custos em saúde. 
Qualidade de vida.

NORONHA, Ceci Vilar et al. (Coord.). Violência e saúde: magnitude e custos dos 
atendimentos de emergência na cidade de Salvador – BA (2002-2004). In: LOUREIRO, 
Sebastião; ARAGÃO, Erika Santos (Org.). Economia da Saúde: conceitos e métodos 
aplicados. Salvador: CEPS, 2012. p. 108-136.

Resumo: Constitui-se em um estudo para estimar os custos monetários unitários das 
diversas causas de violência para o sistema público de saúde e para as famílias. Foram 
analisados dados referentes a 623 pacientes dos hospitais de urgência e emergências de 
Salvador. Os custos por vítima “representativa” vezes o número de casos por tipo de custo 
resultou na estimativa de três valores: R$ 1.501.273,00 para o custo anual ambulatorial total; 
R$ 3.584.456,00 para o custo anual total com internação e R$ 5.085.729,00 para o custo total 
geral da sociedade com as vítimas de violência institucional em dois hospitais de Salvador 
(Hospital Geral do Estado – HGE; Hospital Roberto Santos – HRS).

Palavras-chave: Violência e saúde. Violência intencional. Custos monetários hospitalares.

SANTANA, Edyara et al. (Coord.). Avaliação econômica do Programa Saúde da Família 
(PSF) em municípios do estado da Bahia: um estudo de custos (2002-2003). In: LOUREIRO, 
Sebastião; ARAGÃO, Erika Santos (Org.). Economia da Saúde: conceitos e métodos 
aplicados. Salvador: CEPS, 2012. p. 11-33.
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Resumo: O estudo realizou uma avaliação econômica do Programa Saúde da Família (PSF) 
em três municípios da Bahia. Foi realizada a apuração de custo da técnica de custeio por 
absorção. Como resultado, obteve-se uma média de custos de funcionamento da equipe de 
Saúde da Família (com odontólogo) equivalente a R$ 16.899,00/mês, sendo que os custos 
variaram em proporção direta com o porte dos municípios. Para os municípios de grande, 
médio e pequeno porte, os custos médios mensais corresponderam, respectivamente, a R$ 
19.115,62, R$ 17.092,00 e R$ 14.489,93.

Palavras-chave: Programa Saúde da Família (PSF). Atenção primária à saúde. Avaliação 
econômica em saúde.

2013

THIESEN, Marcelo. A política de incentivos estaduais da atenção secundária e terciária 
da secretaria estadual de saúde do Rio Grande do Sul como parâmetro para avaliar 
a execução das políticas. 2013. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 
Economia da Saúde) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2013.

Resumo: A Política de Incentivos da Atenção Secundária e Terciária no Estado do Rio Grande 
do Sul é avaliada no estudo como parâmetro para a prática de políticas públicas em saúde. 
Nesse contexto, o estudo busca uma maior integração dos serviços prestados com as políticas 
públicas vigentes em atenção à saúde no SUS, formando um escopo mais comprometido 
com as necessidades em saúde da população. O impacto dos valores aplicados em saúde, 
após a Lei Complementar nº 141/2000, representa um montante díspar de valores para o 
estado e os critérios de alocação dos recursos devem estar de acordo com a legislação do 
SUS. O estudo apresentou os valores já executados conforme a nova política no ano de 2013, 
comparando com os índices anteriores. A forte aproximação dos critérios da política pública 
para a atenção secundária e terciária do estado com o novo olhar sobre a Constituição Federal 
com a publicação da Lei Complementar nº 141/2000 é o propósito do trabalho, abordando a 
questão das necessidades em saúde aliadas aos demais princípios do SUS. 

Palavras-chave: SUS. LC nº 141. Atenção Secundária e Terciária. Rio Grande do Sul.

2015

MORAIS, Mariane Santos de. Análise da implantação da Gestão de Custos na Secretaria 
de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2015. 45 f. Trabalho de conclusão de curso 
(Especialização – MBA em Executivo em Saúde) – Fundação Getúlio Vargas, Brasília, 2015.

Resumo: Enquanto preceito constitucional, a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
Contudo, os recursos para a sua prestação são escassos e, para que esta assuma uma forma 
equânime, é necessária responsabilidade na utilização dos recursos. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) sempre foi alvo dos que querem criticar as contrapartidas governamentais para 
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a população. Talvez isso ocorra pelo fato de que é difícil apresentar ao cidadão relatórios e 
números capazes de comprovar a produção efetiva de um hospital, indicando com clareza os 
custos envolvidos no fornecimento de um sistema de saúde público. Aliás, tais informações 
são dificilmente obtidas, inclusive pelos gestores hospitalares, os quais carecem de um 
sistema de informações gerenciais capaz de dispor tais dados de forma contínua e segura, 
cujos relatórios estejam acessíveis no momento oportuno. O conhecimento impactaria 
fortemente nas decisões de gestão, possibilitando a prevalência da eficiência, da eficácia 
e da efetividade no gasto público. É nesse contexto que surge o empenho da Gerência de 
Planejamento Orçamentário em Saúde (Geplos) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal 
(SES/DF), que com o apoio do Ministério da Saúde tenta sistematizar a apuração de custos na 
rede hospitalar do Distrito Federal, pois a partir do momento que uma organização passa a 
conhecer seu fluxo de procedimentos e as despesas envolvidas, de maneira pormenorizada 
e mais aprofundada, gera-se um construto de dados e informações capaz de fornecer ao 
gestor capacidade decisória mais adequada aos imperativos de sua contingência interna. 
Destarte, será possível calcular de fato quanto custa uma cirurgia, um leito de UTI, entre 
outras atividades críticas. Ademais, tais informações também servem para apresentar à 
população quanto se está gastando com saúde, bem como serve de instrumento de gestão 
para que o governo possa investir onde realmente a população precisa e alocar os custos/
investimentos de forma a melhor atender o cidadão, gastando com mais qualidade. 

Palavras-chave: Custo. SUS. Hospitalar.
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Área temática 5 – Equidade e desigualdades em saúde

2004

SOUSA, Maria Helena Lima et al. Condições socioeconômicas, mortalidade e mortalidade 
no Ceará: implicações na Política Sanitária. In: JORNADAS INTERNACIONALES DE 
ECONOMIA DE LA SALUD, 13.; JORNADAS NACIONALES DE ECONOMIA DE LA SALUD, 14., 
2004, Buenos Aires. Anais de las XIII Jornadas internacionales de Economia de la Salud 
e XIV Jornadas Nacionales de Economia de la Salud. Buenos Aires: [AES], 2004. v. 1.

Resumo: O trabalho identifica as desigualdades socioeconômicas existentes nos municípios 
cearenses e sua interface com a situação de saúde, com a finalidade de desenvolver políticas 
sanitárias com enfoque na equidade. A partir do pressuposto de que “as desigualdades 
em saúde são as desigualdades redutíveis, isto é, desnecessárias, vinculadas às condições 
heterogêneas de vida, haveria uma expectativa de intervenção mediante um tratamento 
oferecido tomando por base o princípio da equidade desenvolvido por Rawls, citada por 
Nunes, defende-se que o tratamento desigual é justo quando é benéfico ao indivíduo 
carente” (NUNES et al, 2001). A pesquisa objetiva descrever as condições de mortalidade 
e morbidade e suas relações com a situação socioeconômica nos municípios cearenses e 
bairros de Fortaleza, para subsidiar as políticas públicas de saúde no Ceará, com equidade. 
O estudo analisa as principais causas de mortalidade e morbidade ocorridas nos anos de 
2000 e 2001 por grupos socioeconômicos, avaliado segundo indicador chamado ISE. Este 
foi construído a partir de dados censitários (IBGE, 2000) por meio de análise fatorial e consta 
de três fatores (econômico, social e habitacional), e Cluster Analysis para agrupamento em 
cinco classes, sob base municipal, exceto Fortaleza, desagregada por bairros. Em seguida, foi 
realizado um Crosstabs por intermédio do cálculo dos indicadores de saúde por classe de ISE 
(1 a 5) e as razões de taxas (risco relativo), sendo Fortaleza a referência (classe 1) de melhor 
índice socioeconômico. Finalmente, foram feitas correções metodológicas nos indicadores 
de saúde e validação estatística (intervalo de confiança e p-value trend). Indicam a influência 
das desigualdades socioeconômicas no estado do Ceará sobre a situação de saúde, 
notadamente na mortalidade infantil, em crianças menores de 5 anos e em idade escolar. 
O risco de morrer aumenta entre as classes mais desfavorecidas. Mostra as desigualdades 
por gênero emergindo entre homens na mortalidade por causas externas e mulheres nas 
neoplasias mamárias. As desigualdades são encontradas também em pessoas de 65 anos 
e mais, embora em sentido inverso. Não houve correlação entre o risco de adoecer e o ISE, 
considerando a incidência e a prevalência de tuberculose e hanseníase. Os municípios 
de nível socioeconômico desfavorável apresentam piores informações de mortalidade e 
morbidade em termos de qualidade de cobertura. Por trás das médias estaduais de saúde, 
existe um mundo complexo e diferenciado de desníveis socioeconômicos com reflexos na 
saúde que não está sendo observado no planejamento ou na avaliação das políticas de 
saúde no Estado. Ressalta-se a importância das taxas de mortalidade infantil e pré-escolar 
como indicadores de avaliação da situação de saúde. A subnotificação de casos de doenças 
e mortes e o alto índice por causas não definidas, que dificultam maiores conclusões sobre 
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o estudo, são um alerta às autoridades de saúde para a fragilidade das informações que 
podem comprometer o desenvolvimento de políticas de saúde consistentes e equitativas.   

Palavras-chave: Política sanitária. Mortalidade. Morbidade. Equidade.

SOUSA, Maria Helena Lima et al. Condições socioeconômicas, morbidades e mortalidades 
no Ceará: implicações na Política Sanitária. In: CARLEIAL, Adelita (Org.). População, 
sociedade e desenvolvimento. Fortaleza: Ed. UECE, 2004. p. 39-64.

Resumo: O objetivo desse estudo é descrever as condições de mortalidade e morbidade e 
suas relações com a situação socioeconômica nos municípios cearenses, para subsidiar as 
políticas públicas de saúde no Ceará.

Palavras-chave: Mortalidade. Morbidade. Políticas Públicas de Saúde. Desigualdades em 
saúde.

SOUSA, Maria Helena Lima et al. (Org.). Desigualdades Socioeconômicas, Morbidade e 
Mortalidade no Ceará (Brasil): implicações na Política Sanitária. Fortaleza: SESA/CE, 2004. 
(Economia da Saúde, 1).

Resumo: O livro é resultado da pesquisa “Condições socioeconômicas, morbidades e 
mortalidade no Ceará: implicações na Política Sanitária”, que teve por finalidade descrever 
as condições de mortalidade e morbidade e suas relações com a situação socioeconômica 
nos municípios cearenses e bairros de Fortaleza, para subsidiar a adoção, com equidade, das 
políticas públicas de saúde no Ceará. Ele mostra uma panorâmica das desigualdades entre 
os municípios cearenses por meio de um indicador socioeconômico que hierarquiza os 
municípios e os relacionam com a situação de mortalidade e morbidade, ao mesmo tempo 
em que representa um instrumento eficiente para avaliar o impacto das políticas de saúde 
adotadas e reavaliar prioridades. O livro aponta também fragilidades no nosso sistema de 
saúde que podem ser superadas, internamente, numa articulação com a epidemiologia, o 
sistema de informação em saúde e a definição de políticas e, externamente, com outras 
esferas de governo que lidam com a educação, com o saneamento básico, com o emprego 
e a renda da nossa população, entre outros. 

Palavras-chave: Desigualdade. Mortalidade. Políticas de Saúde.

2005

SOUSA, Maria Helena Lima et al. Alocação Equitativa de recursos para a atenção secundária 
e terciária: uma proposta para o Estado do Ceará (Brasil). In: JORNADA DE ECONOMIA 
DA SAÚDE, 2., 2005, Belo Horizonte. Anais da II Jornada de Economia da Saúde. Belo 
Horizonte: ABrES, 2005. Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/
alocacao_recursos_sousa.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2016.

Resumo: Pretende-se elaborar uma proposta para distribuição de recursos do Tesouro do 
Estado do Ceará para hospitais-polo nos níveis secundário e terciário, que não compõem a 
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rede de hospitais da Secretaria de Saúde (Sesa/CE), observando critérios de necessidades 
e equidade. Desenvolvido por Roy Carr-Hill, o método parte da seleção de variáveis de 
necessidades socioeconômicas, demográficas, epidemiológicas, morbidades e fatores de 
risco, cobertura, tendo como base o ano de 2003. Conclui-se que é necessário aprofundar a 
investigação, utilizando-se outros métodos antes da tomada de decisão para utilização do 
método, como critério de distribuição de recursos entre estes hospitais.

Palavras-chave: Alocação Equitativa de Recursos na Saúde. Economia da Saúde. Políticas de 
Saúde. Saúde Pública.

2006

COSTA, Lúcia de Fátima Sales et al. Perspectiva de utilização de critérios equitativos 
para alocação de recursos para a saúde no estado do Ceará - Relato de Experiências. In: 
CONGRESO DE ECONOMÍA DE LA SALUD AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2., 2006, Buenos 
Aires. Libro de Resúmenes. Buenos Aires, 2006. v. 1. Aportes para la construcción de 
Sistemas de Salud Universales y Equitativos.

Resumo: A busca por equidade na alocação de recursos da saúde no Ceará tem 
direcionado estudos que possibilitem a compreensão sobre sua distribuição, bem como 
o desenvolvimento de métodos que contribuam para a redução das desigualdades em 
saúde no estado, a partir do ano 2000, ano de institucionalização da Célula da Economia 
da Saúde (Cecons) na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa/CE). O objetivo desse 
artigo é relatar a experiência desenvolvida na Sesa para alocar recursos orçamentários nos 
diversos níveis de atenção à saúde, utilizando critérios de necessidade. A metodologia 
utilizada compreende a sistematização das experiências e métodos desenvolvidos para 
a alocação de recursos na Sesa. No âmbito dos resultados, foram desenvolvidos cinco 
estudos sobre alocação equitativa de recursos no Ceará; dois com finalidade exploratória 
e três propositivos. Dos dois primeiros, um objetivou conhecer os métodos de alocação 
de recursos federais para os municípios cearenses, a partir da NOB-SUS/93, e os pactos 
firmados pelos gestores na Comissão Intergestora Bipartite (CIB). O outro verificou como 
estão alocados recursos do SUS brasileiro na média e na alta complexidade e analisou os 
critérios adotados. Das três propostas, uma foi direcionada para distribuir os recursos para 
ações de HIV/aids em 25 municípios do Ceará, utilizando um índice por meio de uma análise 
fatorial. O segundo método foi direcionado para distribuição dos recursos estaduais para 
atenção primária, utilizando análise fatorial, a partir de variáveis previamente selecionadas e 
relacionadas com o objeto de estudo. O terceiro foi desenvolvido sob a orientação do prof. 
Roy Carr-Hill, para recursos estaduais direcionados à atenção secundária e terciária no Ceará. 
Foram selecionadas variáveis de necessidade e, após alguns estudos, foi construída uma 
variável composta chamada guesswork para distribuição dos recursos entre os municípios 
cearenses. Por fim, foram distribuídos os recursos pelos hospitais pela utilização destes 
pelos municípios. Os trabalhos exploratórios propiciaram à Cecons uma compreensão sobre 
critérios utilizados na alocação de recursos e suas limitações como agente modificador das 
desigualdades em saúde no Ceará. Das três propostas, somente a primeira foi efetivada, 
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estando as demais encaminhadas à Comissão Intergestora Bipartite para avaliação e possível 
implantação, passível de ajustes. 

Palavras-chave: Alocação de recursos em saúde. Equidade em saúde. SUS.

DIAS, Isabel Thomaz; SOUSA, Maria Helena Lima. Proposta de alocação equitativa de 
recursos para atenção primária da Saúde: o caso do Ceará. In: SILVA, Marcelo Gurgel Carlos 
da; SOUSA, Maria Helena Lima (Org.). Temas de Economia da Saúde II. Fortaleza: UECE; 
Expressão, 2006. p. 28-47.

Resumo: O estado do Ceará é caraterizado por profundas desigualdades socioeconômicas 
que influenciam no estado de saúde. Este trabalho tem por finalidade contribuir para 
a redução destas desigualdades por meio de uma alocação equitativa dos recursos para 
atenção primária. Objetiva desenvolver uma proposta para alocação equitativa de recursos 
do Tesouro do Estado para atenção à saúde no nível primário entre municípios cearenses 
(exceto Fortaleza). A metodologia foi inspirada na forma simplificada da fórmula Resource 
Allocation Working Party para distribuição de recursos baseada em fatores de necessidades. 
Como unidade de análise trabalhou-se com 183 municípios cearenses (exceto Fortaleza) 
que recebem atualmente recursos estaduais para pagamento dos agentes comunitários 
de saúde (ACS) e 50% por meio de um índice de necessidades em saúde. Para construção 
do índice e hierarquização dos municípios, utilizaram-se oito variáveis com explicação na 
variância total de 76%. Em seguida, realizou-se um Cluster Analysys para agrupamento dos 
municípios em classes (1 a 4), sendo 1 a de menor necessidade e 4 a de maior. Finalmente, 
fez-se uma simulação comparativa à situação atual. Como resultado, observou-se que, dos 
183 municípios que recebem recursos do Tesouro do Estado para atenção primária, 110 
ganhariam com o novo método e 73 passariam a receber menos recursos. Concluiu-se que 
o novo método verificou que os valores distribuídos entre municípios são mais uniformes 
sendo que aqueles de pior situação socioeconômica receberiam mais recursos, enquanto 
aqueles com melhor situação receberiam menos recursos. 

Palavras-chave: Alocação equitativa de recursos. Atenção primária à saúde.

DIAS, Isabel Thomaz; SOUSA, Maria Helena Lima. Proposta de alocação equitativa de 
recursos para atenção primária de Saúde: caso do Ceará. In: JORNADA NACIONAL DE 
ECONOMIA DA SAÚDE, 3., 2006, Fortaleza. Anais da III Jornada Nacional de Economia da 
Saúde. Fortaleza: ABrES, 2006. Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/
alocacao_dias.pdf>. Acesso em: 5 fev.2016.

Resumo: O Ceará é caracterizado por desigualdades regionais, apresentando desníveis 
socioeconômicos que influenciam no setor saúde. Existem evidências de que o determinador 
saúde é retratado por um complexo de fatores econômicos, sociais, ambientais, genéticos 
e biológicos, cujas “necessidades básicas” devem ser supridas para existir crescimento 
econômico e equidade. O objetivo deste estudo é desenvolver uma proposta de metodologia 
para alocação equitativa de recursos do Tesouro do Estado para atenção básica entre os 
municípios cearenses, exceto Fortaleza, com base em critérios de necessidade. Atualmente, 
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a alocação de recursos do Tesouro do Estado para atenção primária aos 183 municípios do 
Ceará, tem como estratégia principal o pagamento dos proventos dos Agentes Comunitários 
de Saúde - ACS, cujo valor foi de aproximadamente R$ 44 milhões de reais em 2004. Método 
foi inspirado na fórmula inglesa simplificada Resource Allocation Work Party para distribuição 
de recursos baseada em fatores de necessidades. Como unidade de análise trabalhou-se em 
183 municípios cearenses (exceto Fortaleza), que recebem atualmente recursos estaduais 
para pagamento dos ACS, reduzindo este valor para 50% e os 50% restantes através de um 
índice de necessidades em saúde. Para construção do índice e hierarquização dos municípios 
utilizou-se 08 (oito) variáveis com explicação na variância total de 76%. Em seguida 
realizou-se um Cluster Analysys para agrupamento dos municípios em classes (1 a 4) sendo 
1 a de menor necessidade e a 4 de maior. Finalmente fez-se uma simulação comparativa 
a situação atual. Como resultados, observou-se que dos 183 municípios receptores de 
recursos do Tesouro do Estado para atenção primária, 110 municípios ganhariam com o 
novo método e 73 passariam a receber menos recursos. Com o novo método verificou-se 
que os valores distribuídos entre os municípios são mais uniformes sendo que aqueles de 
pior situação socioeconômica receberiam mais recursos enquanto aqueles com melhor 
situação receberiam menos.

Palavras-chave: Alocação equitativa de recursos. Atenção primária à saúde.

SOUSA, Maria Helena Lima; PASTRANA, Rosa Maria Sousa; TEIXEIRA, Martha. Implantação 
de metodologias de alocação equitativa de recursos financeiros em saúde: lições da 
experiência brasileira. In: CONGRESO DE ECONOMÍA DE LA SALUD AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE, 2., Buenos Aires. Libro de Resúmenes. Buenos Aires, 2006. v. 1. Aportes para la 
construcción de Sistemas de Salud Universales y Equitativos.

Resumo: O objetivo desse estudo foi levantar o estado da arte em relação à implantação 
de metodologias de alocação equitativa de recursos em saúde no Brasil. A metodologia 
utilizou uma pesquisa de campo por meio de aplicação de entrevistas semiestruturadas 
contemplando oito informantes-chave representados por técnicos que compõem equipes 
envolvidas na elaboração de propostas de alocação de recursos com equidade, e por um 
pesquisador/consultor com larga experiência neste campo. Foram contempladas propostas 
do Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

Palavras-chave: Equidade. Alocação de recursos. SUS.

2007

SOUSA, Maria Helena Lima et al. Alocação Equitativa de recursos para a atenção secundária 
e terciária: uma proposta para o Estado do Ceará. In: CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS 
SOCIAIS; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ECONOMIA DA SAÚDE (Org.). Divulgação em Saúde 
para Debate. 38. ed. Rio de Janeiro, 2007. p. 14-34.

Resumo: Pretende-se elaborar uma proposta para distribuição de recursos do Tesouro do 
Estado do Ceará para hospitais-polo no nível secundário e terciário, que não compõem a 
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rede de hospitais da Secretaria de Saúde (Sesa/CE), observando critérios de necessidades 
e equidade. Desenvolvido por Roy Carr-Hill, o método parte da seleção de variáveis de 
necessidades socioeconômicas, demográficas, epidemiológicas, morbidades e fatores de 
risco, cobertura, tendo como base o ano de 2003. Conclui-se que é necessário aprofundar a 
investigação, utilizando-se outros métodos antes da tomada de decisão para utilização do 
método, como critério de distribuição de recursos entre estes hospitais.

Palavras-chave: Alocação equitativa de recursos na Saúde. Economia da Saúde. Políticas de 
Saúde. Saúde pública.

2009

SOUSA, Maria Helena Lima et al. Financiamento federal para Atenção Básica da saúde 
no Ceará: que contribuições tem para reduzir desigualdades em saúde? In: ENCONTRO 
NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 9., 2009, Rio de Janeiro. Anais da IX Encontro 
Nacional de Economia da Saúde. Rio de Janeiro: ABrES, 2009. Disponível em: <http://
abresbrasil.org.br/sites/default/files/doc_abres_2009_-_27.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2016.

Resumo: O estudo tem como objetivo avaliar o comportamento do financiamento federal 
com atenção básica nos municípios cearenses, tendo como objeto de análise o repasse 
fundo a fundo e o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) para verificar se os critérios 
adotados estão contribuindo para diminuir as desigualdades em saúde no estado do Ceará.

Palavras-chave: Atenção básica. Financiamento em saúde. Desigualdade. Ceará.

2012

LOUREIRO, Sebastião et al. (Coord.). As diferentes faces da desigualdade em Saúde: 
iniquidade, discriminação e exclusão. In: LOUREIRO, Sebastião; ARAGÃO, Erika Santos (Org.). 
Economia da Saúde: conceitos e métodos aplicados. Salvador: CEPS, 2012. p. 54-84.

Resumo: Foram exploradas as diversas faces da desigualdade focalizando os principais 
determinantes econômicos e culturais que criam as desigualdades no acesso, na utilização e 
na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e cidadãs. Buscou-se explicitar as relações 
entre as condições econômica, de gênero e de caracterização racial na produção dos processos 
de desigualdade, tanto na condição de saúde como nas trajetórias de busca e desencontros 
nas tentativas de sua recuperação. Para dar conta da complexidade do objeto em foco, o 
projeto propõe três níveis de análise. O primeiro nível utilizou os dados da Pesquisa Nacional 
de Amostra de Domicílio (Pnad – 98) para a Bahia, em análise estratificada e multivariada com 
o objetivo de evidenciar o efeito isolado ou um conjunto das variáveis em foco. O segundo 
nível explorou o método de benefit incidence para demonstrar iniquidade na alocação de 
recursos públicos para a saúde em que recursos para saúde destinados à população de 
menor renda podem estar subsidiando aquela situada nos segmentos mais elevados da 
distribuição e da renda. O terceiro nível utilizou um modelo de antropologia econômica em 
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um corte intergeracional de modo a revelar as mudanças no perfil da demanda, oferta e 
utilização e, concomitantemente, nas formas de financiamento de serviços de saúde.

Palavras-chave: Desigualdade em saúde. Discriminação. Exclusão.

2014

AMADOR, Ednei Charles da Cruz. Aplicação de metodologia de alocação equitativa 
de recursos para o financiamento da atenção básica no estado do Pará. 2014. 30f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Economia da Saúde) – Faculdade de 
Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Resumo: O estado do Pará segue os critérios de alocação dos recursos para o financiamento 
da saúde, baseando-se no tipo de cuidado médico considerado, no qual a alocação de 
recursos para a Atenção Básica se dá em função da população, em que o único critério 
levado em consideração é o demográfico, mais especificamente, o tamanho da população, a 
distribuição per capita e não há, no estado do Pará, ações para o financiamento equitativo dos 
recursos da saúde, especificamente da Atenção Básica, não atendendo, assim, os preceitos 
legais de universalidade e equidade. O objetivo desse trabalho é a aplicação da metodologia 
proposta por Mendes e cols. (2011) para a alocação dos recursos para os municípios 
do estado do Pará e demonstrar a distribuição dos recursos da atenção básica entre os 
municípios do estado do Pará no ano de 2013, calcular os Índices de Necessidades em Saúde 
(INS) usados por Mendes e col. para os municípios no mesmo ano e comparar a distribuição 
dos recursos após a aplicação dos Índices de Necessidade. A metodologia adotada neste 
trabalho tem como referência o trabalho desenvolvido por Mendes e colaboradores (2011). 
A variável percentual de domicílios com lixo coletado foi excluída por critérios estatísticos. 
Após a correção, pelo Inses, observa-se que 31,47% (45/143) dos municípios e 90,91% 
(20/22) das microrregiões do estado do Pará apresentaram um Piso de Atenção Básica (PAB) 
per capita corrigido; superior à BASE de R$ 14,30, os municípios de Melgaço, Anajás, Afuá, 
Chaves e Breves apresentaram médias de R$ 19,20; R$ 18,00; R$ 17,91; R$ 17,87 e R$ 17,48, 
respectivamente. Estes municípios pertencem às microrregiões de Portel, Furo de Breves 
e Arari, que estão entre as cinco microrregiões com os maiores Inses. Considerando-se as 
microrregiões, as médias variaram de R$ 12,17 a R$ 21,43. As microrregiões de Belém (R$ 
13,86) e São Felix do Xingu (R$ 12,17) apresentaram valores corrigidos inferiores à média 
de R$ 14,30. Analisando a uma diferença entre o valor per capita corrigido e o realizado 
pelo estado do Pará, seriam necessários 15,97% de recursos adicionais para os municípios 
paraenses. 41,96% (60/143) dos municípios e 77,27% das microrregiões receberiam recursos 
adicionais. Nesse sentido, a aplicação da metodologia de alocação equitativa constitui um 
importante instrumento para a gestão. Sugere-se continuar a utilização da metodologia, 
aplicando-se a correção pelo Índice de Necessidades Financeiras (INF) a fim de corrigir as 
diferenças de arrecadação fiscal, tornando a alocação mais equitativa.

Palavras-chave: Alocação equitativa. Recursos. Financiamento.
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Área temática 6 – Gestão em saúde

2004

SOUSA, Maria Helena Lima; TELLO, Juan Eduardo. A Economia da Saúde no novo modelo de 
gestão da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará: organização e perspectivas. Sustentação, 
Fortaleza, ano 5, n. 14, p. 81-89, 2004.

Resumo: Esse artigo objetiva descrever a organização do novo modelo de gestão da 
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa/CE), a partir de sua estruturação e implantação 
no ano 2000, bem como analisar suas perspectivas, de modo a se alcançar um maior nível de 
eficiência e de efetividade nas ações e nos serviços de saúde no estado.

Palavras-chave: Gestão dos serviços de saúde. Economia da Saúde.

2009

SANTOS, Maria Leonor et al. Inserção de sistema gerencial e o monitoramento dos gastos 
hospitalares, Bahia – Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 9., 2009, Rio de 
Janeiro. Anais da IX Encontro Nacional de Economia da Saúde. Rio de Janeiro: ABrES, 
2009. Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/doc_abres_2009_-_29.
pdf>. Acesso em: 5 fev. 2016.

Resumo: O estudo apresenta os gastos hospitalares por perfil das unidades e número de 
leitos.

Palavras-chave: Gastos hospitalares. Gestão em saúde. Bahia.

2013

NEVES, Marcelo de Jesus. A implantação do Sistema de Custos Hospitalares e a sua 
contribuição como ferramenta gerencial da transparência e qualidade do gasto 
público. 2013. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Economia da 
Saúde) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

Resumo: Esse artigo é um estudo de revisão teórica que discute a importância da 
implantação da gestão de custos no sistema hospitalar público, como ferramenta gerencial 
e sua contribuição para a transparência e a qualidade dos gastos públicos. O estudo aborda 
experiências do processo de implantação no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), 
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), e também os resultados já obtidos na 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). A implantação do sistema de custos 
chama atenção em face ao grande desafio com o qual se depara a administração pública, 
no sentido de garantir aos usuários acesso aos serviços públicos de qualidade e com baixos 
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custos, levando em conta a escassez de recursos e ainda corrobora para o cumprimento dos 
aspectos legais que visa ao maior controle e à transparência quanto à gestão dos recursos 
públicos. A implantação se faz necessária devido à ausência de informações de custos de 
forma padronizada e adequada para tomada de decisão no setor Saúde e, especificamente 
em hospitais públicos, tem sido destacada como um dos fatores críticos para a ineficiência 
do setor. Esta visão inovadora no setor de saúde pública constitui ação de fundamental 
importância para subsidiar políticas e o financiamento de saúde. Destaca-se que esta 
abordagem assegurou o alinhamento ao planejamento estratégico e a busca pela qualidade 
do gasto público também possibilita o benchmark e accountability. Desta forma, a base de 
conhecimento gerada constitui ação inovadora quanto ao domínio tecnológico por meio 
do mapeamento e da identificação de processos e a quantificação de recursos consumidos. 
Busca-se, assim, o propósito de priorizar a eficiência, a qualidade e a transparência na 
utilização dos recursos públicos e a qualidade da assistência aos usuários do SUS. O estudo, 
metodologicamente, constituiu-se num estudo de caso descritivo, propondo uma reflexão 
sobre as condições de monitoramento e avaliação do custeio operacional nas organizações 
públicas brasileiras e sua relação com a efetividade do próprio processo de melhoria da 
qualidade da gestão pública.

Palavras-chave: Gestão de Custos no Setor Público. Metainformação. Custos. Accountability. 
Gasto Público.

VILELA FILHO, Teotônio et al. A Economia da Saúde como ferramenta de gestão. In: 
ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 2013, Recife. Anais do Encontro Regional 
de Economia da Saúde – Recife. Recife: ABrES, 2013. Disponível em: <http://abresbrasil.org.
br/sites/default/files/barros_encontro_regional_recife_2013.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2016.

Resumo: Esta apresentação mostra a implantação do novo Fundo Estadual de Saúde de 
Alagoas a partir de 2012.

Palavras-chave: Implantação do núcleo de economia da saúde.

2014

ALMEIDA, Adécio Barbosa de. A judicialização da saúde no estado de Mato Grosso do 
Sul nos anos de 2009 a 2013. 2014. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização 
em Economia da Saúde) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014.

Resumo: O presente trabalho pretende contribuir para uma melhor compreensão da 
“judicialização da saúde” no estado de Mato Grosso do Sul e seu impacto no orçamento, 
buscando contribuir com a tomada de decisões por parte dos gestores públicos. Além disso, 
também busca identificar e examinar os impactos causados pela judicialização da saúde no 
estado referido, evidenciando o gasto com sentenças judiciais pagas, os tipos de despesas 
recorrentes nas sentenças judiciais, bem como apresentar o grau de comprometimento do 
orçamento da saúde com a “judicialização da saúde”.
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Palavras-chave: SUS. Judicialização. Políticas de Saúde.

ALVES JÚNIOR, Gilberto Torres. O cofinanciamento estadual dos hospitais públicos de 
pequeno porte como estratégia de regionalização da saúde no Estado de Goiás. 2014. 
32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Economia da Saúde) – Faculdade 
de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Resumo: O presente artigo tem por objetivo demonstrar que a implantação do 
cofinanciamento dos hospitais de pequeno porte, em municípios onde somente existe 
uma unidade pública de saúde para atender a população local e referenciada, resultará na 
diminuição do número de encaminhamento de internações para as cidades de Anápolis, 
Aparecida de Goiânia e Goiânia, onde está concentrado o parque tecnológico de saúde 
do estado de Goiás, tendo como resultado esperado a regionalização da saúde, conforme 
preconizam as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Palavras-chave: Cofinanciamento. Hospital de pequeno porte. Regionalização.

BASTOS, Kedimam Célis Barros et al. Monitoramento da Rede Cegonha na 2ª 
Coordenadoria Regional de Saúde de Caucaia – Ceará – 2014. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
ECONOMIA DA SAÚDE, 11.; CONGRESSO DE ECONOMIA DA SAÚDE DA AMÉRICA LATINA E 
CARIBE, 6., 2014, São Paulo. Anais do XI Encontro Nacional de Economia da Saúde e VI 
Congresso de Economia da Saúde da América Latina e Caribe. São Paulo: ABrES, 2014,. 
Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/trabalhos/monitoramento-da-rede-cegonha-na-
2a-coordenadoria-regional-de-saude-de-caucaia-ceara-2014>. Acesso em: 9 out. 2015.

Resumo: As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços 
de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de 
apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado do Ministério 
da Saúde na Portaria n° 4.279, de 30 de dezembro de 2010, a qual trata da implantação 
das RAS e aponta para uma maior eficácia na produção de saúde, melhoria na eficiência da 
gestão do sistema de saúde no espaço regional e contribui para o avanço do processo de 
efetivação do SUS.

Palavras-chave: Monitoramento. Rede Cegonha.

CAVALCANTE, Danielle Yasmine de Almeida. A gestão dos hospitais públicos do 
estado do Pará: OSS X Administração Direta. 2014. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Economia da Saúde) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014.

Resumo: Esse trabalho apresenta de forma sucinta as transformações ocorridas na área da 
Saúde, abordando especificamente o estado do Pará, informando e demonstrando a quebra 
do paradigma de que o público não pode ser eficiente e de boa qualidade. Para tanto, há 
a necessidade de mudanças radicais na forma de gestão, na maneira de administrar o 
bem público e para o público. No caso da saúde, o debate sobre as suas relações com o 
desenvolvimento econômico e social, que marcou a década de 60, amplia-se cada vez mais 
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para uma extensão de cobertura dos serviços. Nesse contexto, faz-se necessário e urgente 
discutir a questão da saúde no âmbito público-coletivo social e as propostas subsequentes, 
por meio de estratégias administrativas baseadas na ampla delegação de autoridade e 
na cobrança a posteriori de resultados, colocando em relevo a questão de avaliação nas 
organizações públicas. Esse trabalho de pesquisa apresenta uma comparação nas formas de 
gestão da Saúde Pública, por intermédio da utilização de Organizações Sociais, ente público 
não estatal x administração direta.

Palavras-chave: Forma de gestão. Contratualização. Organização social de saúde. Saúde. 
OSS. Administração direta de hospitais.

RIBEIRO, Simary Barreira Cunha; SOARES, Mariluce Dantas. Economia de escala e 
disponibilidade de recursos: fundamentos para a efetivação da Regionalização e das 
Redes de Atenção à Saúde / RAS nas três esferas de governo. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
ECONOMIA DA SAÚDE, 11., CONGRESSO DE ECONOMIA DA SAÚDE DA AMÉRICA LATINA E 
CARIBE, 6., 2014, São Paulo. Anais do XI Encontro Nacional de Economia da Saúde e VI 
Congresso de Economia da Saúde da América Latina e Caribe. São Paulo: ABrES, 2014. 
Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/gestao_poster_01_economia_
de_escala_simary_barreira_cunha_ribeiro.pdf>. Acesso em: 9 out. 2015.

Resumo: A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), que orienta a 
descentralização das ações e dos serviços de saúde e a organização das Redes de Atenção 
à Saúde (RAS). No Brasil, esta proposta surgiu efetivamente com a criação do SUS e está 
implícita nos princípios e nas diretrizes deste Sistema. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, coloca a hierarquização e a regionalização da Rede de Serviços de Saúde. Na NOAS/02 
está descrito o que é Regionalização, Regiões de Saúde e Módulos Assistenciais. O Pacto 
pela Saúde contempla o acordo firmado entre os gestores do SUS e ressalta a relevância 
de aprofundar o processo de Regionalização e de organização sob a forma de Rede, 
como estratégia essencial para consolidar os princípios de Universalidade, Integralidade 
e Equidade. O Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, reforça a 
ideia de Rede de Atenção à Saúde (RAS) definindo-a como conjunto de ações e serviços 
de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir 
a integralidade da assistência à saúde. Os componentes estruturantes das RAS incluem: 
Atenção Primária à Saúde, atenção secundária e terciária; os sistemas de apoio e logísticos; 
e o sistema de governança. Cada ponto é importante para que se cumpram os objetivos 
da RAS e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades tecnológicas. A concretização 
das RAS só é possível se houver atores sociais e políticos (usuários, trabalhadores da saúde, 
gestores e sociedade) constituindo uma Governança Solidária comprometida com a 
articulação e cooperação, visando à construção dos arranjos institucionais necessários para 
o alcance dos objetivos. Isso implica no compartilhamento de estruturas administrativas, nos 
recursos, no sistema logístico e no apoio, e de um processo contínuo de monitoramento e 
avaliação. Para viabilizar o SUS e a efetivação das RAS os gestores precisam investir técnica e 
financeiramente nesses arranjos institucionais garantindo a resolutividade. São fundamentos 
das RAS para assegurar resolutividade: Economia de Escala (quando a concentração de 
serviços em determinado local racionaliza custos e otimiza resultados); e a Disponibilidade 
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de Recursos (recursos escassos, sejam humanos ou físicos, devem ser concentrados); 
portanto, o financiamento das RAS é atribuição comum aos gestores das três esferas de 
governo. As modalidades de repasses financeiros devem estar alinhadas com o modelo 
de atenção e ao planejamento regional, fortalecendo as relações de complementaridade 
e interdependência. A alocação dos recursos de custeio das RAS deve ser pautada por uma 
combinação de critérios de necessidades de saúde envolvendo variáveis demográficas, 
epidemiológicas e sanitárias e ao desempenho no cumprimento dos objetivos e das metas 
fixadas. Além do modelo de alocação, torna-se necessário também o dimensionamento 
e a garantia de um volume de recursos compatível com as necessidades de investimento 
nas Redes. Portanto, o investimento nas RAS é fundamental para garantir que os cidadãos 
busquem a atenção à sua saúde, e dependem da eficácia desta articulação para terem suas 
necessidades atendidas.

Palavras-chave: Regionalização. Economia de escala. SUS.

SAPPI, Leo Felyppe Ferreira et al. Avanços e desafios do Contrato Organizativo da Ação 
Pública de Saúde – COAP na Região de Baturité/CE. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
ECONOMIA DA SAÚDE, 11., CONGRESSO DE ECONOMIA DA SAÚDE DA AMÉRICA LATINA E 
CARIBE, 6., 2014, São Paulo. Anais do XI Encontro Nacional de Economia da Saúde e VI 
Congresso de Economia da Saúde da América Latina e Caribe. São Paulo: ABrES, 2014. 
Disponível em: <http://abresbrasil.org.br/sites/default/files/gestao_poster_02_avancos_e_
desafios_do_contrato_organizativo_da_acao_publica_de_saude_leo.pdf>. Acesso em: 9 
out. 2015.

Resumo: Na região de Baturité/CE, o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 
(Coap) foi construído com ampla participação, envolvendo prefeitos, secretários municipais 
de saúde, profissionais de saúde e conselheiros. Foram realizados encontros com gestores, 
profissionais de saúde, fóruns de conselheiros de saúde, para sua divulgação e, diversas 
oficinas com as Câmaras Técnicas de apoio à CIR, para a elaboração do Coap e posterior 
monitoramento. Culminou com a negociação e pacto na CIR, homologação pelos conselhos 
municipais de saúde e assinatura dos entes federativos. O Coap, além de ser um instrumento 
de planejamento, possibilitou o conhecimento dos avanços e a oportunidade de melhoria, 
assim como a clareza de onde se investir para a organização dos serviços de saúde na região; 
garantiu maior transparência na gestão do SUS e maior capacidade para o controle social 
e institucional, proporcionando segurança jurídica nas relações interfederativas, mobilizou 
gestores, técnicos e conselheiros para a garantia da integralidade da saúde. Passado 
um ano de sua construção e assinatura, houve um processo idêntico para se elaborar o 
relatório de monitoramento e avaliação. Os resultados obtidos até então foram: redução 
da mortalidade infantil para 10,5%; implantação do serviço de hemodiálise; implantação 
da Pmaq em 22 equipes de saúde com 100% das equipes certificadas, em sete (87,5%) dos 
municípios; adesão do Programa Saúde na Escola; Implantação do Qualifar-SUS em três 
(37,5%) municípios; ampliação das especialidades da Policlínica; ampliação dos recursos do 
CEO Regional; construção da Rede Cegonha; aquisição de computadores para os Complexos 
Reguladores; aumento em 100% no custeio das ações de combate à dengue; adesão de 87,5% 
dos municípios ao Hórus Básico; incremento de recursos financeiros e maior visibilidade e 
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transparência do orçamento de cada ente federativo (Ministério da Saúde, Secretaria Estadual 
da Saúde, e Municípios) na Região de Saúde.  Quanto aos desafios do Coap, destacam-se a 
implantação do SNA municipal e regional; financiamento para as salas de estabilização em 
cinco (62,5%) municípios; equipar as UBSF; implantação das ouvidorias; adquirir recursos 
financeiros tripartite para a implantação da Rede Cegonha; cumprir o cofinanciamento da 
assistência farmacêutica; implantação da programação pactuada integrada da assistência, 
com ajustes do incentivo financeiro. Conclui-se que o Coap é um grande instrumento e de 
fundamental importância para a gestão da saúde, tendo ainda resultados incipientes pelo 
seu pouco tempo de implantação.

Palavras-chave: Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (Coap). Monitoramento. 
Pactuação.

SILVA, Maria Verônica Sales da; FEITOSA, Ana Paula Santos; DOURADO, Hanna Matos. 
Otimizando o recurso assistencial para garantia da Acessibilidade: implantação do serviço 
de Tomografia Computadorizada. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE, 11.; 
CONGRESSO DE ECONOMIA DA SAÚDE DA AMÉRICA LATINA E CARIBE, 6., 2014, São Paulo. 
Anais do XI Encontro Nacional de Economia da Saúde e VI Congresso de Economia 
da Saúde da América Latina e Caribe. São Paulo: ABrES, 2014. Disponível em: <http://
abresbrasil.org.br/sites/default/files/gestao_poster_06_otimzando_o_recurso_maria_
veeronica.pdf>. Acesso em: 9 out. 2015.

Resumo: As ações e os serviços de saúde existentes nos sete municípios da área da 22ª 
Região de Saúde são organizados tendo como foco o nível de complexidade, apresentando-
se de forma fragmentada, mostrando-se insuficientes para suprir as necessidades de saúde 
da população e para garantir a integralidade do cuidado. Neste sentido, otimizar os recursos 
da área de saúde é uma estratégia fundamental para garantia da assistência. O objetivo da 
pesquisa foi analisar a acessibilidade da população da 22ª Região de Saúde do Estado do 
Ceará, ao procedimento tomografia computadorizada, e a viabilidade técnica e financeira 
da implantação deste serviço na região. Estudo documental, realizado na 22ª Região de 
Saúde do Estado do Ceará. A coleta de dados foi realizada por meio dos relatórios da central 
de regulação da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Ceará, no período de 
um ano (2013), sendo os indicadores analisados e organizados em tabelas para subsidiar a 
discussão dos resultados. Quanto a questões éticas, solicitamos permissão para realização 
do estudo à coordenadoria supracitada e redigimos o termo de fiel depositário. Resultados: 
de acordo com o parâmetro de cobertura assistencial calculado por meio da Portaria nº 
1.101/2002, verificamos que a 22ª Região de Saúde necessita de 971 tomografias, no mínimo, 
e 1.518 no máximo, para atendimento à população regional, quanto a este procedimento. 
Nesse estudo verificamos a necessidade da instalação de tomógrafo na 22ª Região de 
Saúde, haja vista que as solicitações da região totalizaram 1.568 pedidos, demonstrando a 
complexidade de patologias, nos quais os integrantes desses municípios estão acometidos. 
Das solicitações, apenas 366 foram agendadas, sendo canceladas 1.124, e 78 estavam na fila 
de espera. Com tais dados, vemos um grande déficit quanto à concretização das solicitações 
médicas, demonstrando falta de acessibilidade ao serviço, no qual, das solicitações, apenas 
23% chegaram a ser agendadas, 5% ainda constam na fila de espera e 71% das solicitações 



114

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE/ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ECONOMIA DA SAÚDE 

foram canceladas por motivos diversos. Verificamos que 76% das solicitações foram não 
realizadas, contabilizando mais de um terço do total. Conclusão: pela importância deste 
diagnóstico por imagem, justifica-se a implantação deste serviço na 22ª Região de Saúde 
para otimização do processo de regionalização e a melhoria da qualidade de vida da 
população regional. 

Palavras-chave: Acessibilidade. Tomografia. Serviço de saúde.
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