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Apresentação 

O presente relatório é mais do que um registro de atividades de gestão. Representa o 

esforço do quadro dirigente e técnico da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da 

Saúde para superar a dificuldade de se manter um olhar crítico e produzir análise sobre uma 

política de saúde simultaneamente aos esforços de implantação dessa própria política.  

O relatório nos mostra que muito foi feito no cumprimento dos propósitos 

constituintes do Sistema Único de Saúde, com reais avanços na consolidação de uma rede 

regionalizada e integrada, para garantir uma assistência à saúde integral e eqüitativa, 

contribuindo, dessa maneira, na promoção de uma maior qualidade de vida para todos os 

cidadãos brasileiros.  

Os bons resultados apresentados aqui devem em muito ser creditados à decisão 

política e visão social com as quais o Ministro José Serra conduziu seu trabalho à frente do 

Ministério da Saúde, bem como à objetividade e realismo que marcaram a atuação do 

Secretário Executivo Barjas Negri no mesmo período. 

Por outro lado, este relatório, pelo nível de análise que apresenta, também nos mostra 

que ainda há muito por fazer. Cumpre um importante papel de preservação da memória na 

administração pública, evitando que experiências de grande êxito se percam nas gavetas ou 

mesmo nas cabeças daqueles que vão sendo sucedidos, contribuindo, dessa forma, para o 

trabalho das futuras gestões do Ministério da Saúde.  

Desejamos que este seja mais um instrumento a serviço do desenvolvimento do 

Sistema Único de Saúde. Um instrumento de referência para gestores da saúde nos estados e 

municípios e fonte de informações seguras à pesquisa acadêmica, tão necessária para 

aumentar a compreensão sobre um processo que se torna cada vez mais complexo.  

Por fim, que fique registrado o meu agradecimento pessoal a todos aqueles que 

contribuíram para o êxito das ações da SAS: a equipe da Secretaria; os parceiros internos do 

Ministério da Saúde nas demais Secretarias e nas Agências e Fundações; os secretários 

estaduais de saúde e seu órgão representativo; o Conselho Nacional de Secretários Estaduais 

de Saúde; o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde; o Conselho Nacional de 

Saúde; e a Organização Pan-Americana da Saúde.  

 

Renilson Rehem de Souza 

Secretário de Assistência à Saúde 
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1 Introdução 

Um dos avanços mais importantes da implementação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) nos anos 90 foi o aumento do acesso aos serviços de saúde, como resultado, 

principalmente, do intenso processo de descentralização político-administrativa, orientado 

em grande parte pelas Normas Operacionais Básicas (NOB) editadas pelo Ministério da 

Saúde. Particularmente a partir de 1998, com a implementação da Norma Operacional Básica 

01/96, observaram-se mudanças importantes relacionadas à estruturação da atenção básica, 

à ampliação e organização da rede de serviços públicos em várias regiões do País, ao 

aumento do volume de transferências financeiras diretas do Fundo Nacional para os Fundos 

Estaduais e Municipais de Saúde e ao fortalecimento dos gestores locais.  

No contexto da análise dos avanços e das limitações da descentralização nos anos 90, 

em particular das mudanças induzidas pela NOB-SUS 01/96, é que se torna evidente a 

necessidade de aumentar a articulação entre os sistemas municipais de saúde e de fortalecer 

as secretarias estaduais de saúde na sua função reguladora, buscando assegurar a 

organização de redes assistenciais regionalizadas, hierarquizadas e resolutivas, que 

propiciem resultados positivos para a saúde da população. Dessa forma, a questão da 

regionalização passou a ter um importante destaque no debate setorial a partir do final da 

década de 90.  

O contexto atual também coloca novos desafios para a atuação do Ministério da 

Saúde na consolidação do SUS. Nesse sentido, a Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) 

desenvolveu, no período de 1998 a 2001, uma série de estratégias e instrumentos voltados 

para o fortalecimento da gestão pública do SUS, para a organização da atenção à saúde – 

tendo em vista a melhoria do acesso e da qualidade das ações de saúde – e para o 

estabelecimento de diretrizes organizativas para a consolidação da regionalização e 

hierarquização do sistema.  

Este relatório apresenta, sinteticamente, as atividades desenvolvidas pela Secretaria 

na gestão durante o quadriênio 1998/2001, as transformações sofridas e as políticas aplicadas 

em relação à descentralização e ao financiamento da Saúde, além de buscar mostrar os 

pontos em que os avanços na implementação do SUS foram efetivos e aqueles onde os 

problemas ainda persistem. 
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2 Estrutura da Secretaria de Assistência à Saúde 

Durante o período de gestão de 1998 a 2001, a Secretaria de Assistência à Saúde do 

Ministério da Saúde (SAS) passou por várias transformações e reestruturações. Em 1998, a 

Secretaria abrangia um campo de atuação que englobava, além dos atendimentos de média e 

alta complexidades, as ações de atenção básica, incluindo os Programas de Saúde da Família 

(PSF) e de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e a Regulação dos Planos e Seguros 

Privados de Saúde. As áreas da Atenção Básica e de Regulação dos Planos e Seguros 

Privados de Saúde deixaram de integrar a SAS, e as áreas de Atenção à Pessoa Portadora de 

Deficiência Física, Saúde do Idoso, Saúde Mental, Acidentes e Violência e Saúde Ocular 

passaram para a responsabilidade da SAS. Por outro lado, a SAS passou a conduzir o 

processo de descentralização da assistência à saúde. 

 

2.1 Evolução da estrutura da SAS 
Em 1998, o Decreto n.º 2.477, de 28 de janeiro, atribuía à Secretaria de Assistência à 

Saúde as seguintes competências: 

•  participar da formulação e implementação da política de assistência à saúde, 
observados os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS); 

•  definir e coordenar sistemas de redes integradas de ações e serviços de saúde; 

•  estabelecer normas, critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade da 
assistência à saúde; 

•  identificar os serviços de referência para o estabelecimento de padrões técnicos de 
assistência à saúde; 

•  elaborar e propor normas para disciplinar as relações entre os gestores do SUS e os 
serviços privados contratados de assistência à saúde; 

•  coordenar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, as atividades das unidades 
assistenciais do Ministério da Saúde; 

•  prestar cooperação técnica para viabilizar o processo de descentralização das 
unidades assistenciais e aperfeiçoamento da capacidade gerencial e operacional de 
estados, municípios e do Distrito Federal; 

•  formular e propor critérios e normas relativas à regulamentação das ações de 
assistência à saúde. 

 
Para o desenvolvimento das atribuições decorrentes dessas competências, o mesmo 

Decreto aprovou para a Secretaria de Assistência à Saúde uma Estrutura Regimental 

composta pelas seguintes unidades: 
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a. Departamento de Assistência e Serviços de Saúde 

•  Coordenação-Geral de Unidades Hospitalares Próprias 
� Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia - INTO/RJ 
� Hospital dos Servidores do Estado/RJ 
� Hospital de Cardiologia de Laranjeiras/RJ 
� Hospital Geral de Ipanema/RJ 
� Hospital do Andaraí/RJ 
� Hospital da Piedade/RJ 
� Hospital da Lagoa/RJ 
� Hospital Geral de Jacarepaguá/RJ 
� Hospital Geral de Bonsucesso/RJ 
� Hospital Raphael de Paula Souza/RJ 
� Instituto Philippe Pinel/RJ 
� Centro Psiquiátrico Pedro II/RJ 
� Hospital do Maracanaú /CE 
� Hospital Presidente Vargas/RS 
� Hospital Ana Néri/BA 

b. Departamento de Análise da Produção dos Serviços de Saúde  

•  Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Avaliação dos Serviços de Saúde 
•  Coordenação-Geral de Controle dos Serviços de Saúde 

c. Instituto Nacional de Câncer 

d. Departamento de Saúde Suplementar  

•  Coordenação-Geral de Regulação de Planos e Seguros 
•  Coordenação-Geral de Informação e Análise 

 

O organograma da SAS definido pelo Decreto n.º 2.477/98 era o seguinte: 

Figura 1: Secretaria de Assistência à Saúde/Ministério da Saúde 
Organograma – Decreto n.º 2.477/98 
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A Estrutura Regimental vigente, no entanto, do ponto de vista organizacional, não 

contemplava as unidades gerenciais com cargos e funções suficientes para atender à 

demanda proveniente das competências atribuídas à SAS. Por esse motivo, foi iniciado em 

abril de 1998, junto à Subsecretaria de Assuntos Administrativos da Secretaria Executiva do 

Ministério (SAA/SE), um processo de discussão que culminou com o envio, por parte da 

SAS, de nova proposta organizacional visando a promover modificações no Decreto n.º 

2.477/98. As mudanças propostas tinham por objetivo dotar a SAS de uma estrutura que 

atendesse às suas necessidades, voltada para o desenvolvimento das seguintes atividades: 

a) Atenção Básica – Saúde da Comunidade – Programa de Agentes Comunitários e 
Programa de Saúde da Família; 

b) Coordenação do Sistema Nacional de Transplantes – organizado pelo Decreto n.º 
2.268, de 30 de junho de 1997, que em seu art. 4.° prevê o estabelecimento de uma 
unidade própria na estrutura organizacional do MS;  

c) Normatização, avaliação e estudos de incorporação de tecnologia para os 
Procedimentos de Alta Complexidade, desenvolvidos nas unidades vinculadas ao 
SUS; 

d) Efetiva implementação das atividades do Departamento de Saúde Suplementar, 
buscando atender o disposto na Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, referente aos 
planos e seguros privados de assistência à saúde. Para tanto, a SAS passaria a 
desenvolver as seguintes ações: 

•  registro dos planos e seguros privados de saúde: 
•  análise dos contratos dos produtos oferecidos pelas operadoras;  
•  implantação do ressarcimento ao SUS;  
•  implantação de uma Ouvidoria; 
•  elaboração e implantação de um Sistema de Fiscalização das Operadoras de 

Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde; 
e) Implantação, acompanhamento e modernização da rede de sistemas estaduais de 

referência hospitalar e implementação de novo modelo gerencial para as unidades 
próprias do MS. 

 
Durante a fase de estudos, em conjunto com a SAA/SE, foram adotadas as seguintes 

medidas, buscando uma melhor organização das atividades do Ministério da Saúde: 

Em 1998: 

Estadualização do Hospital Ana Néri, em Salvador (BA), cujo controle passou à 

Secretaria de Estado da Saúde da Bahia. 

Em 1999: 

Municipalização de sete Unidades Hospitalares Próprias do Ministério da Saúde, no Rio 

de Janeiro (RJ): Hospital Geral de Ipanema, Hospital do Andaraí, Hospital da Piedade, 

Hospital da Lagoa, Hospital Geral de Jacarepaguá, Hospital Raphael de Paula Souza e 

Instituto Philippe Pinel. 



Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde 
Relatório de Gestão 1998/2001 

 9 

Em 2000: 
•  Criação, pela Lei n.º 9.961, de 28 de janeiro de 2000, da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, 
com competência para defender o interesse público na assistência à saúde 
suplementar, que absorveu as funções do Departamento de Saúde Suplementar; 

•  Transferência das ações relativas ao Programa Saúde da Família (PSF) e Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) para a Secretaria de Políticas de Saúde do 
Ministério (Portaria GM/MS n.º 124, de 16 de fevereiro de 2000); 

•  Transferência para a SAS de atividades anteriormente ligadas à Secretaria de Políticas de 
Saúde (Portarias GM/MS n.º 123, de 16 de fevereiro de 2000, e 397, de 12 de abril de 2000): 

� Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde –     
Acreditação Hospitalar; 

� Coordenação das áreas técnicas de Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência, 
Saúde do Idoso, Saúde Mental, Acidentes e Violências e Saúde Ocular;  

� Coordenação e acompanhamento da elaboração da Programação Pactuada 
Integrada (PPI);  

� Implementação da política de descentralização da gestão da assistência no SUS; 
� Coordenação do processo de habilitação e cooperação técnica aos estados e 

municípios. 
•  Alteração da denominação do Hospital de Cardiologia de Laranjeiras para Instituto 

Nacional de Cardiologia Laranjeiras, e integração deste ao Sistema de Unidades de 
Referência do MS (Portaria GM/MS n.° 473, de 11 de maio de 2000); 

•  Municipalização do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre 
(RS) e do Hospital do Maracanaú, no município de mesmo nome, no Ceará. 

 
Concluíndo, o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MOG) publicou o 

Decreto n.º 3.496, de 1 de junho de 2000, que criou a nova Estrutura Regimental da SAS. As 

competências gerais atribuídas à SAS não sofreram modificações. Foram acrescentadas 

atribuições de supervisão e coordenação às atividades dos recém-reformulados 

departamentos de Controle e Avaliação de Sistemas, de Descentralização da Gestão da 

Assistência, como também da Coordenação-Geral de Planejamento e Informação. Foram 

excluídas da estrutura as Unidades Hospitalares Próprias já descentralizadas e o 

Departamento de Saúde Suplementar, cujas atribuições passaram à ANS.  

Com a publicação do Decreto n.º 3.496, a SAS passou a contar com a seguinte 

estrutura: 

i. Departamento de Sistemas e Redes Assistenciais 

a) Coordenação-Geral de Atenção Especializada 
b) Coordenação-Geral de Organização e Regulação da Assistência 
c) Coordenação-Geral de Sistemas de Alta Complexidade 
d) Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes 
e) Coordenação-Geral de Gestão Hospitalar:  

- Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia 
- Hospital dos Servidores do Estado 
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- Instituto de Cardiologia Laranjeiras 
- Hospital Geral de Bonsucesso 
- Hospital Presidente Vargas 

 
ii. Departamento de Descentralização da Gestão da Assistência 

a) Coordenação-Geral de Programação Assistencial 
b) Coordenação-Geral de Acompanhamento e Apoio Técnico à Gestão Estadual 
c) Coordenação-Geral de Acompanhamento e Apoio Técnico à Gestão Municipal 

 
iii. Departamento de Controle e Avaliação de Sistemas 

a) Coordenação-Geral de Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar 
b) Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas 
c) Coordenação-Geral de Controle e Avaliação 
d) Coordenação-Geral de Suporte Operacional dos Sistemas 

 
iv. Instituto Nacional de Câncer 

A nova composição pode ser visualizada no organograma a seguir: 

Figura 2: Secretaria de Assistência à Saúde/Ministério da Saúde 
Organograma – Decreto n.º 3.496/00 
 

 
 

 
A composição organizacional oferecida pelo Decreto n.° 3.496/00 deu uma 

conformação mais adaptada às metas e objetivos da SAS, que permanece em vigor no 

presente, apenas alterada pelo Decreto n.° 3.774, de 15 de março de 2001, que excluiu da 
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estrutura da SAS o Hospital Presidente Vargas, de Porto Alegre (RS), municipalizado em 

2000. 

No entanto, para atender às novas necessidades criadas com a transferência de 

atribuições antes subordinadas à Secretaria de Políticas de Saúde, e buscando um melhor 

desenvolvimento das atividades da SAS, também foram criadas as seguintes estruturas: 

•  Assessoria Técnica (ASTEC), responsável pela coordenação das áreas técnicas 
de Saúde Mental, Saúde do Idoso, Saúde do Trabalhador, Assistência aos 
Portadores de Deficiência e Trauma e Violência (Portaria SAS/MS n.° 272, de 
28 de julho de 2000);  

•  Serviço de Atendimento ao Cidadão/Usuário do Sistema Único de Saúde 
(SAC/SUS), responsável pela identificação das necessidades e/ou opiniões 
dos cidadãos e usuários do SUS, e pelo desenvolvimento dos serviços, 
produtos e processos necessários ao seu atendimento (Portaria GM/MS n.° 
2.009, de 30 de outubro de 2001); 

•  Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC), 
responsável pela coordenação nacional da referência interestadual de 
pacientes que necessitem de assistência hospitalar de alta complexidade 
(Portarias GM/MS n.º 2.303, de 21 de dezembro de 2001, e SAS/MS n.º 589, 
de 27 de dezembro de 2001). 

•  Subordinação direta do Instituto Nacional de Câncer, do Instituto Nacional 
de Traumato-Ortopedia e do Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras 
aos Órgãos Centrais do Ministério da Saúde, com supervisão técnica e 
administrativa, respectivamente, da Secretaria de Assistência à Saúde e da 
Secretaria Executiva/MS (Portaria GM/MS n.º 558, de 12 de maio de 2000); 

•  Delegação de competência ao representante do Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde no Rio de Janeiro para coordenar, supervisionar e adotar 
as providências de ordem administrativa, orçamentária e financeira, 
oferecendo suporte operacional aos Hospitais dos Servidores do Estado, 
Geral de Bonsucesso e Geral de Nova Iguaçu (Portaria GM/MS n.º 25, de 8 
de janeiro de 2001). 

 
 

 
2.2 Alterações significativas na estrutura da SAS 

Nos anos de 1999 e 2000, o processo de reestruturação do Ministério da Saúde 

transferiu as ações de Atenção Básica e, conseqüentemente, os Programas de Saúde da 

Família (PSF) e de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) para a Secretaria de Políticas de 

Saúde (SPS). A regulação dos planos e seguros privados de saúde passou a ser, por força de 

lei, competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Durante a permanência 

dessas áreas na SAS, foi intenso o trabalho desenvolvido. A seguir estão relatadas, de forma 

resumida, as ações realizadas. 
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2.2.1 A Atenção Básica e os Programas de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de 
Saúde  

A condução das ações de Atenção Básica e do PSF esteve sob a responsabilidade da 

Secretaria de Assistência à Saúde até fevereiro de 2000. A tônica do trabalho, no período em 

que essa área esteve sob a responsabilidade da SAS, foi a de impulsionar seu 

desenvolvimento de forma sustentável. 

Merecem destaque entre as principais ações realizadas a elaboração e publicação do 

Manual para a Organização da Atenção Básica no SUS e o início da implementação do Pacto 

de Indicadores da Atenção Básica. 

O Manual para a Organização da Atenção Básica no SUS, aprovado pela Portaria 

GM/MS n.º 3.925, de 23 de novembro de 1998, foi um marco importante para a organização 

da Atenção Básica no País. Com a publicação da Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Saúde de 1996 (NOB-SUS 01/96), foram apresentadas pela primeira vez diretrizes e 

estratégias que demonstravam a decisão política de descentralizar a Atenção Básica. As 

transferências fundo a fundo ali definidas tinham como objetivo viabilizar a 

responsabilidade dos municípios com esse nível de assistência. O Manual define claramente 

quais são essas responsabilidades, avançando na estratégia organizativa para além do 

arcabouço jurídico-legal definido pela NOB-SUS 01/96.  

O Manual, além das definições de responsabilidades do município na gestão da 

Atenção Básica, apresentou a conceituação do tema e orientações sobre repasse, aplicação e 

mecanismos de acompanhamento e controle dos recursos financeiros.  

Em decorrência das normas estabelecidas pelo Manual, teve início o processo de 

organização do Pacto dos Indicadores da Atenção Básica, fundamentado na Portaria 

GM/MS n.º 476, de 14 de abril de 1999. A implantação do Pacto foi de suma importância 

para articular em torno de um mesmo objetivo as práticas e percepções das diferentes áreas 

técnicas das secretarias estaduais e municipais de saúde e do próprio Ministério. O Pacto 

imprimiu maior visibilidade às ações desenvolvidas pelos municípios habilitados na 

condição de Gestão Plena da Atenção Básica (GPAB), definida na NOB-SUS 01/96, 

possibilitando o acompanhamento das atividades desenvolvidas no âmbito da rede de 

serviços e também a avaliação do seu impacto sobre as condições de saúde da população. 

A implementação do Pacto dos Indicadores da Atenção Básica colocou, de modo 

objetivo, metas de compromissos a serem assumidos, de forma pactuada, pelos gestores 

municipais em GPAB, em substituição à prestação de contas contábil da utilização dos 

recursos do Piso da Atenção Básica (PAB). Por outro lado, também foi fundamental para o 
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desenvolvimento do Programa Saúde da Família (PSF), fortalecendo-o e propiciando aos 

gestores do SUS maior capacidade de gestão, com conseqüente melhoria da qualidade dos 

serviços e ações de saúde. 

O PSF é considerado uma grande estratégia, que pode transformar a organização das 

ações e serviços de saúde no Brasil, por meio da substituição do modelo de organização da 

Atenção Básica. Os resultados da pesquisa realizada para verificar seu funcionamento no 

País reforçam essa convicção. A 1.ª Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família, 

ocorrida em novembro de 1999, demonstrou o grande número de municípios que, com a 

implantação de equipes de Saúde da Família, já estão mudando a forma de se relacionar com 

a população, imprimindo um significativo movimento de resgate da humanização do 

atendimento. 

Quando o Ministro José Serra assumiu seu cargo, em março de 1998, existiam no 

Brasil 1.843 Equipes de Saúde da Família implantadas em 649 municípios, cobrindo 6,4 

milhões de pessoas. Existiam 58.460 Agentes Comunitários de Saúde em 2.488 municípios, 

cobrindo 32,2 milhões de pessoas, e 10 Pólos de Capacitação em Saúde da Família estavam 

em funcionamento. Em fevereiro de 2000, quando os Programas deixaram de integrar a 

estrutura da SAS, o número de Equipes tinha aumentado para 5.463, e já havia 116 mil 

Agentes Comunitários de Saúde presentes em 4.136 municípios. 

A evolução está demonstrada na tabela abaixo: 

Tabela 1: Evolução da implantação do PACS/PSF de 1998 a 2000 
 Março de 

1998 
Fevereiro de 

2000 
Variação 

percentual 
 
Número de Equipes de Saúde da Família 
 

1.843 5.463 +196% 

Número de municípios com PSF implantado 649 1.997 +207% 

Número de Agentes Comunitários de Saúde  58.460 116.029 +98% 

Número de municípios com PACS implantado 2.488 4.136 +66% 

Pólos de Capacitação 10 21 +110% 

Fonte: SAS/MS, 2000 

 
Esse crescimento só foi possível graças às mudanças introduzidas, dentre as quais se 

destaca a definição de uma nova modalidade de financiamento, na qual a Secretaria Executiva 
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desempenhou papel fundamental. O ano de 1998 foi o primeiro em que o PSF teve definido pelo 

Ministério um orçamento específico para cumprimento das metas de implantação.  

Os incentivos desenhados na NOB-SUS 01/96, embora tenham contribuído para 

impulsionar um avanço no processo de implantação, não se mostraram suficientes. A partir 

desse diagnóstico, a SAS apresentou, em julho de 1998, uma proposta que possibilitou uma 

elevação de até 53% no valor desses incentivos. Em novembro de 1999, foi apresentada nova 

proposta de incentivo, desta vez valorizando a cobertura populacional, que se mostrou 

altamente positiva: apenas em janeiro do ano 2000 foram habilitadas 518 novas equipes de 

Saúde da Família. 

Naquele período, mesmo com a evolução importante no campo do orçamento, o PSF 

não tinha ainda os melhores recursos materiais para seu desenvolvimento, a começar pelas 

condições físicas de trabalho e estrutura. A equipe funcionava em duas salas com pouca 

condição de receber autoridades. Além disso, não estava incorporada formalmente à 

estrutura do Ministério.  

No princípio, a proposta da Saúde da Família era tratada no plano conceitual e 

operacional como um “programa” de concepção tradicional, não sendo ainda formalmente 

reconhecida pelo Ministério como uma estratégia para mudar a Atenção Básica no País. Era 

preciso dar-lhe um tratamento diferenciado, para que a equipe condutora da Saúde da 

Família potencializasse sua missão de provocar uma verdadeira transformação na rede 

básica de saúde, até então publicamente diagnosticada como inoperante, ineficiente e 

ineficaz. Para atingir esse objetivo, a equipe desenvolveu um Plano de Ações Estratégicas 

para o período de 1999 a 2002, com objetivo de massificar a implantação e ampliação do PSF 

no Brasil. Esse Plano envolveu cinco linhas de investimentos com 12 áreas de atuação, nas 

quais se inserem 37 projetos e 10 subprojetos.  

Somente no final do primeiro semestre de 1999 conseguiu-se viabilizar, por meio de 

convênio entre o Ministério da Saúde e a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), um projeto de financiamento dessas ações estratégicas. É 

importante lembrar que, na situação anterior, o PSF tinha um orçamento que garantia suas 

metas municipais, mas não tinha a possibilidade de viabilizar, no tempo necessário, a 

contratação de consultores e realizar estudos e pesquisas aplicadas à divulgação dos 

excelentes resultados já constatados.  

Em 1999, a Coordenação do PSF foi transformada em Coordenação de Atenção Básica, 

que seria, em seguida, transformada em Departamento, com estrutura de três coordenações: 

uma com a tarefa de acompanhar a implantação das 20 mil equipes do PSF; a segunda, que 
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teria como seu eixo de estruturação os protocolos de trabalho e a formação e qualificação do 

pessoal para operar o PSF; e a terceira, com a principal função de monitorar e avaliar a 

reorganização de toda a Atenção Básica a partir do PSF e de estabelecer padrão de qualidade 

e certificação desse novo modelo. A partir de então, o novo Departamento passou a receber a 

estrutura física e material necessária ao seu bom funcionamento. 

 

2.2.2 Regulação dos Planos e Seguros Privados de Saúde 

O Departamento de Saúde Suplementar, órgão integrante da estrutura da Secretaria 

de Assistência à Saúde, foi criado em meados de 1998, com base no texto da Lei n.º 9.656, 

aprovada pelo Congresso Nacional em 3 de junho de 1998, e sofreu mudanças devido à 

Medida Provisória n.º 1.665, de 4 de junho de 1998, que alterou a lei de criação. Foi extinto 

em dezembro de 1999, com a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Durante o período em que a Saúde Suplementar esteve sob a gestão da SAS, foram emitidas 

vinte e uma medidas provisórias alterando a lei inicial (9.656/98). 

O projeto de lei de planos de saúde há muito era discutido no Congresso Nacional e, 

até sua votação pela Câmara dos Deputados, transcorreram-se quatro anos. Mesmo assim, a 

versão aprovada por aquela Casa estava fadada ao insucesso, na visão do Senado Federal, e, 

com as modificações que seriam feitas ali, o texto deveria voltar à Câmara. Nesse caso, a 

discussão arrastar-se-ia ainda mais, sem prazo previsto para conclusão. Entretanto, mediante 

acordo entre as duas casas legislativas e o Executivo, o texto aprovado pela Câmara foi 

sancionado, mas não chegou a vigorar: imediatamente, foi emitida a primeira Medida 

Provisória alterando a Lei n.º 9.656/98. 

Um dos resultados desse acordo foi que o papel do Ministério da Saúde passou de 

assessoria à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) do Ministério da Fazenda, para 

co-regulador da assistência suplementar. Isso possibilitou que a coordenação do processo 

ficasse vinculada à área de saúde, cabendo à SAS, internamente, essa responsabilidade. A 

SAS promoveu, assim, a alteração da estrutura organizacional do Departamento de Saúde 

Suplementar, tornando-o mais compatível com a função reguladora. 

Os primeiros passos de grande impacto social da regulamentação – que se 

caracterizaram por avanços e inovações no setor de planos de saúde –, ocorreram no período 

de 1998 a 1999, sob a gestão da SAS. Entre eles podem ser destacados: 

•  A instalação da Câmara de Saúde Suplementar e a designação dos representantes 
setoriais, cuja participação no processo regulatório teve seu ápice durante as 
discussões que antecederam a publicação das primeiras Resoluções do Conselho de 
Saúde Suplementar (CONSU), durante os meses de agosto e setembro de 1998. As 
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onze reuniões ocorridas naquele período, um verdadeiro mutirão dos representantes, 
sob a coordenação geral da SAS, deram origem às quatorze normas iniciais que 
regulamentaram a lei de planos de saúde.  

•  As coberturas obrigatórias nos casos de doenças ou lesões preexistentes, bem como os 
critérios para alegação das operadoras de planos de saúde foram estabelecidos, o que 
permitiu maior transparência nas relações entre operadoras e consumidores. 
Instituiu-se a cobertura parcial temporária e o agravo. 

•  O estabelecimento do limite de seis vezes de variação entre os valores da primeira e 
da última faixa etária nas tabelas de planos de saúde. A prática do mercado, 
anteriormente, chegava a mais de trinta vezes 

•  A padronização dos critérios e produtos de assistência suplementar à saúde, por meio 
da uniformização do entendimento dos planos de saúde.  

•  A publicação e distribuição de mais de um milhão de exemplares da Cartilha de 
Saúde Suplementar, que possibilitou aos consumidores e seus representantes o 
entendimento facilitado da Lei n.º 9.656/98 e das normas que a regulamentaram. 

 

Outras importantes normas que balizaram, pela primeira vez, a dimensão assistencial 

do setor foram editadas e merecem registro. São elas: o rol mínimo de procedimentos 

obrigatoriamente cobertos por planos de saúde, nos níveis ambulatorial e hospitalar; as 

diretrizes para coberturas de saúde mental, transplantes e urgência/emergência para os 

planos de saúde; as limitações para a utilização das operadoras de mecanismos de regulação 

do uso dos serviços de saúde; a política de ressarcimento ao SUS; a tabela de procedimentos 

e valores para o ressarcimento ao SUS; os critérios para adaptação dos contratos anteriores à 

lei; a fiscalização das operadoras de planos de saúde e aplicação de penalidades; a definição 

de operadoras de autogestão; os critérios de exigibilidade dos prazos de carência para cada 

modalidade de plano e a manutenção da assistência suplementar a aposentados e demitidos.  

Além disso, o Departamento de Saúde Suplementar da SAS prestou assessoramento 

técnico aos legisladores, quanto às alterações promovidas pelas diversas Medidas Provisórias 

modificadoras da Lei n.º 9.656/98. Até a criação da ANS, foram publicadas 21 medidas 

provisórias, mas apenas algumas delas trouxeram mudanças de conteúdo importantes, a saber:  

•  Instituição do registro provisório de operadoras e produtos, em dezembro de 1998;  

•  Repactuação de contratos anteriores à lei, com cláusulas de reajustes por mudança de 
faixa etária, para beneficiários com 60 anos ou mais e que participavam do plano de 
saúde havia mais de dez anos, em junho de 1999;  

•  Transferência das competências anteriormente afetas ao Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) e à SUSEP, para o CONSU, e a conceituação de planos de 
saúde, em setembro de 1999;  

•  Criação da ANS como instância reguladora da assistência suplementar à saúde, em 
dezembro de 1999.  
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É importante destacar que, durante o período em que houve a dupla regulação, 

efetuada pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério da Saúde, de junho de 1998 a 

setembro de 1999, nenhuma norma foi emitida pelo CNSP e poucas ações puderam ser 

empreendidas pela SUSEP. Nesse período, o CONSU emitiu vinte e uma resoluções, sendo 

14 em 3 de novembro de 1998, e o Ministério da Saúde várias portarias. Ocorreram cerca de 

vinte reuniões da Câmara de Saúde Suplementar, presididas e secretariadas pelo Ministério 

da Saúde, por meio da Secretaria de Assistência à Saúde e do Departamento de Saúde 

Suplementar. Foi assim que os prazos legais puderam ser cumpridos pelo Ministério da 

Saúde, até a criação da ANS, efetivada em dezembro de 1999. 

 

2.2.3 Ressarcimento ao SUS  

Até abril de 2000, os pacientes cobertos pelos planos e seguros de saúde eram 

atendidos pelo SUS, principalmente nos procedimentos de alta complexidade e de alto custo, 

sem que houvesse o devido ressarcimento ao sistema público por parte das operadoras de 

planos e seguros. 

Com a edição da Resolução RE/ANS/DIDES n.º 1, da Diretoria de Desenvolvimento 

Setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em abril de 2000, iniciou-se o 

processamento do ressarcimento ao SUS, já previsto no Art. 32 da Lei n.º 9656/98. Tal 

Resolução definiu o modo de identificação de cobranças referentes a internações no SUS de 

pacientes beneficiários de planos e seguros de saúde, e regulou como as operadoras e 

seguradoras identificadas poderiam questionar tais cobranças em recurso administrativo.  

A partir dessa regulamentação, as operadoras de planos e seguros de saúde ficaram 

obrigadas a tornar disponível o cadastro dos seus beneficiários para a ANS. O cadastro das 

empresas passou a ser, então, cruzado com os dados processados pelo sistema de 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH), possibilitando a identificação de pagamentos 

realizados via SUS pela assistência prestada a pacientes beneficiários das empresas e 

originando a cobrança do ressarcimento com a emissão do Aviso de Beneficiário 

Identificado (ABI). 

Segundo a política adotada, a tarefa de julgar pedidos de recurso de operadoras de 

planos e seguros de saúde visando a impugnar o ressarcimento cobrado foi dada às 

secretarias estaduais e municipais de saúde cadastradas na ANS. Em uma primeira análise, o 

julgamento é realizado por técnicos das próprias secretarias. Em situações de recurso às 

decisões publicadas, os impugnantes podem se dirigir a órgãos especialmente criados para 
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tal, formados por membros de entidades de classe do ramo das operadoras e 

governamentais. Esse colegiado recebeu o nome de Câmara de Julgamento, e cada gestor 

público de saúde habilitado para julgar os processos de impugnação deveria instalar uma em 

seu âmbito de gestão, e promover reuniões periódicas. Não tendo seu questionamento aceito 

em primeira instância, a impugnante pode recorrer uma segunda vez, remetendo novamente 

o recurso para o gestor responsável para que esse providenciasse o seu envio à ANS, para 

julgamento final da causa. 

No contexto da nova norma, coube ao gestor federal, por meio da SAS, a tarefa de 

conduzir o processamento e julgamento dos pedidos de impugnação ao ressarcimento ao 

SUS – aqueles que fossem da competência de secretarias estaduais e municipais de saúde 

ainda não habilitadas no sistema –, o que representava uma considerável responsabilidade. 

Assim foi criado o Setor de Ressarcimento ao SUS, dentro do Departamento de Controle de 

Avaliação de Sistemas da SAS, para assumir as funções mencionadas.  

Considerando que a maioria das secretarias estaduais e municipais de saúde não se 

habilitou para realizar as cobranças do ressarcimento, até dezembro de 2000 a SAS era 

responsável por cobrar 40% do volume total de ressarcimento ao SUS. Com a saída do Estado 

de São Paulo do sistema, em janeiro de 2001, esse número subiu para 80% do volume total.  

De abril de 2000 ao final de 2001, chegaram para análise na SAS 32.513 processos de 

impugnação ao ressarcimento. Destes, 8.455 tiveram recurso apresentado à Câmara de 

Julgamento. Quase a totalidade desses processos já foi julgada, publicada e arquivada, 

restando por volta de um por cento em que ainda constam pendências. Há de se destacar 

ainda, no trabalho da equipe, a tarefa de receber os recursos contra as decisões da Câmara de 

Julgamento, autuá-los e enviá-los à ANS para decisão final. 

A Resolução RE/DIDES/ANS n.º 06, publicada em 26 de março de 2001, veio 

estabelecer uma nova sistemática de ressarcimento ao SUS, centralizando os órgãos 

julgadores. A partir de então, os pedidos de impugnação de natureza administrativa 

passaram a ser julgados na própria ANS. Para pedidos de impugnação de natureza técnica, 

haveria julgamento pela SAS, sendo que, em todos os casos, os processos seriam recebidos na 

ANS para a devida triagem.  

Com essa decisão, as funções da SAS no processo de ressarcimento ao SUS mudaram, 

haja vista que só seriam analisados processos com alegações técnicas, o que exigiria 

julgamentos mais bem elaborados e, quando necessário, consubstanciados em parecer 

médico ou em laudo requisitado ao gestor onde ocorreu a internação cobrada. A mudança 
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também implicou na quantidade de processos remetidos, que, de certa forma, foi menor que 

antes, sendo hoje da ordem de mil por ano. Outra modificação ocorreu no período de 

emissão das cobranças, que passou de mensal para trimestral. 

 

2.3 Titulares do quadro dirigente da SAS entre 1998 e 2001 
 
Renilson Rehem de Souza 

Secretário de Assistência à Saúde 
 
Paulo Henrique Melo 

Chefe de Gabinete  
 
Alberto Beltrame 

Diretor do Departamento de Assistência e Serviços de Saúde, de janeiro a junho de 2000 
Diretor do Departamento de Sistemas e Redes Assistenciais, a partir de junho de 2000 
Coordenador-Geral do Sistema Nacional de Transplantes, a partir de dezembro de 2001 

 
Antonio Henrique Pedrosa Neto 

Assessor Técnico, de agosto de 2000 a junho de 2001 
Diretor de Programa, a partir de junho de 2001 

 
Arnaldo Agenor Bertone 

Diretor de Programa, a partir de março de 2000 
 
Cláudio Duarte da Fonseca 

Diretor do Departamento de Assistência e Serviços de Saúde, de janeiro de 1999 a janeiro de 2000 
 
Eduardo Levcovitz 

Diretor de Programa, de maio de 1998 a junho de 2000 
Diretor do Departamento de Descentralização da Gestão da Assistência, de junho de 2000 
a janeiro de 2001 
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Heloiza Machado de Souza 
Diretora de Programa, de outubro de 1998 a março de 2000 

 
João Gabbardo dos Reis 

Diretor do Departamento de Análise da Produção dos Serviços de Saúde, de agosto de 
1998 a junho de 2000 
Diretor do Departamento de Controle e Avaliação de Sistemas, a partir de junho de 2000 

 
João Luís Barroca de Andréa 

Diretor do Departamento de Saúde Suplementar, de maio de 1998 a março de 2000 
 
Maria Helena Brandão de Oliveira 

Diretora do Departamento de Descentralização da Gestão da Assistência, a partir de 
janeiro de 2001 

 
Sônia Barros 

Coordenadora da Assessoria Técnica, a partir de junho de 2001 
 
Walter Vieira Mendes Júnior 

Diretor do Departamento de Assistência e Serviços de Saúde, de setembro de 1998 a 
janeiro de 1999 

 
Adolpho Pacheco Filho 

Coordenador-Geral de Informação e Análise, do Departamento de Saúde Suplementar, de 
agosto de 1999 a março de 2000 

 
Aglaé Regina da Silva 

Coordenadora-Geral de Controle e Avaliação, do Departamento de Controle e Avaliação 
de Sistemas, a partir de junho de 2000 

 
Ana Cecília de Sá Campelo 

Coordenadora-Geral de Acompanhamento e Apoio Técnico à Gestão Estadual, do 
Departamento de Descentralização da Gestão da Assistência, de junho a outubro de 2000  

 
Ana Tereza da Silva Pereira Camargo 

Coordenadora-Geral de Unidades Hospitalares Próprias, do Departamento de Assistência 
e Serviços de Saúde, de maio de 1998 a junho de 2000 

 
Antonio Claret Campos Filho 

Coordenador-Geral de Acompanhamento e Apoio Técnico à Gestão Estadual, do 
Departamento de Descentralização da Gestão da Assistência, a partir de outubro de 2000 

 
Carla Pintas Marques 

Coordenadora-Geral de Sistemas de Alta Complexidade, do Departamento de Sistemas e 
Redes Assistenciais, a partir de junho de 2000  

 
Claidir Luis de Paoli 

Coordenador-Geral de Organização e Regulação da Assistência, do Departamento de 
Sistemas e Redes Assistenciais, a partir de junho de 2000 
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Cleusa Rodrigues da Silva Bernardo 
Coordenadora-Geral de Desenvolvimento e Avaliação dos Serviços de Saúde, do 
Departamento de Análise da Produção dos Serviços de Saúde, de julho de 1998 a junho de 
2000  
Coordenadora-Geral de Gestão de Sistemas, do Departamento de Controle e Avaliação de 
Sistemas, a partir de junho de 2000 

 
Cristiani Vieira Machado 

Coordenadora-Geral de Acompanhamento e Apoio Técnico à Gestão Municipal, do 
Departamento de Descentralização da Gestão da Assistência, a partir de junho de 2000 

 
Déa Mara Carvalho 

Coordenadora-Geral de Planejamento e Informações, de julho de 2000 a janeiro de 2001 
 
Delsuc Evangelista Filho 

Coordenador-Geral de Informação e Análise, do Departamento de Saúde Suplementar, de 
julho de 1998 a agosto de 1999 

 
Jakob Klingerman 

Diretor do Instituto Nacional de Câncer, a partir de setembro de 1998 
 
José Américo Serafim 

Coordenador-Geral de Suporte Operacional dos Sistemas, do Departamento de Controle e 
Avaliação de Sistemas, a partir de junho de 2000 

 
Juliana Ferraz Guedes 

Coordenadora-Geral de Assistência Especializada, do Departamento de Sistemas e Redes 
Assistenciais, a partir de junho de 2000 

 
Lúcia de Paiva Pereira 

Coordenadora-Geral de Programa Assistencial, do Departamento de Descentralização da 
Gestão da Assistência, a partir de junho de 2000 

 
Luis Carlos Bueno de Lima 

Coordenador-Geral de Gestão Hospitalar, do Departamento de Sistemas e Redes 
Assistenciais, de junho de 2000 a junho de 2001 

 
Marcos Fernando de O. Moraes 

Diretor do Instituto Nacional de Câncer, até  setembro de 1998 
 
Maria Angélica Fonseca de Mesquita 

Coordenadora-Geral de Regulação de Planos e Seguros, do Departamento de Saúde 
Suplementar, de março de 1999 a fevereiro de 2000 

 
Maria de Fátima Teixeira dos Reis 

Coordenadora do Serviço de Atendimento ao Cidadão/Usuário do SUS 
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Naira de Bem Alves 
Coordenadora-Geral de Controle dos Serviços de Saúde, do Departamento de Análise da 
Produção dos Serviços de Saúde, de junho de 1998 a junho de 2000 
Coordenadora-Geral de Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar, do 
Departamento de Controle e Avaliação de Sistemas, a partir de junho de 2000 

 
Rosana Reis Nothen 

Coordenadora-Geral do Sistema Nacional de Transplantes, do Departamento de Sistemas 
e Redes Assistenciais, de junho de 2000 a dezembro de 2001 

 
Terezinha Francisca Moreira 

Coordenadora-Geral de Planejamento e Informações, a partir de janeiro de 2001 
 
Valdir Zettel 

Coordenador-Geral de Regulação de Planos e Seguros, do Departamento de Saúde 
Suplementar, de setembro de 1998 a março de 1999 
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3 Política de Gestão da SAS 

A gestão da SAS no período de 1998 a 2001 foi conduzida obedecendo a quatro 

estratégias bem definidas: 

a) mudanças no modelo de descentralização; 
b) mudanças na lógica e nos modelos de financiamento da assistência; 
c) formulação compartilhada de políticas em fóruns de gestão intergovernamental; 
d) estratégias de facilitação do acesso e constituição de redes assistenciais de serviços.

  

Essas estratégias foram construídas após análises e diagnósticos realizados pelo 

próprio corpo dirigente da SAS, que identificaram os principais pontos de estrangulamento 

existentes para a implementação do SUS. Ficou clara a necessidade de desenvolver os temas 

relacionados à questão do acesso para além dos tópicos relativos ao financiamento puro e 

simples, valorizando a universalidade – premissa constitutiva do projeto do SUS – como o 

principal objetivo a ser conquistado. Depois dos primeiros anos de construção do sistema 

nacional de saúde, mudanças mostraram-se imprescindíveis para a melhoria da sua 

organização e, principalmente, para melhoria da atenção à saúde da população. 

  
3.1 Mudanças no modelo de descentralização 

 O período de 1998 a 2001 caracterizou-se por uma condução estratégica do processo 

de descentralização por parte do Ministério da Saúde. No início do ano 2000, a 

responsabilidade pela condução desse processo passou da Secretaria de Políticas de Saúde 

para a Secretaria de Assistência à Saúde. 

Esse processo pode ser demarcado por dois momentos distintos. No primeiro, o 

movimento de descentralização do sistema pautou-se pela implementação dos dispositivos 

normativos contidos na NOB-SUS 01/93, que só tratava da assistência, e na NOB-SUS 01/96, 

que abordava a descentralização da assistência, vigilância sanitária, epidemiologia e controle 

de doenças. Na prática, esta norma serviu mais para orientar a descentralização da 

assistência, sendo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Fundação Nacional de 

Saúde (na área de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças), posteriormente, 

definiram outros atos normativos que passaram a orientar a política de descentralização 

dessas áreas. 
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Na área da descentralização da assistência ocorreu um significativo aumento do 

volume de recursos transferidos fundo a fundo e um crescimento vertiginoso de municípios 

habilitados na condição de gestão plena. 

O segundo momento, que resultou nas mudanças normativas do processo com a 

aprovação da Norma Operacional de Assistência à Saúde 01, de 2001 (NOAS-SUS 01/01), 

demarca uma inflexão nas concepções e na formulação de um novo padrão de 

descentralização, buscando reorientar o modelo subjacente nas normas anteriores (NOB-SUS 

01/93 e NOB-SUS 01/96), resgatando o papel coordenador dos Estados e possibilitando a 

solução dos conflitos suscitados pelo padrão autonomista dos municípios, até então vigente.  

Esse segundo momento caracteriza-se, portanto, pela passagem de um modelo 

centrado numa concepção polar ou dual de federalismo, onde os municípios inseridos em 

modalidades mais avançadas de gestão (semiplena, pela NOB-SUS 01/93; e gestão plena, 

pela NOB-SUS 01/96) autodefiniam suas políticas de saúde, referindo-se diretamente às 

orientações federais, garantidas por fluxos financeiros transferidos, de modo direto, do 

Fundo Nacional para os fundos municipais de saúde. Esse modelo prescindia dos Estados, 

ou reservava aos mesmos um papel meramente residual, apesar das intenções registradas na 

NOB-SUS 01/96, tendentes a um resgate do papel desse nível de gestão.  

O padrão de descentralização autonomista redundou em importantes conflitos de 

competência e numa tendência à fragmentação do sistema, comprometendo os vínculos de 

solidariedade e o compartilhamento de responsabilidades na gestão. O cerceamento das 

demandas de assistência advindas de municípios vizinhos passou a ser uma prática 

marcante e motivo de constantes conflitos e pressões por mudanças nos marcos 

institucionais e normativos que regiam as relações intergovernamentais no setor. Respostas 

adversas também advieram de vários estados, com tentativas de retomada de prerrogativas 

anteriormente existentes ou pela persistência de resquícios do modelo centralizado anterior, 

principalmente a manutenção da relação direta com prestadores de serviços e a fixação de 

cotas de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) por hospital, controladas pelo gestor 

estadual. 

As tentativas de alguns estados de estruturar mecanismos de formulação de políticas 

de saúde próprias ou de estruturação de mecanismos que se opusessem à fragmentação do 

sistema, bem como da excessiva autonomia dos municípios, sofreram forte resistência do 

conjunto dos municípios e foram interpretadas como um retrocesso centralizador do sistema.  
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3.2 Mudança na lógica e nos modelos de financiamento da assistência 

Uma importante mudança verificou-se na lógica e nos modelos de financiamento da 

assistência. Os critérios de distribuição dos recursos destinados à assistência eram 

historicamente centrados no pagamento por procedimentos. Essa modalidade de pagamento é 

reconhecidamente indutora de um perfil inadequado de oferta, constituindo um fator 

potencial de promoção de hiper-oferta de serviços, real ou fraudulenta, e mesmo, de 

iatrogenias. Tal modalidade está sendo paulatinamente substituída por sistemas de 

equalização das transferências por base populacional, inicialmente com o Piso de Atenção 

Básica (PAB) e, mais recentemente, com o PAB ampliado e com a fixação de um valor per capita 

microrregional para cobertura do primeiro nível de referência da média complexidade (M1).  

Assim, foram desmontadas progressivamente toda uma cultura e uma prática de 

financiamento bastante introjetadas no imaginário e nas expectativas dos prestadores de 

serviços, mesmo públicos, conseqüência de décadas de vigência do modelo herdado do 

extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).  

A lógica adotada na proposta de Programação Pactuada e Integrada (PPI) em curso 

introduz um novo dispositivo de rompimento com as práticas anteriores, centradas 

exclusivamente na programação pelos procedimentos das tabelas de remuneração do SUS. O 

reagrupamento da tabela ambulatorial em subgrupos constituídos por critérios de 

complexidade tecnológica (especialidades profissionais e equipamentos) permitiu a 

programação e a conseqüente alocação de recursos centradas em parâmetros per capita de 

concentração por nível de complexidade, fugindo à lógica da compra indiscriminada de 

serviços ofertados pela iniciativa privada. A coerência estrita dos reagrupamentos da tabela 

com os dispositivos propugnados pela NOAS-SUS 01/01, isto é, a constituição de redes 

funcionais ou hierarquizadas, resgata um dos princípios básicos de organização do SUS, que 

é a universalidade. A distribuição dos recursos passa então a ser coerente com o desenho de 

uma rede assistencial hierarquizada tecnologicamente e solidária no atendimento da 

demanda com a integralidade desejada, ao mesmo tempo em que permite ganhos 

econômicos de escala. 

A forma de transferência aos estados e, principalmente, aos municípios, com repasses 

automáticos diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos estaduais e municipais 

rompe, também, com uma longa história de relação convenial entre os entes federados, 

sempre condicionada aos interesses e às vontades dos agentes políticos em posição de poder. 

 As formas atuais garantem uma maior estabilidade e a continuidade dos projetos 

implantados pelos estados e municípios, possibilitando a adoção das políticas do SUS como 
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verdadeiras políticas de Estado, e não de meras iniciativas transitórias de governos. A 

enorme variedade de exemplos de prefeituras municipais comandadas por governos de 

oposição aos governos estaduais e/ou federal, em Gestão Plena do Sistema e com resultados 

muito positivos, comprova sobremaneira esta afirmação. 

  
3.3 A formulação compartilhada de políticas em fóruns de gestão 
intergovernamental 

A consolidação da estratégia de uso dos mecanismos de negociação intergestores, 

representados pelas Comissões Intergestores Bipartites (CIB) e pela Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), permitiu o amadurecimento de práticas de formulação compartilhada de 

políticas e de sua execução solidária, sem negar as diferenças de posicionamentos políticos e 

ideológicos mas introduzindo mecanismos de objetivação das questões e de sua resolução 

negociada. Reafirmando a prática já existente, as normas regulamentadoras do processo de 

descentralização, embora editadas pelo Ministério da Saúde, foram, no período de gestão 

1988/2001, objeto de intensos e prolongados processos de discussão e negociação, 

comprometendo os entes federados numa relação de necessária parceria na execução das 

políticas nacionais.  

  

3.4 Estratégias de facilitação do acesso e constituição de redes assistenciais de 
serviços 

 A constatação da existência de gargalos na oferta de serviços ou ações de saúde, 

insuficientemente atendidos por importantes falhas no sistema de mercado, levou a 

Secretaria de Assistência à Saúde a formular estratégias de ampliação da oferta e facilitação 

do acesso a um conjunto de ações, realizadas a partir da constituição de redes assistenciais 

(Urgência e Emergência, Assistência aos Grandes Queimados, Assistência a Pessoas 

Portadoras de Deficiências Físicas, Gestação e Parto de Alto Risco, Unidades de Terapia 

Intensiva, Neurocirurgia etc.).  

A elevação da oferta de outras ações assistenciais, principalmente as de média 

complexidade, foi induzida com base na “liberação dos tetos orçamentários” dos estados, 

adotando-se sua cobertura com recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação 

(FAEC). Esse fundo, além de novos recursos alocados, incorpora recursos não executados no 

custeio da assistência, redirecionando-os para o financiamento de todas as atividades 

relacionadas a transplantes de órgãos, campanhas de prevenção do câncer do colo uterino, 

campanhas de cirurgias de catarata, hérnia inguinal, varizes, hipertrofia prostática, entre 

outras. O sucesso dessas estratégias levou à sua permanência, garantindo o acesso a cirurgias 
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eletivas que, de outra forma, relegariam milhares de cidadãos a incapacidades e sofrimentos 

perfeitamente evitáveis. A liberação dos tetos orçamentários para a realização de cirurgias de 

transplante de órgãos, bem como um conjunto de outras importantes medidas, permitiu o 

crescimento da oferta desses serviços e abriu, para muitos brasileiros, a perspectiva de 

ampliação de sua sobrevida ou melhoria acentuada em sua qualidade de vida. 

Numa segunda fase, o FAEC foi subdividido em duas áreas: para o financiamento de 

ações estratégicas e para o financiamento da assistência de alta complexidade (Portaria GM 

n.º 627, de 26 de abril de 2001). As ações estratégicas continuaram a ser financiadas com 

recursos “extra-teto” e sem limites estabelecidos por estado ou município. Já os serviços de 

alta complexidade tiveram limite de gasto fixado para cada estado ou município. No caso do 

Estado ou do município ultrapassar o seu limite, a SAS desconta o valor excedente dos 

recursos destinados ao financiamento da assistência de média complexidade. Assim, o 

financiamento dos procedimentos ambulatoriais de alta complexidade tecnológica ou custo, 

por sua relevância e elevado impacto nos tetos orçamentários estaduais, passou a ser coberto 

também com recursos do FAEC, permitindo a alocação de recursos – por parte do Ministério 

da Saúde – vinculados a esses procedimentos. Isso permitiu maior cobertura assistencial e o 

atendimento das pressões de demanda de casos de alta gravidade, como Terapia Renal 

Substitutiva (Hemodiálise e Diálise Peritoneal Contínua), Quimioterapia e Radioterapia, 

além de outros diversos métodos propedêuticos.  

Recentemente, através da Portaria/GM n.º 2309, de 19 de dezembro de 2001, foi 

instituída a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade/CNRAC, com o objetivo 

de coordenar a referência interestadual de pacientes que necessitam de assistência hospitalar 

de alta complexidade. Posteriormente, será expandida para os procedimentos de alta 

complexidade de nível ambulatorial. Acredita-se que essa medida, além de garantir o acesso 

aos pacientes de estados carentes de recursos assistenciais, terá o papel indutor de promover 

a atenção dos pacientes em seus próprios estados, facilitando a assistência à sua saúde e à 

sua condição de vida.  

As estratégias aqui apresentadas redundaram em um avanço efetivo no atendimento 

às áreas de alta e média complexidade, como poderá ser observado no corpo deste relatório. 
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4 Descentralização 

 O período de implementação da NOB-SUS 01/96, compreendido entre os anos 1998 e 

2000 (as habilitações na referida norma, no ano 2001, foram residuais), foi marcado por uma 

série de importantes avanços no processo de descentralização do Sistema Único de Saúde. 

Entre esses avanços cabe destacar: 

i. No âmbito do financiamento: 
a) a implementação do Piso de Atenção Básica (PAB) fixo para o financiamento das 

ações de atenção básica, representando pela primeira vez a introdução de uma lógica 
per capita no SUS, o que foi um avanço no sentido da superação dos mecanismos de 
pós-pagamento; 

b) a adoção de incentivos específicos para áreas estratégicas e o aumento expressivo de 
transferências fundo a fundo, do nível federal para estados e municípios; 

 
ii. No âmbito do modelo assistencial e da organização dos serviços: 

a) a expansão da estratégia de Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde; 
b) a implementação de experiências inovadoras de atenção no âmbito local, além dos 

avanços na organização da atenção básica e na organização de redes de referência em 
vários municípios e estados; 

 
iii. No âmbito da gestão: 

a) milhares de municípios habilitados de acordo com as condições de gestão da NOB-
SUS 01/96, passando a constituir-se em gestores do SUS; 

b) uma intensa transferência de responsabilidades, atribuições e recursos do nível 
federal para municípios e estados. 
 

4.1 Avanços e dificuldades do processo de descentralização no período 1998-2001 

Ao final do período de vigência da NOB-SUS 01/96, mais de 99% dos municípios 

brasileiros estavam habilitados a uma das condições de gestão, sendo 89% em Gestão Plena 

da Atenção Básica e 10,1% em Gestão Plena do Sistema Municipal (Tabela 2). A maior parte 

dessas habilitações ocorreu ainda em 1998, no primeiro ano de implantação da NOB-SUS 

01/96. Entretanto, o percentual de municípios habilitados em cada uma dessas condições de 

gestão é bastante variável entre os estados, sugerindo a existência de diferentes modelos de 

descentralização.  
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Tabela 2 
Habilitação dos municípios brasileiros, por estado, na NOB-SUS 01/96. Situação em dezembro de 2001 

  Tipo de Habilitação  

  Plena da  
Atenção Básica 

Plena do  
Sistema Municipal 

Total de  
Pleitos Aprovados 

Estado Total de 
municípios Municípios % Municípios % Municípios % 

AC 22 17 77,27 1 4,55 18 81,82 

AL 102 87 85,29 15 14,71 102 100,00 

AM 62 52 83,87 7 11,29 59 95,16 

AP 16 13 81,25 1 6,25 14 87,50 

BA 417 394 94,48 19 4,56 413 99,04 

CE 184 155 84,24 29 15,76 184 100,00 

ES 78 43 55,13 35 44,87 78 100,00 

GO 246 231 93,90 15 6,10 246 100,00 

MA 217 171 78,80 44 20,28 215 99,08 

MG 853 784 91,91 57 6,68 841 98,59 

MS 77 67 87,01 9 11,69 76 98,70 

MT 139 125 89,93 1 0,72 126 90,65 

PA 143 98 68,53 44 30,77 142 99,30 

PB 223 215 96,41 8 3,59 223 100,00 

PE 185 166 89,73 19 10,27 185 100,00 

PI 222 221 99,55 1 0,45 222 100,00 

PR 399 386 96,74 13 3,26 399 100,00 

RJ 92 71 77,17 21 22,83 92 100,00 

RN 167 157 94,01 10 5,99 167 100,00 

RO 52 41 78,85 11 21,15 52 100,00 

RR 15 14 93,33 1 6,67 15 100,00 

RS 497 486 97,79 11 2,21 497 100,00 

SC 293 273  3,17 20 6,83 293 100,00 

SE 75 73 97,33 2 2,67 75 100,00 

SP 645 482 74,73 161 24,96 643 99,69 

TO 139 130 93,53 9 6,47 139 100,00 

Brasil 5.560 4.952 89,06 564 10,14 5.516 99,21 
Fonte: Departamento de Descentralização da Gestão da Assistência/SAS/MS. 
Nota: não está incluído o DF 

 
 
Já o processo de habilitação dos estados foi mais lento e irregular (Tabela 3). Em 

dezembro de 2001, cinco estados estavam habilitados na condição de Gestão Avançada do 

Sistema Estadual, e sete estados na condição de Gestão Plena do Sistema Estadual. 
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Tabela 3 
Habilitação dos estados brasileiros e Distrito Federal na NOB-SUS 01/96. Situação em dezembro de 
2001 

Situação de Habilitação N.º de UFs % de Ufs Ufs 
 
Gestão Avançada do 
Sistema Estadual 
 

 
5 

 
18,5% 

 
Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do 
Sul* e São Paulo 
 

 
Gestão Plena do Sistema 
Estadual 

 
7 

 
25,9% 

 
Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, 
Paraná, Santa Catarina 
 

 
Não Habilitados 

 
15 

 
55,6% 

Acre, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, 
Maranhão, Mato Grosso*, Mato Grosso do Sul, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e 
Tocantins 

Total  27 100%  
Fonte: Departamento de Descentralização da Gestão da Assistência/SAS/MS. 
(*) Os estados do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso já tiveram a aprovação da Comissão Intergestores Tripartite para 
habilitação em Gestão Plena do Sistema Estadual, mas a habilitação ainda não foi publicada.  

 
A intensa habilitação de municípios e estados gerou um expressivo aumento das 

transferências diretas de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais e 

estaduais, fazendo com que, em dezembro de 2001, dois terços dos recursos da assistência já 

fossem transferidos nessa modalidade, em contraposição à predominância de pagamento 

federal direto aos prestadores de serviços (Tabela 4).  

 
Tabela 4 
Indicadores de evolução da descentralização no SUS. Posição no final de cada exercício. 1997-2001 

Indicador / Ano Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 Dez/01 

N.o de municípios recebendo recursos fundo 
a fundo 

 
 

144 

 
 

5.049 

 
 

5.350 

 
 

5.450 

 
 

5.516 

N.o de estados recebendo recursos fundo a 
fundo 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

12 

% da população residente nos municípios que 
recebem recursos fundo a fundo 

 
 
 

17,3% 

 
 
 

89,9% 

 
 
 

99,26% 

 
 
 

99,72% 

 
 
 

99,90% 

% do total de recursos assistenciais 
transferidos fundo a fundo  

 
 

24,1% 

 
 

52,5% 

 
 

58,1% 

 
 

63,2% 

 
 

66,90% 
Fonte: Ministério da Saúde – Dados de Habilitação/SAS/SPS (1997-2001) 
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Entretanto, os próprios avanços da descentralização no período levantaram novas 

questões críticas para a implementação do SUS. No final da década de 1990, acentuou-se o 

debate sobre alguns problemas e desafios até então não equacionados: 

a) Divisão de responsabilidades entre estados e municípios: 
Parcela significativa dos pactos de gestão entre estados e municípios foi estabelecida 
segundo critérios pouco adequados à organização funcional e ao comando 
efetivamente público do sistema de saúde, tais como partilhas de gestão por natureza 
jurídica dos prestadores de serviços.  

Em alguns estados ainda há unidades básicas de saúde sob gestão estadual e/ou 
conflitos relacionados à persistência de hospitais estaduais que não estão sob gestão de 
municípios em Gestão Plena. 

b) Processo de habilitação: 
Em muitos casos, a habilitação deu-se de forma cartorial. O processo de habilitação dos 
estados nem sempre apresentou uma relação direta com a capacidade efetiva da 
Secretaria de Estado da Saúde de exercer todas as suas funções gestoras.  

A maciça habilitação dos municípios em Gestão Plena da Atenção Básica representou 
um avanço, do ponto de vista da responsabilização de milhares de gestores municipais, 
e aumento da eqüidade na alocação de recursos por meio da implantação do PAB, mas 
não assegurou a qualidade e efetividade da atenção básica em todos esses municípios, 
nem foi suficiente para garantir o acesso dos cidadãos aos demais níveis de atenção. 

A habilitação em Gestão Plena do Sistema Municipal, por sua vez, representou um 
avanço para centenas de municípios, que passaram a dispor de maior autonomia de 
gestão. Por outro lado, não foi suficiente para assegurar sua inserção e papel de 
referência nas redes regionais ou estaduais de serviços. 

c) Financiamento do sistema: 
A alocação dos recursos financeiros permanece, em parte, vinculada à lógica da oferta, 
à capacidade instalada existente e às necessidades de receita dos prestadores de 
serviços de saúde, o que mantém a concentração de recursos nas áreas mais 
desenvolvidas e em ações nem sempre compatíveis com as necessidades da população.  

No âmbito dos estados, os critérios adotados para a distribuição de recursos entre os 
municípios são, em geral, pouco explícitos. 

d) Planejamento e organização funcional do sistema: 
Embora muitos estados tenham conduzido os processos de Programação Pactuada e 
Integrada (PPI), sua implementação foi efetiva em poucos casos, dificultando a 
integração intermunicipal.  

As limitações da capacidade de planejamento e coordenação das Secretarias Estaduais 
de Saúde aumentam o risco de atomização dos sistemas municipais, da incorporação 
tecnológica irracional e da criação de barreiras de acesso entre municípios.  
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A prática de contratação de serviços privados e da construção de unidades públicas, sem 
a prévia análise da adequação do perfil da oferta existente às necessidades da população, 
dificulta a estruturação de uma rede regionalizada e resolutiva de unidades.  

Por outro lado, a expansão de serviços nas décadas precedentes produziu um conjunto 
de unidades com oferta desordenada e relações frágeis entre os serviços, dificultando a 
reorientação do modelo de atenção e a conformação de redes regionalizadas e 
resolutivas. 

e) Resolutividade e acesso aos serviços: 
A configuração então vigente do elenco de procedimentos incluídos na atenção básica 
(Piso de Atenção Básica fixo – PAB fixo) é restrita, apresentando baixa capacidade de 
resolução dos problemas mais freqüentes dos usuários.  

Simultaneamente, ocorrem dificuldades de acesso à assistência de média e alta 
complexidade, relacionadas à concentração desses serviços em poucos municípios ou 
mesmo à inexistência de determinados serviços de alta complexidade em diversos 
estados.  

O instrumental utilizado para as referências intermunicipais e interestaduais tem sido 
insuficiente para garantir o acesso, carecendo de mecanismos efetivos de relação entre 
gestores e entre serviços. 

f) Monitoramento e avaliação contínua de desempenho: 
Em geral, não existe avaliação rotineira e sistemática do desempenho dos órgãos 
gestores e nem monitoramento da implementação das atividades previstas nos Planos 
de Saúde e processos de programação. O controle e a auditoria da prestação de 
serviços por terceiros e do conseqüente faturamento apresentam fragilidades e 
descontinuidades. Em síntese, tanto o Ministério da Saúde quanto a maior parte dos 
estados não dispõem de diagnósticos precisos do funcionamento dos sistemas 
estaduais e municipais para o desenvolvimento adequado de estratégias de cooperação 
técnica e decisões de investimento. 

A partir dessa realidade, no ano de 2000, a SAS definiu como uma das suas prioridades 
estabelecer mecanismos necessários para atualização do diagnóstico do modelo e da 
capacidade de gestão de cada sistema estadual de saúde.  

Para atingir esse objetivo, foram utilizadas as seguintes estratégias: 

- Elaboração de um instrumento específico que pudesse nortear o trabalho de 
profissionais da SAS e reunir um conjunto mínimo e atualizado de informações sobre 
cada estado, indispensáveis ao processo de planejamento e organização da proposta 
de acompanhamento técnico das Secretarias Estaduais de Saúde (SES). Como 
produto, obteve-se um roteiro de questões para o diagnóstico da situação da 
descentralização por unidade federada que contempla os seguintes eixos: 

•  Situação institucional da SES 
•  Funcionamento do Conselho Estadual de Saúde 
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•  Funcionamento das Comissões Intergestores Bipartites 
•  Existência do processo de Programação Pactuada Integrada 
•  Atividades e responsabilidades assumidas pela área de controle, avaliação e 

auditoria 
•  Situação do financiamento e alocação de recursos federais, estaduais e 

municipais. 
 

- Definição de profissionais que se tornaram referência técnica no apoio às equipes 
técnicas das SES. 

 
g) Processo de habilitação das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e transferências fundo 
a fundo: 

O processo de habilitação dos municípios atingiu seu ápice, sendo residual o número 
de municípios que ainda não se encontra em uma das condições de gestão previstas na 
NOB-SUS 01/96.  

A taxa de crescimento do volume de recursos transferidos fundo a fundo, bastante 
significativa no primeiro ano de vigência da norma, apresentou uma desaceleração no 
período de dezembro de 1998 a dezembro de 2000, indicando a importância do 
desenvolvimento de novos mecanismos para ampliar a descentralização dos recursos 
financeiros e buscar a superação progressiva dos mecanismos de repasse entre 
gestores, por produção de serviços. 

Face aos avanços e problemas descritos, ainda durante a fase de implementação da 

NOB-SUS 01/96, os diversos atores envolvidos no processo de consolidação do SUS 

passaram a discutir as estratégias necessárias para enfrentar os grandes desafios colocados 

para as políticas de descentralização na Saúde.  

 

4.2 A primeira fase da NOAS-SUS 01/01 (2000): o processo de negociação e 

elaboração 

Ao longo de todo o ano 2000, o Ministério da Saúde, por meio da SAS e em 

articulação com outras secretarias (SPS, SE), coordenou um intenso processo de debate e 

negociação com as representações nacionais dos secretários estaduais e municipais de saúde, 

no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite e do Conselho Nacional de Saúde, acerca do 

aperfeiçoamento e consolidação do processo de descentralização no Sistema Único de Saúde.  

A publicação da NOAS-SUS 01/01 em janeiro de 2001 é fruto desse longo processo 

de negociação. O objetivo geral da referida norma é “Promover maior eqüidade na 

alocação de recursos e no acesso da população às ações e serviços de saúde em todos os 

níveis de atenção”.  
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Para atingir esse objetivo, a NOAS-SUS 01/01 reconheceu a regionalização como 

macroestratégia fundamental para o aprimoramento do processo de descentralização, nesse 

momento específico da implantação do SUS, e propôs três grupos de estratégias articuladas, 

como forma de promover a descentralização com eqüidade no acesso: 

a) Elaboração do Plano Diretor de Regionalização e diretrizes para a organização 
regionalizada da assistência, visando à conformação de sistemas de atenção 
funcionais e resolutivos nos diversos níveis. 

b) Fortalecimento das capacidades gestoras do SUS, que compreende um conjunto de 
estratégias voltadas para consolidar o caráter público da gestão do sistema, por meio 
da instrumentalização dos gestores estaduais e municipais para o desenvolvimento 
de funções como planejamento, programação, regulação, controle e avaliação, 
incluindo instrumentos de consolidação de compromissos entre gestores. 

c) Atualização dos critérios e do processo de habilitação de estados e municípios às 
condições de gestão do SUS, visando torná-lo coerente com o conjunto de mudanças 
propostas.  
 
Um dos pontos mais importantes da NOAS-SUS 01/01 diz respeito ao processo de 

elaboração do Plano Diretor de Regionalização, coordenado pelo gestor estadual, com a 

participação do conjunto de municípios. Segundo a norma, esse plano deve conter, 

minimamente: 

a) a divisão do território estadual em regiões ou microrregiões de saúde, definidas segundo 
critérios sanitários, epidemiológicos, geográficos, sociais, de oferta de serviços e de 
acessibilidade; 

b) o diagnóstico dos principais problemas de saúde e das prioridades de intervenção; 
c) a constituição de módulos assistenciais resolutivos, formados por um ou mais 

municípios, que dêem conta do primeiro nível da média complexidade, visando garantir 
o suporte às ações de atenção básica; 

d) os fluxos de referência para todos os níveis de complexidade e os mecanismos de 
relacionamento intermunicipal; 

e) a organização de redes assistenciais específicas; 
f) o Plano Diretor de Investimentos, que procura suprir as lacunas assistenciais, 

identificadas, de acordo com as prioridades de intervenção. 

 No que diz respeito à organização da assistência, enfatiza-se a importância de 

qualificar e melhorar a resolutividade da atenção básica em todos os municípios brasileiros, a 

partir da identificação de áreas estratégicas mínimas, relacionadas a problemas de saúde de 

abrangência nacional (saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal, controle da 

hipertensão e diabetes, controle da tuberculose e eliminação da hanseníase). 

Complementarmente, os gestores estaduais e municipais podem definir outras áreas 

estratégicas, de acordo com as especificidades locais. 

 Além das ações mínimas de atenção básica a serem asseguradas em todos os 

municípios brasileiros, a NOAS-SUS 01/01 propõe a formação de módulos assistenciais 

resolutivos, constituídos por um ou mais municípios e que garantam, no âmbito 
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microrregional, o acesso ágil e oportuno de todos os cidadãos a um conjunto de ações de 

saúde freqüentemente necessárias para atender os problemas mais comuns e que nem 

sempre podem ser oferecidas em todos os municípios, pelo seu pequeno porte populacional. 

A proposta de qualificação de regiões/microrregiões na assistência à saúde, apresentada na 

referida norma, fundamenta-se, portanto, na busca de garantia de acesso a ações resolutivas 

para além dos limites municipais, considerando critérios de qualidade e economia de escala. 

 Ainda no que tange à assistência à saúde, a NOAS-SUS 01/01 estabelece diretrizes gerais 

para a organização das demais ações de média e alta complexidade, e preconiza que o plano de 

regionalização compreenda o mapeamento das redes de referência em áreas estratégias 

específicas (gestação de alto risco, urgência e emergência, hemoterapia, entre outras). 

Esse tipo de regionalização, incentivado pela NOAS-SUS 01/01, requer a articulação 

dos gestores municipais para a negociação e pactuação de referências intermunicipais, sob 

coordenação e regulação estadual, que deve se dar mediante a programação pactuada e 

integrada. Além disso, é necessário o fortalecimento da capacidade gestora de estados e 

municípios, para exercer as funções de regulação, controle e avaliação do sistema, sob uma 

nova perspectiva. 

Do ponto de vista do financiamento, a NOAS-SUS 01/01 pressupõe um aumento do 

componente de financiamento federal calculado em uma base per capita, ao propor uma 

ampliação do Piso de Atenção Básica  fixo, e que o financiamento das ações do primeiro nível 

da média complexidade ambulatorial se dê com base em um valor per capita nacional. Esse 

aspecto é bastante importante por assinalar, uma tendência de superação da lógica anterior 

de financiamento, fortemente orientada pela oferta preexistente de serviços, a partir da 

expansão dos mecanismos de pré-pagamento que requerem um papel mais ativo dos 

gestores no planejamento da oferta, de acordo com as necessidades da população e 

prioridades identificadas. 

 
4.3 A segunda fase da NOAS-SUS 01/01 (2001): regulamentação complementar e 

implantação inicial 

Uma vez publicada a NOAS-SUS 01/01 em janeiro de 2001, ao longo daquele ano a 

Secretaria de Assistência à Saúde acompanhou e apoiou, sistematicamente, os processos de 

regionalização nos estados, considerando as especificidades de cada um, bem como buscou 

desenvolver estratégias e instrumentos de gestão e de organização da assistência de apoio 

aos estados e municípios no processo de regionalização. Relacionamos abaixo as atividades 

desenvolvidas que mais se destacaram, bem como seu detalhamento: 
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1- Elaboração de orientações e normas complementares à NOAS-SUS 01/01;  
2- Elaboração de diretrizes e orientações para o processo de Programação Pactuada e 

Integrada (PPI) nos estados (incluindo a proposição de parâmetros de referência para a 
programação assistencial), para a estruturação dos sistemas de regulação da assistência, 
para a organização de redes assistenciais específicas, para o cadastramento nacional de 
prestadores do SUS, para a compra de serviços no SUS, entre outros; 

3- Acompanhamento dos estados e apoio técnico direto à elaboração dos Planos Diretores 
de Regionalização (PDR) e dos Planos Diretores de Investimento (PDI) no âmbito dos 
estados, à implementação da PPI, à estruturação dos complexos regulatórios e ao 
fortalecimento do controle e avaliação no âmbito dos estados; 

4- Desenvolvimento de software específico para a viabilização da PPI nos estados e, em 
articulação com o DATASUS, de um sistema informatizado voltado para a regulação da 
rede assistencial; 

5- Capacitação e treinamento de gestores e técnicos das SES e SMS para implementação da 
PPI e cadastramento nacional de prestadores, entre outras atividades.  

  
 
Detalhamento das atividades desenvolvidas: 
- Acompanhamento e assessoramento às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde para 

fortalecimento da gestão estadual e municipal na elaboração do PDR, PDI, PPI, visando à 
implantação da NOAS. 

- Considerando a necessidade de apoiar as equipes técnicas das SES e SMS para o 
desenvolvimento das suas atividades, funcionários da SAS passaram a agendar uma 
visita técnica mensal, no mínimo, às SES, com o objetivo de analisar os avanços e pontos 
de estrangulamentos presentes no processo de regionalização da saúde estabelecido pela 
NOAS e propor soluções técnicas para os impasses identificados. 

- Outra responsabilidade das referências técnicas é promover a integração entre as SES e as 
demais secretarias e departamentos do Ministério da Saúde. 

- Como produto parcial, 22 estados brasileiros elaboraram preliminarmente os seus Planos 
Diretores de Regionalização da Assistência e os encaminharam para analise técnica da 
SAS. 

  

Implantação e Implementação da Programação Pactuada Integrada: 

A programação físico-financeira integrada tem sido um instrumento fundamental 

para a reorganização do modelo de atenção e de gestão do SUS. No entanto, não se tem 

explorado o seu potencial. A NOAS-SUS 01/01 trouxe elementos que tornaram 

imprescindível a elaboração da Programação Pactuada Integrada (PPI), fortalecendo esse 

instrumento como elemento fundamental para o processo de regionalização. A programação 

integrada norteia-se pelo princípio de integralidade das ações e busca garantir o princípio da 

eqüidade. Contempla a alocação dos recursos e explicita a distribuição das competências 

entre as três esferas do governo, de forma a garantir o acesso da população a ações e serviços 

de saúde no próprio município ou em outros municípios que ofertam o serviço mediante 

encaminhamento formalizado e pactuado intergestores. 
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Durante as visitas técnicas dos funcionários da SAS aos estados, uma das 

preocupações foi identificar as diferentes fases do processo de implantação da PPI. 

Sinteticamente, apesar de os estados considerarem de fundamental importância a 

implantação da PPI para reverter a lógica instituída da oferta pela lógica da necessidade da 

população, observou-se que a maioria deles apresentava dificuldades para implantar esse 

processo e não tinha realizado PPI nos anos anteriores. 

As informações obtidas, agregadas aos dados coletados no estudo da Análise da 

Situação da Descentralização no Brasil, produzido em 2000, permitiram o aperfeiçoamento 

de um diagnóstico da situação e determinaram a necessidade de formular novas estratégias 

que pudessem favorecer a implantação da PPI. Nesse sentido, foram realizados encontros e 

debates entre representantes das SES, das SMS e o Ministério da Saúde sobre o conteúdo do 

Manual de Organização e Programação da Assistência – subsídio para a Programação da 

Assistência Ambulatorial e Hospitalar –, esclarecendo dúvidas e agregando contribuições. 

Uma nova versão do Manual foi elaborada e distribuída aos estados e municípios. 

 

Construção do software SISPPI – Sistema Informatizado de Programação da Assistência à 
Saúde – Programação Pactuada Integrada e Manual de Usuários do SISPPI 

O Ministério da Saúde, em face de situação apresentada pelos estados, considerou 

necessário um apoio técnico mais efetivo à implantação da PPI e se responsabilizou por 

desenvolver um instrumento informatizado que pudesse ser oferecido aos estados e 

municípios para elaboração da PPI, o SISPPI. Esse instrumento foi construído, testado e está 

sendo submetido a alguns ajustes, de forma a atender às necessidades das secretarias. É um 

software que está em consonância com o processo de descentralização do SUS, capaz de 

potencializar a implantação da NOAS-SUS 01/01 e favorecer o avanço do sistema de 

regulação e controle. 

Foi também elaborado um Manual do Usuário do SISPPI, atualmente na versão 3.4, 

explicitando a forma de utilização do software, descrição dos módulos das etapas estadual, 

municipal e consolidação estadual. Foram realizadas reuniões com representantes do 

CONASS, CONASEMS, SES, SMS e representantes das Secretarias e departamentos do 

Ministério da Saúde, para apresentação e discussão da proposta do software SISPPI e do 

manual de orientação do usuário. Foram, ainda, programados e realizados seminários 

macrorregionais para apresentação e discussão da proposta do software SISPPI. Participaram 

desses eventos representantes do CONASS, CONASEMS, SES, SMS e técnicos do Ministério 

da Saúde. 
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Após as apresentações, foram distribuídas cópias do programa SISPPI, para que as 

secretarias estaduais e municipais pudessem testar o instrumento e sugerir possíveis ajustes 

para sua operacionalização. Foi criado no site da SAS na Internet um espaço para perguntas, 

respostas, dúvidas e sugestões, permitindo, desta forma, a participação das SES, SMS e 

instâncias de pactuação (CONASS e CONASEMS) no aprimoramento do instrumento e do 

manual. 

 
Visitas de cooperação técnica, capacitação e treinamento das SES para utilização do SISPPI 

Simultaneamente ao processo de desenvolvimento do software, foi estabelecido um 

cronograma de visitas técnicas aos estados e municípios para acompanhar a operação do 

processo. Essas visitas tiveram o caráter de capacitação e treinamento, conforme 

detalhamento abaixo: 

•  Nos meses de agosto a setembro, foram realizados, em alguns estados, debates sobre o 
processo de implantação da PPI. Vale ressaltar, que foi incluída nesses debates a 
apresentação detalhada do software SISPPI, cujo desenvolvimento permitiria elevar 
qualitativamente todo o trabalho a ser desenvolvido nos estados e municípios, 
informatizando as agendas de saúde, o pacto da atenção básica, o Plano Diretor de 
Regionalização, o Plano Diretor de Investimentos e a PPI nas suas diversas nuances. 

•  Nos meses de outubro, novembro e dezembro, foi dada continuidade ao cronograma de 
visitas, nos outros estados. Foi iniciado o apoio técnico à elaboração da primeira etapa da 
PPI estadual – relativa à definição de prioridades e conseqüente macroalocação dos 
recursos federais da assistência transferidos a estados e municípios –, tanto quanto a 
definição dos parâmetros de programação física nos diversos níveis de complexidade, 
grupos e subgrupos de procedimentos com o objetivo de estimar o impacto financeiro 
coerente com a alocação prevista. 

•  Durante o mês de dezembro, alguns estados iniciaram a aprovação dessa primeira etapa 
nas respectivas CIB. Outro grupo restrito de estados, tendo concluído a referida 
aprovação, desencadeou, de imediato, a segunda etapa – PPI municipal –, relativa ao 
movimento de pactuação da PPI em nível da microrregião. 

•  Nesse mesmo mês, houve um aumento significativo de demanda da equipe técnica da 
SAS envolvida no acompanhamento da execução da programação da assistência à saúde, 
e uma conseqüente intensificação do número de visitas técnicas e de apoio aos estados.  

•  Aqueles estados que apresentaram maior grau de dificuldade na operacionalização do 
SISPPI foram convidados a participar de treinamento específico no Ministério da Saúde. 
Nesses treinamentos, profissionais das SES simulavam toda a elaboração da PPI com 
dados disponíveis dos seus estados. 

Ao longo do ano 2001, observou-se um grande dinamismo nos estados, no que diz 

respeito aos processos de articulação entre gestores estaduais e municipais para a elaboração 

dos planos diretores de regionalização, de investimentos e da programação pactuada e 

integrada. Estados elaboraram esboços desses planos e estão adotando medidas 

significativas de organização da rede de serviços, voltadas à melhoria do acesso.  
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4.4 Projetos em desenvolvimento para a implementação da NOAS-SUS 01/01 

Visando à implementação da NOAS, quatro subprojetos encontram-se em fase de 

desenvolvimento: 

Subprojeto 1 – Avaliação do processo de descentralização da gestão do SUS e do impacto da 
Gestão Plena do Sistema 

Esse subprojeto foi desencadeado em novembro de 2000 e tem como objetivos: 

a) realizar estudo de avaliação do processo de descentralização da gestão do SUS 
nos municípios habilitados na condição de Gestão Plena do Sistema Municipal; 

b) desenvolver uma metodologia de acompanhamento dos municípios habilitados 
em Gestão Plena do Sistema Municipal, a ser implementada como um mecanismo 
sistemático de monitoramento da gestão descentralizada do SUS. 

 
A pesquisa de avaliação dos 523 municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal já 

foi concluída. A partir do relatório da pesquisa, será desenvolvida uma proposta 

metodológica de acompanhamento sistemático dos municípios em GPSM, mediante a 

identificação de indicadores de monitoramento e avaliação desses municípios. 

A realização de estudos avaliativos sobre a descentralização em saúde e a elaboração 

de mecanismos de monitoramento visa a subsidiar a formulação e implementação de 

políticas pelos gestores do SUS. Os resultados preliminares da pesquisa sugerem a 

ocorrência de mudanças importantes nesses municípios, no período de 1998 a 2000, 

particularmente no que diz respeito à oferta de ações e serviços e aos processos de gestão. 

Quanto à oferta de ações e serviços, aponta-se, já em 1998, uma certa tendência de 

especialização dos municípios em uma dada área de atenção – atenção básica, média, alta 

complexidade ou atenção hospitalar – com implicações para a organização sistêmica e para o 

acesso da população aos serviços. Dessa forma, os municípios puderam ser classificados em 

grupos, segundo o tipo de oferta e gestão de serviços.  

Comparando os dados de 1998 com os de 2001, foram observadas mudanças no 

padrão de especialização de oferta dos municípios, com significativa mudança no perfil de 

caracterização dos municípios habilitados na condição de Gestão Plena do Sistema 

Municipal, segundo suas capacidades de oferta por níveis de assistência e gestão municipal. 

Resultados preliminares apontam movimento migratório e uma tendência de 

evolução com a seguinte trajetória: 

a) Forte movimento migratório intergrupos, cujas características evidenciam: 
- Expansão de 153% do grupo de Alta Complexidade de Oferta Municipal em Média 

Complexidade; 
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- Expansão de 92% no grupo de Alta Capacidade de Oferta Municipal em Alta 
Complexidade; 

- Expansão de 61% do grupo de Alta Capacidade de Oferta Municipal na Atenção 
Básica; 

- Diminuição em quase 90% do grupo de Baixa Capacidade de Oferta e de Gestão 
Municipal; 

- Diminuição em quase 40% do grupo de Alta Capacidade de Oferta Hospitalar. 
 

b) Evolução e trajetória: 
- O grupo de Alta Capacidade de Oferta Municipal em Alta Complexidade é estável; 
- O grupo de Alta Capacidade de Oferta Municipal na Atenção Básica evolui para o 

grupo de Alta Capacidade de Oferta Municipal em Média Complexidade; 
- Os grupos de Alta Capacidade de Oferta Hospitalar e de Alta Capacidade de Gestão 

Municipal Hospitalar com Maiores Transferências Federais Per capita mudam 
significativamente de perfil sem, entretanto, expandirem-se (o primeiro perde 
municípios e o segundo cresce muito pouco). Ambos migram para o grupo de Alta 
Capacidade de Oferta Municipal em Média Complexidade; porém, o grupo de Alta 
Capacidade de Gestão Municipal Hospitalar com Maiores Transferências Federais Per 
capita, além de migrar para o grupo de Alta Capacidade de Oferta Hospitalar em 
Média Complexidade, direciona-se, também, para o grupo de Alta Capacidade de 
Oferta em Atenção Básica; 

- Os municípios do grupo de Baixa Capacidade de Oferta e de Gestão Municipal 
evoluem para os grupos de Alta Capacidade de Oferta Hospitalar em Atenção Básica 
e de Alta Capacidade de Gestão Municipal Hospitalar com Maiores Transferências 
Federais Per capita; 

- Os municípios do grupo de Alta Capacidade de Oferta Municipal em Média 
Complexidade comportam-se de forma semelhante, isto é, metade permanece no 
mesmo grupo e a outra metade migra para o grupo de Alta Capacidade de Gestão 
Municipal Hospitalar com Maiores Transferências Federais Per capita. 

 
Subprojeto 2 – Fomento, Análise, Avaliação de Experiências Inovadoras no SUS 

O objetivo geral deste subprojeto é apoiar experiências inovadoras, realizadas por 

estados e municípios, para solução de problemas prioritários, na gestão da rede de serviços e 

no desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias relacionadas com a atenção à saúde 

das pessoas, como estratégia para conhecê-las, avaliá-las e promover sua divulgação. 

Para apoiar as políticas governamentais nesse setor foram, definidas duas áreas 

temáticas consideradas prioritárias no âmbito do subprojeto: 

Área temática I – Gestão da rede de serviços de saúde 

Área temática II – Desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias assistenciais 

Em cada uma dessas áreas foram delimitados campos de atuação que contêm ações 

inerentes à implementação de tais políticas, favorecendo o diálogo entre os técnicos dos três 

níveis de governo. Esse fato pode ser consubstanciado pela análise do conteúdo das 

propostas e projetos apresentados, que tratam de questões relevantes para a efetiva execução 

das políticas, as quais terão apoio e acompanhamento permanente da coordenação do 

subprojeto. 
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Área Temática I: 
No que se refere ao conteúdo das propostas e projetos, nove secretarias estaduais, 15 

secretarias municipais de saúde e três Instituições de Ensino Superior (IES) apresentaram 

propostas. Desse total, identifica-se maior concentração de propostas no campo de atuação 

de Controle, Avaliação e Auditoria (oito propostas), seguido do campo de mudanças da 

organização loco-regional de serviços com ênfase na articulação entre atenção ambulatorial e 

hospitalar regionalizada (seis propostas). 

Essa informação demonstra a preocupação em aprimorar o monitoramento e a 

avaliação contínua do desempenho das ações de saúde e da prestação de serviços por 

terceiros (setor privado), bem como o desenvolvimento de planos de reorganização da 

atenção básica e de média e alta complexidade. As demais propostas encontram-se inseridas 

nos seguintes campos de atuação: 

a) Utilização integrada das bases de dados nacionais e sistema de informações; 
b) Programação integrada e mecanismos de referência e contra-referência; 
c) Mecanismos de programação de atividades e regulação da oferta da rede de serviços, 

para execução direta e/ou compra direta de terceiros, e reorganização da oferta de 
serviços de diagnose para suporte – atenção ambulatorial.  

 
Área temática II: 

Quatro secretarias estaduais, 14 secretarias municipais de saúde e uma Instituição de 

Ensino Superior apresentaram propostas. A maioria está concentrada no campo de atuação 

da Desospitalização de pacientes crônicos ou de longa permanência (oito propostas), seguido 

do campo Internações Domiciliares (quatro propostas), com ênfase na articulação entre 

atenção ambulatorial e hospitalar e regionalizada. Vale ressaltar que tais propostas referem-

se ao desenvolvimento de alternativas terapêuticas e protocolos assistenciais nas áreas da 

atenção à saúde do idoso, saúde mental, saúde da mulher e reabilitação, consideradas 

prioritárias na discussão da assistência. As demais propostas encontram-se inseridas nos 

seguintes campos de atuação: 

a) Alternativas para a realização de partos assistidos não hospitalares; 
b) Dispensação e suprimentos de medicamentos; 
c) Atendimento ao idoso e cirurgias ambulatoriais.  

 

A troca de experiências inovadoras contribui para a formulação e a gestão das 

políticas de saúde, além de promover o estreitamento das relações entre os níveis de gestão e 

o aprimoramento técnico. Do ponto de vista dos resultados a serem alcançados e dos 

produtos estimados, pode-se identificar que os conteúdos temáticos das propostas e projetos 

apresentados encontram-se em consonância com o momento atual e favorecem a 
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implementação das políticas de saúde, em especial da NOAS-SUS 01/01, no que concerne à 

regionalização da assistência com eqüidade.  

A situação atual do subprojeto é a seguinte: das 42 propostas selecionadas, 33 

encontram-se com convênios assinados e recursos financeiros pagos. As 10 restantes 

encontram-se em fase final de tramitação pelas instâncias responsáveis.  

 
Subprojeto 3 – Separação do Financiamento e da Provisão de Serviços no Sistema de Saúde: 
Introdução da Função de Compra de Serviços de Saúde nas Secretarias Estaduais de Saúde 
do Ceará e de Goiás 

Foi realizada licitação para contratação de uma empresa que desenvolverá o projeto 

nos estados do Ceará e Goiás. A Comissão designada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) já realizou a etapa de abertura e avaliação 

da proposta técnica, bem como a abertura das propostas de preços. Quatro firmas 

habilitaram-se nessa fase, sendo que a melhor proposta técnica foi a da Gesaworld. Todo esse 

processo obteve a aprovação do Banco Mundial em outubro de 2001. 

Vale ressaltar que o presente projeto reveste-se da maior importância, pela 

oportunidade de implantação da Norma Operacional de Assistência à Saúde, editada em 

2001 pelo Ministério da Saúde. 

Dentro dessa proposta da NOAS-SUS 01/01, é fundamental que os gestores do 

sistema saibam efetivamente que serviços devem ser comprados visando à lógica de 

necessidade da população, avaliada mediante indicadores de saúde, e como regular os 

contratos de compra. 
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Subprojeto 4 – Organização e Hierarquização de Ações de Saúde 

O Ministério da Saúde, por intermédio da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos 

da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, celebrou contrato com a Fundação Economia 

de Campinas (FECAMP) para o desenvolvimento de estudos que pudessem servir de 

subsídio ao MS, estados e municípios na elaboração dos Planos Diretores de Regionalização, 

com vistas à implementação da NOAS-SUS 01/01. 

Esses estudos têm como objeto a configuração e caracterização dos aglomerados de 

saúde em todo o território brasileiro, possibilitando uma comparação entre o fluxo 

historicamente estabelecido e as propostas de regionalização definidas pelos estados nos 

seus PDR. 

Para embasar a análise dos resultados dessa comparação, e, como conseqüência, a 

apropriação pela SAS da Configuração Final dos Aglomerados de Saúde, a FECAMP faz a 

comparação entre as duas regionalizações, com o intuito de mapear discrepâncias relevantes 

entre as duas definições. A partir desse mapeamento, a FECAMP procede, quando 

necessário, a releitura da Matriz de Fluxos das AIH, base da configuração definida por ela 

própria, revendo a Configuração Preliminar dos Aglomerados de Saúde e definindo sua 

Configuração Final. 

 A definição dos Aglomerados de Saúde, bem como a delimitação das áreas de 

abrangência dos municípios-pólos e municípios-subpólos foi procedida a partir da 

construção de um conjunto de indicadores gerais e específicos. 

Os indicadores gerais considerados foram o porte populacional do município, as taxas 

de crescimento da população nos períodos recentes (1991/96 e 1996/2000), a classificação do 

município na hierarquia de centros urbanos – definida em estudos do IBGE – e a delimitação 

das áreas de influência desses centros. Os indicadores específicos foram construídos a partir 

da análise dos fluxos de saúde que ocorrem entre municípios do estado – e entre os estados –, 

fluxos esses cuja mensuração é derivada de processamentos especiais das Autorizações de 

Internações Hospitalares (AIH). Na construção desses indicadores também foi considerada a 

capacidade instalada de serviços médico-sanitários do SUS, a produção de procedimentos de 

alto custo ambulatorial, a organização dos dados relativos à Assistência Médico-Sanitária, 

pesquisados pelo IBGE em 1999 (AMS 99), e o mapeamento de elementos constantes do 

Cadastro da SAS/MS, que identifica a situação dos municípios potencialmente sede de 

Módulos Assistenciais, de acordo com os critérios definidos pela NOAS-SUS 01/01. 
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Como produtos parciais, a FECAMP apresentou: 

a. Configuração Preliminar dos Aglomerados de Saúde – baseado nos indicadores 
estabelecidos na pesquisa agregados, dentre outros, aos seguintes estudos: 

- Estudo sobre a rede urbana; 

- Regionalização de saúde definida no âmbito dos estados; 

- Analise da capacidade instalada; 

- Caracterização demográfica. 
b. Elaboração preliminar do Atlas e sumário de dados para o conjunto de estados – 

Foram elaborados mapas dos estados considerando a checagem dos aglomerados 
definidos pela pesquisa com as propostas de regionalização da saúde estabelecidas 
pelos estados. Esses estudos foram analisados pelas referências técnicas da SAS e 
encaminhados às Secretarias Estaduais de Saúde, para análise e pronunciamento. 
Quando identificadas discrepâncias, a FECAMP retomava a análise de toda a matriz, 
para confirmação ou alteração dos dados apresentados. 

 
Esse projeto ainda se encontra em fase de desenvolvimento. Outros produtos foram 

estabelecidos no contrato, tais como: desenvolvimento dos ensaios de aplicação da Emenda 

Constitucional n.º 29/2000, com dimensionamento dos recursos potencialmente disponíveis 

para aplicação em saúde, seja no âmbito dos estados, seja no âmbito dos seus aglomerados 

de saúde; configuração final do Atlas, contendo sumário de dados dos respectivos estados, e 

elaboração dos relatórios estaduais, ainda em fase de conclusão. 

Destaque-se a importância dessa pesquisa, que se apresenta como o primeiro estudo 

científico sobre a situação das redes de saúde existentes em cada estado, bem como a sua 

organização regionalizada. Isso propicia elementos essenciais para a consolidação de redes 

de saúde integradas e hierarquizadas regionalmente. Dessa forma, avança-se para atingir os 

objetivos e consolidar os princípios do SUS, e a efetivação de estratégias da NOAS-SUS 

01/01, tais como o fortalecimento da capacidade gestora das Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde e a garantia de acesso da população às ações e serviços de saúde. 

 
4.5 Implementação da NOAS-SUS 01/01: perspectivas  

Como já foi assinalado, pode-se considerar o ano de 2000 como momento de 

elaboração e o ano de 2001 como momento de regulamentação e implantação inicial da 

NOAS-SUS 01/01. Para o ano de 2002, as perspectivas de atuação da SAS voltadas para a 

implementação efetiva do conjunto de estratégias compreendidas na NOAS são as seguintes: 

•  Apoio aos estados para conclusão dos Planos Diretores de Regionalização e dos 
Planos Diretores de Investimentos; 

•  Apoio aos estados para implementação efetiva da Programação Pactuada e Integrada, 
incluindo a operacionalização do software da PPI elaborada pelo Ministério da Saúde; 
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•  Alocação de recursos de investimentos de acordo com prioridades a serem definidas 
no âmbito do Ministério da Saúde, de forma orientada pelos Planos Diretores de 
Regionalização e Investimentos elaborados no âmbito dos estados, com o objetivo de 
reduzir as iniqüidades ainda existentes no acesso aos serviços de saúde; 

•  Início do processo de qualificação de regiões/microrregiões na assistência à saúde, 
com alocação adicional de recursos para custeio, nos estados, para o financiamento 
do primeiro nível da média complexidade, segundo uma lógica per capita; 

•  Apoio aos estados para estruturação dos mecanismos de regulação da assistência 
(centrais de regulação e outros); 

•  Conclusão, junto aos DATASUS, da ferramenta informatizada voltada à regulação da 
rede assistencial (SISREG), e implementação desse sistema nos estados que tiverem 
estruturado seus planos de regulação; 

•  Desenvolvimento e implantação de mecanismos e indicadores de monitoramento da 
gestão descentralizada do SUS, incluindo a avaliação do próprio processo de 
regionalização. 
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5 Financiamento 

Um passo significativo para o cumprimento da diretriz constitucional de construção 

do Sistema Único de Saúde com direção única, em cada esfera de governo, foi a transferência 

do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) do Ministério 

da Previdência e Assistência Social (MPAS) para o Ministério da Saúde. Esse ato teve efeito 

com a publicação do decreto n.º 99.060, de 7 de março de 1990, antes, portanto, da 

promulgação da Lei n.º 8.080, que só ocorreu em setembro do mesmo ano. 

Assim, o Ministério da Saúde iniciou a implantação do SUS tendo o INAMPS como 

base do novo sistema. 

Para assegurar a continuidade, agora em caráter universal, da assistência médico-

hospitalar a ser prestada à população, o papel exercido pelo INAMPS e a participação do 

Ministério da Previdência no financiamento do mesmo foram preservados, inicialmente. O 

INAMPS somente foi extinto pela Lei n.º 8.689, de 27 de julho de 1993, quase três anos após a 

promulgação da Lei Orgânica da Saúde (8.080/90). 

No parágrafo único do seu artigo primeiro, a lei que extinguiu o INAMPS estabelecia 

que: “As funções, competências, atividades e atribuições do INAMPS serão absorvidas pelas 

instâncias federal, estadual e municipal gestoras do Sistema Único de Saúde, de acordo com 

as respectivas competências, critérios e demais disposições das Leis n.º 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990”. 

Ao se preservar o INAMPS, preservou-se também a sua lógica de financiamento e de 

alocação de recursos financeiros. Dessa forma, o SUS iniciou sua atuação na área da 

assistência à saúde com caráter universal, utilizando-se, porém, de uma instituição que tinha 

sido criada e organizada para prestar assistência a um segmento específico da população. 

Uma das conseqüências dessa preservação foi o estabelecimento de limites físicos e 

financeiros para as unidades federadas, segundo a lógica do INAMPS, o que garantiria a 

manutenção da situação até então vigente. Ou seja, o SUS não adotou uma lógica própria 

para financiar a assistência à saúde de toda a população, o que significaria um grande 

remanejamento da alocação de recursos entre os estados. Essa medida, sem dúvida, geraria 

uma forte reação política dos estados mais desenvolvidos e que contavam com uma maior 

proporção de recursos. 

Porém, a manutenção do INAMPS e de sua lógica de financiamento não evitou que, a 

partir de maio de 1993, portanto pouco antes da sua extinção (em 27 de julho de 1993), o 

Ministério da Previdência Social deixasse de repassar recursos da previdência social, criando 
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uma enorme defasagem entre a nova responsabilidade constitucional e a disponibilidade 

orçamentária. 

Os anos de 1993 e de 1994 foram de grandes dificuldades para o SUS, pela total falta 

de recursos para honrar os compromissos resultantes das definições da Constituição Federal 

e da Lei Orgânica da Saúde. 

A partir de 1998, as estratégias utilizadas pelo Ministério da Saúde em relação ao 

financiamento foram: 

a) busca de mais recursos;  
b) fontes estáveis de financiamento para a saúde; 
c) distribuição mais eqüitativa dos recursos entre os estados da Federação. 

 
Em relação aos dois primeiros itens (a e b), sua análise não é objeto deste relatório. 

Vale registrar, porém, o incremento de recursos financeiros alocados no orçamento do 

Ministério da Saúde, que passou de R$ 17.120.238.461,00 em 1997, para R$ 22.598.227.190 em 

2001, representando um crescimento de 31,9%. Também foi significativa a promulgação da 

Emenda Constitucional n.º 29, em 2001, possibilitando a garantia de recursos estáveis para o 

financiamento do SUS.  

Em relação ao terceiro item (c), o Ministério realizou alterações substantivas em busca 

de maior eqüidade entre os estados. Na busca da ampliação dos tetos financeiros, 

apresentava-se o argumento de que havia uma má distribuição de recursos entre os diversos 

estados que beneficiaria aqueles mais ricos em detrimentos daqueles mais pobres. Essa 

argumentação toma por referência, sistematicamente, os recursos disponibilizados para a 

assistência médico-hospitalar, sem levar em conta, entre outros elementos, o tamanho e o 

nível de complexidade da rede de assistência à saúde ou os recursos disponibilizados para a 

atenção básica, a vigilância epidemiológica e o controle de doenças. 

Para que se possa melhor entender a atual alocação de recursos, é necessário rever a 

sua origem. Antes do SUS, a grande atuação do poder público na área da Saúde dava-se por 

intermédio do INPS e, depois, do INAMPS, que eram autarquias do MPAS. Naquela época, 

os brasileiros estavam divididos em três categorias quanto à assistência à saúde, a saber: os 

que podiam pagar; os que tinham direito à assistência prestada pelo INAMPS (trabalhadores 

com carteira assinada); e os não-contribuintes, estes sem direito algum à saúde. 

 A distribuição dos recursos gastos pelo INAMPS (Tabela 5) entre as regiões do Brasil 

era bastante desigual, conforme se vê a seguir. 
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Tabela 5 
INAMPS: desigualdades regionais na assistência médica. 
Brasil, 1986 

Regiões 
 

Gastos sobre despesa corrente 
% total 

População da região sobre o total 
(%) 

   
Norte 2,27 5,48 
Nordeste 18,1 28,82 
Sudeste 59,28 43,79 
Sul 15,14 15,12 
Centro-Oeste 5,02 6,78 
Brasil 100 100 
Fonte: INAMPS – Sec. de Planejamento/DIS, 1987. 

 
Pode-se verificar que a região Sudeste – com 43,79% da população e 59,28% dos 

recursos – foi a que recebeu, proporcionalmente, mais recursos, e que as regiões Norte e 

Nordeste foram as que menos receberam. 

Esses dados são importantes para podermos visualizar a concretização da estratégia 

de redução das desigualdades no financiamento para as várias regiões do País. 

Acrescentem-se a esses dados os limites financeiros dos estados, já na vigência da 

Constituição de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde. A Tabela 6 demonstra que em 1994 ainda 

havia desigualdades na alocação dos recursos do Ministério da Saúde. 

 
Tabela 6 
Limites financeiros anuais e respectivos valores per capita por UF. 1994 

Unidade Federada   População   Teto financeiro anual 
Valor per capita 

(Em R$ 1,00) 

São Paulo 33.273.183         1.922.548.584                   57,78 

Paraná 8.738.669            464.729.112                   53,18 

Distrito Federal 1.702.350             89.457.444                   52,55 

Rio de Janeiro 13.294.472            688.443.396                   51,78 

Rio Grande do Sul 9.534.727            483.864.780                   50,75 

Minas Gerais 16.427.747            770.165.076                   46,88 

Goiás 4.244.392            196.575.528                   46,31 

Santa Catarina 4.779.434            213.764.064                   44,73 

Mato Grosso 2.215.969             97.971.528                   44,21 

Ceará 6.664.536            279.230.868                   41,90 

Piauí 2.703.942            109.449.312                   40,48 

Mato Grosso 2.215.969             97.971.528                   44,21 

Ceará 6.664.536            279.230.868                   41,90 

Piauí 2.703.942            109.449.312                   40,48 
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Tabela 6 (continuação) 
Limites financeiros anuais e respectivos valores per capita  por UF. 1994 

Unidade Federada    População     Teto financeiro anual 
Valor per capita 

(Em R$ 1,00) 

Paraíba 3.331.728            134.322.144                   40,32 

Maranhão 5.177.941            205.876.248                   39,76 

Pernambuco 7.423.000            290.062.692                   39,08 

Rio Grande do Norte 2.547.230             96.378.900                   37,84 

Mato Grosso do Sul 1.882.488             69.932.328                   37,15 

Espírito Santo 2.745.854             96.201.288                   35,03 

Tocantins 987.248             32.942.472                   33,37 

Alagoas 2.649.929             86.130.984                   32,50 

Bahia 12.492.757            396.399.624                   31,73 

Pará 4.805.432            149.593.080                   31,13 

Rondônia 1.263.146             37.166.100                   29,42 

Sergipe 1.578.739             45.243.900                   28,66 

Roraima 245.255               6.741.312                   27,49 

Amazonas 2.256.227             60.549.744                   26,84 

Acre 445.126             11.128.152                   25,00 

Amapá 314.152               7.853.796                   25,00 

Brasil 153.725.673         7.042.722.456             45,81 
Fonte: SAS/MS. Valores em R$ 1,00 

 
Esses “tetos financeiros” foram estabelecidos tendo por referência, ainda, a série 

histórica de gastos do INAMPS e, por conseqüência, a capacidade instalada nos estados. Essa 

lógica manteve as desigualdades anteriores e, desse modo, observa-se que os menores 

valores per capita são os dos estados do Norte e do Nordeste, sendo os mais baixos os do Acre 

e do Amapá, com R$ 25,00, seguidos do Amazonas com R$ 26,84, de Roraima com R$ 27,49 e 

de Sergipe com R$ 28,66. 

 
5.1 Redução das Desigualdades Regionais na Alocação dos Recursos Federais 

Conforme dados apresentados anteriormente, os recursos financeiros para custeio das 

atividades assistenciais foram extremamente influenciados pela concentração da capacidade 

instalada de hospitais, clínicas e laboratórios que serviam à população assistida pela 

previdência social. Dessa forma, os recursos destinados aos estados com maior 

desenvolvimento econômico e social (regiões Sul e Sudeste) foram, por décadas, de valores 

muito superiores aos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
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5.1.1 Implantação do Piso da Atenção Básica  

A partir de março de 1998, com a edição da Portaria n.º 2.121/GM, é implantado o 

Piso da Atenção Básica (PAB). Com o PAB, passa-se a dispor do modo de financiamento 

tendo por base o per capita, além do modo já existente de compra de serviço com base na 

oferta. Para tanto, foi feita a divisão do teto financeiro contemplando: 

♦  Atenção Básica e 

♦  Assistência de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 

 

O PAB de cada município é calculado tendo por base um valor per capita e transferido 

de forma automática, “fundo a fundo”. Substitui-se a forma anterior de financiamento por 

prestação de serviços para a lógica de transferência de recursos. Com essa nova lógica o 

município passa, em contrapartida, a assumir a responsabilidade sanitária pelo nível de 

atenção básica. 

Os recursos do PAB também foram divididos em PAB fixo e PAB variável. Enquanto 

os recursos do PAB fixo são transferidos tendo por base o valor per capita, o valor do PAB 

variável depende da adesão do município a programas prioritários definidos pelo Ministério 

da Saúde, tais como os Programas de Agentes Comunitários de Saúde, de Saúde da Família e 

de Combate às Carências Nutricionais; e a ações estratégicas, tais como a Farmácia Básica e 

as Ações Básicas de Vigilância Sanitária. 

 O Manual da Atenção Básica, aprovado pela Portaria GM/MS n.º 3.925, de 13 de 

novembro de 1998, define a Atenção Básica como “o conjunto de ações, de caráter individual 

ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a 

promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.” E frisa, ainda, 

que “Essas ações não se limitam àqueles procedimentos incluídos no Grupo de Assistência 

Básica da tabela do SIA/SUS, quando da implantação do Piso da Atenção Básica. A 

ampliação desse conceito se torna necessária para avançar na direção de um sistema de 

saúde centrado na qualidade de vida das pessoas e de seu meio ambiente.” 

Com a Portaria GM/MS n.º 2.121/98, o Ministério da Saúde concretizou o primeiro e 

significativo passo para a construção de um sistema de saúde voltado para a atenção das 

pessoas, e não para a doença. Um sistema que não seja reduzido apenas ao componente da 

assistência médica. Ao mesmo tempo em que se deu um passo importante no sentido de 

formatar um modelo de atenção mais abrangente, avançou-se no processo de redução das 

desigualdades regionais em relação ao financiamento. 
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A Tabela 7, comparativa do valor per capita efetivamente aplicado em 1997 com o 

valor do PAB (fixo + variável), comprova esta afirmativa. O incremento de recursos chega 

em alguns estados a mais de 100% e incide sobre aqueles que tradicionalmente obtinham 

menos recursos. 

Tabela 7 
Teto financeiro anual e valor per capita por UF - Atenção Básica. 1997/1998 

1997 1998 UNIDADE 
FEDERADA 
 VALOR PER CAPITA VALOR PER CAPITA 

VARIAÇÃO % PER 
CAPITA 97/98 

BA 82.996.848 6,53 181.868.807 14,15 116,71 

PA 37.562.259 6,65 80.154.532 13,90 109,03 

ES 16.943.918 5,94 35.561.945 12,28 106,80 

AM 15.740.211 6,40 29.804.708 11,82 84,84 

RS 61.923.733 6,34 115.076.923 11,66 83,86 

AC 3.793.285 7,58 6.826.117 13,28 75,10 

MA 53.312.434 10,07 84.691.142 15,81 57,04 

TO 10.538.536 9,75 16.413.808 14,82 51,95 

DF 16.577.926 8,83 25.627.424 13,32 50,86 

SC 42.446.585 8,56 62.989.625 12,53 46,33 

RO 12.455.619 9,92 18.291.726 14,33 44,48 

AP 3.572.340 8,89 5.385.927 12,80 43,99 

GO 40.003.768 8,62 58.773.730 12,39 43,69 

MS 17.551.991 8,93 25.329.173 12,69 42,07 

AL 31.903.496 11,98 45.047.479 16,76 39,88 

CE 83.733.478 12,10 118.576.059 16,91 39,73 

RR 2.369.433 9,31 3.376.321 12,95 39,10 

SE 20.340.071 12,27 28.595.011 16,97 38,27 

RN 27.972.890 10,78 39.039.055 14,88 37,96 

PB 37.490.961 11,25 51.549.374 15,37 36,60 

RJ 115.809.930 8,54 156.536.257 11,44 33,92 

PE 90.953.660 12,18 122.072.556 16,22 33,20 

PI 35.377.364 13,12 46.080.982 16,97 29,34 

SP 339.525.818 9,77 390.219.844 11,06 13,20 

MT 29.132.811 12,73 33.460.092 14,35 12,70 

MG 214.452.884 12,69 237.869.211 13,91 9,65 

PR 127.037.069 13,90 126.457.534 13,66 -1,71 
BRASIL 1.571.519.318 9,84 2.145.675.362 13,26 34,72 

Fonte: SAS/MS 
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Pode-se observar que o incremento no per capita ocorrido entre 1997 e 1998, enquanto 

na média do Brasil foi de 34,72%, chegou a ser negativo no estado do Paraná (-1,71%) e 

abaixo da média para os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Piauí e Rio de 

Janeiro.  

Por outro lado, os maiores percentuais de aumento foram dos seguintes estados: 

♦  Bahia: 116,71% 

♦  Pará: 109,03% e 

♦  Espírito Santo: 106,80% 

 
Porém, maior do que a redistribuição de recursos que ocorreu entre os estados foi a 

que ocorreu entre os municípios de um mesmo estado, já que vários municípios não 

recebiam nenhum recurso federal para a saúde, antes do PAB. 

No entanto, a maciça habilitação dos municípios em Gestão Plena da Atenção Básica, 

que representou um avanço do ponto de vista da responsabilização de milhares de gestores 

municipais e aumento da eqüidade na alocação de recursos por meio da implantação do 

PAB, não assegurou a qualidade e efetividade da atenção básica em todos os municípios, 

nem foi suficiente para garantir o acesso de todos os cidadãos aos demais níveis de atenção. 

 

5.1.2 Alocação de novos recursos federais para o custeio da Assistência de Média e Alta 
Complexidade  

Também na área da Assistência de Média e Alta Complexidade, nos últimos anos, 

notadamente a partir de 1998, o Ministério, conforme estratégia definida, procurou alocar os 

recursos novos de forma a gradualmente reduzir as desigualdades entre os per capita das 

unidades federadas. 

Isto pode ser observado na Tabela 8, comparativa de fevereiro de 1998 a dezembro de 

2001: 

Tabela 8 
Limites financeiros da média e alta complexidade por estado da Federação. 1998/2001 

UF 
Limite financeiro 

mensal (MAC) 
Fevereiro/1998 

Per capita 
Limite financeiro mensal 

(MAC) 
Dezembro/2001 

Per capita Variação 

AP 443.581
 

12,65 1.585.000 
 

39,80 214,65% 

AC 781.344
 

18,24 1.990.000 
 

42,96 135,52% 

RR 453.284
 

20,86 1.074.000 
 

46,12 121,06% 
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Tabela 8 (continuação) 
Limites financeiros da média e alta complexidade por estado da Federação. 1998/2001 

UF 
Limite financeiro 

mensal (MAC) 
Fevereiro/1998 

Per capita 
Limite financeiro mensal 

(MAC) 
Dezembro/2001 

Per capita Variação 

PA 9.463.295 
 

19,69 21.378.285
 

41,89 112,80% 

BA 26.839.513 
 

25,06 57.767.000
 

52,21 108,31% 

SE 3.365.880 
 

23,97 7.336.020
 

49,77 107,62% 

AM 4.245.725 
 

20,21 9.217.255
 

40,94 102,53% 

AL 6.150.800 
 

27,46 12.345.773
 

53,61 95,23% 

RO 2.653.136 
 

24,95 5.403.981
 

48,45 94,20% 

TO 2.328.139 
 

25,22 4.771.000
 

48,13 90,87% 

RJ 47.354.810 
 

41,54 92.618.577
 

79,04 90,31% 

MT 5.944.520 
 

30,59 11.436.000
 

55,70 82,06% 

PI 6.397.454 
 

28,28 11.875.498
 

51,40 81,77% 

MS 5.589.992 
 

33,61 10.601.006
 

60,90 81,16% 

PB 8.184.707 
 

29,29 14.831.480
 

52,04 77,70% 

MA 12.229.684 
 

27,40 22.291.689
 

48,27 76,18% 

CE 17.873.161 
 

30,58 32.608.067
 

53,64 75,42% 

ES 7.318.889 
 

30,33 13.125.283
 

52,09 71,74% 

GO 12.895.311 
 

32,62 23.422.605
 

55,56 70,33% 

RN 6.616.484 
 

30,25 11.516.905
 

50,90 68,25% 

PE 21.102.807 
 

33,66 36.174.550
 

56,41 67,59% 

SC 15.126.409 
 

36,10 26.311.265
 

60,26 66,93% 

RS 36.193.816 
 

44,02 61.308.283
 

72,25 64,13% 
 

PR 
 

31.404.620 
 

40,70 53.121.000
 

66,33 
 

62,96% 

MG 52.450.781 
 

36,81 85.768.613
 

58,18 58,07% 

DF 6.051.401 
 

37,75 9.965.901
 

57,96 53,52% 

SP 135.782.950 
 

46,18 213.223.583
 

69,36 50,20% 

BRASIL 485.242.493 35,99 853.068.620
 

60,83 69,01% 
Fonte SAS/MS 2001. Valores em R$ 1,00 
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Em fevereiro de 1998, o per capita de São Paulo (o maior do País) foi de R$ 46,18, 3,65 

vezes maior que o do Amapá (o menor do País), que foi de R$ 12,65. Em dezembro de 2001, o 

per capita do Rio de Janeiro (então o maior do País) foi de R$ 79,04 e o do Amapá (o menor), 

de R$ 39,80. A diferença entre o maior e o menor passou de 3,65 vezes em 1998 para apenas 

1,98 vezes em 2001. A redução da desigualdade entre os estados foi resultado da aplicação 

dos novos recursos obtidos pelo Ministério da Saúde, não tendo significado remanejamento 

de recursos entre estados.  

É importante ressaltar, analisando a tabela acima, que essa alteração somente foi 

possível com a firme determinação de reduzir as desigualdades regionais. Enquanto o 

incremento de recursos financeiros para a assistência de média e alta complexidade, de 1998 

a 2001, foi de 69,01% na média brasileira, no estado do Amapá foi de 214,65%, no Acre 

135,5%, em Roraima 121,06%, somente para citar alguns exemplos. 

Tabela 9 Limites financeiros da média e alta complexidade, por região. 1998/2001 
Limite Financeiro 

Mensal (MAC) 
Limite Financeiro 

Mensal (MAC) 
Região Fevereiro/1998 Per capita Dezembro/2001 Per capita Variação 

Norte 20.368.504       20,59 45.419.522       43,03 108,94% 

Nordeste 108.760.490       28,49 206.746.983       52,51 84,30% 

Centro-Oeste 30.481.224       33,27 55.425.512       56,97 71,24% 

Sul 82.724.845       41,10 140.740.548       67,47 64,16% 

Sudeste 242.907.430       42,27 404.736.056       67,77 60,34% 

Brasil 485.242.493 35,99 853.068.621 60,83 69,01 
Fonte SAS/MS 2001. Valores em R$ 1,00 

 
 Embora a Região Sudeste, dadas as considerações feitas acima, ainda detenha o maior 

valor per capita, seguida da Região Sul, pode-se notar que as diferenças, que ainda persistem, 

não são mais tão gritantes. Por exemplo: em 1998, a diferença entre o per capita da Região 

Sudeste em relação à Norte atingia 105,29%. Em 2001, baixou para 41,36%. A mesma coisa 

pode ser observada em relação à Região Nordeste, cujo per capita passou de R$ 28,49, em 

1998, para R$ 52,51, em 2001, com uma variação positiva de 84,30%. Fica demonstrado 

claramente que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste tiveram variações maiores que a 

média nacional. 

Na Tabela 10, é possível comparar os recursos do limite financeiro com a população de 

cada região do País no ano de 2001. É de se destacar que se passa a ter uma coerência entre 

os limites financeiros e a população de cada macrorregião. Enquanto que o teto financeiro do 

Centro-Oeste representa 6,81% do total dos recursos do Brasil, sua população representa 
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6,85% do total do País. Do Nordeste, 27,08% dos recursos e 28,12% da população brasileira. 

Da Região Norte, 6,43% dos recursos e 7,62% da população. Da Região Sudeste, 44,16% dos 

recursos e 42,62% da população. E da Região Sul, 15,52% dos recursos e 14,79% da 

população. 

Tabela 10 
Limites financeiros anuais e respectivos valores per capita (atenção básica + MAC), por região. 2001 

Região Teto financeiro anual per capita População 

Centro-Oeste 943.541.553 6,81%    81,26 11.611.491 6,85% 
Nordeste 3.752.980.437 27,08%    78,69 47.679.381 28,12% 
Norte 891.762.739 6,43%    68,89 12.919.949 7,62% 
Sudeste 6.119.327.906 44,16%    84,67 72.262.411 42,62% 
Sul 2.150.966.268 15,52%    85,79 25.071.211 14,79% 

Brasil 13.858.578.903 100,00%    81,72 169.544.443 100,00% 
Fonte SAS/MS 2001. Valores em R$ 1,00 

 

A Tabela 11 apresenta um comparativo entre os anos de 1994 e 2001 dos limites 

financeiros anuais, por macrorregião. Nessa mesma tabela é possível observar a evolução do 

percentual do per capita de cada região em relação ao per capita Brasil. Se do ponto de vista do 

valor absoluto todas as regiões do País tiveram crescimento, do ponto de vista proporcional 

algumas regiões receberam mais que outras. O percentual do valor per capita da Região Norte 

em relação ao Brasil, que era de 64,75% em 1994, passou a 84,44% em 2001. O da Região 

Nordeste era de 80,48% em 1994 e passou a 96,30% em 2001. Já o percentual do per capita da 

Região Sudeste decresceu de 115,46% em 1994 para 103,60% em 2001. Como pode ser 

observado no Gráfico 1, os valores percentuais de todas as regiões apresentaram uma 

tendência de aproximação entre si, de 1994 a 2001, evidenciando uma distribuição de 

recursos mais eqüitativa.  
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Tabela 11 
Comparativo entre os limites financeiros anuais e respectivos valores per capita (atenção básica + 
MAC), por região. 1994/2001 

 1994 2001 
Regiões Teto financeiro anual Valor per 

capita 
Percentual do  

per capita região  
em relação ao  

per capita Brasil 

Teto financeiro anual Valor per 
capita 

Percentual do  
per capita região  
em relação ao  

per capita Brasil 

Centro-Oeste 453.936.828 45,19 98,65% 
 

943.541.553 81,26 99,41% 

Nordeste 1.643.094.672 36,87 80,48% 
 

3.752.980.437 78,71 96,30% 

Norte 305.974.656 29,66 64,75% 
 

891.762.739 69,02 84,44% 

Sudeste 3.477.358.344 52,89 115,46% 
 

6.119.327.906 84,68 103,60% 

Sul 1.162.357.956 50,42 110,06% 
 

2.150.966.268 85,79 104,96% 

Brasil 7.042.722.456 45,81 100,00% 
 

13.858.578.903 81,74 100,00% 
Fonte SAS/MS 2001. Valores em R$ 1,00 

 

Gráfico 1 
Evolução do percentual do per capita por região em relação ao per capita Brasil.  1994/2001 

60%
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1994 2001

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil

 Fonte SAS/MS 

 

Finalmente, a Tabela 12 apresenta o processo de superação das desigualdades na 

distribuição regional dos recursos oriundos do Ministério da Saúde. Devemos destacar o 

incremento de recursos repassados às regiões Centro-Oeste, que passa de 5,02% em 1986 

para 6,81% em 2001, Nordeste, de 18,10% em 1986 para 27,08% em 2001, e Norte, de 2,27% 

para 6,42%. Esse aumento se dá em detrimento da Região Sudeste, que passa de 59,28% em 

1986 para 44,16% em 2001. 
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Tabela 12 
INAMPS vs. SUS 
Superação das desigualdades na distribuição regional dos recursos para a assistência à saúde, por 
regiões. 1986/2001 

% dos Recursos  % da População   
Regiões 

1986 2001 1986 2001 
Centro-Oeste 5,02% 6,81% 6,78% 6,85% 
Nordeste 18,10% 27,08% 28,82% 28,12% 
Norte 2,27% 6,42% 5,48% 7,62% 
Sudeste 59,28% 44,16% 43,79% 42,62% 
Sul 15,14% 15,52% 15,12% 14,79% 
Brasil 100% 100,0% 100% 100,00% 
Fonte SAS/MS 2001. Valores em R$ 1,00 

 
 
5.1.3 Criação do Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação – FAEC 

Em abril de 1999, o Ministério da Saúde criou o Fundo de Ações Estratégicas e de 

Compensação (FAEC), por meio da portaria GM/MS 531/99. O objetivo foi o de garantir o 

financiamento, pelo gestor federal, de procedimentos de alta complexidade em pacientes 

com referência interestadual ou procedimentos decorrentes de ações consideradas 

estratégicas pelo Ministério da Saúde.  

Antes da criação do FAEC, a totalidade dos recursos federais destinados ao custeio da 

assistência à saúde estava alocada nos tetos financeiros dos estados e do Distrito Federal. 

Dessa forma, o Ministério da Saúde não dispunha de instrumentos que lhe possibilitassem 

financiar e priorizar ações consideradas estratégicas. 

Ações estratégicas decorrem de políticas de saúde definidas em função das 

necessidades de grupos prioritários, como é o caso da Prevenção do Câncer de Colo de Útero 

no âmbito da Saúde da Mulher, ou da necessidade de ampliação do acesso aos serviços de 

saúde ofertados à população, a exemplo das Campanhas de Cirurgias Eletivas (catarata, 

próstata etc). Essas ações apresentavam uma grande demanda reprimida, em virtude da 

prioridade dada pelos gestores estaduais e municipais à utilização dos recursos financeiros 

dos seus tetos para outros procedimentos considerados mais urgentes.  

Além disso, o FAEC também possibilitou a criação de uma Câmara de Compensação 

e, posteriormente, a Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade, destinada a 

financiar os procedimentos de alta complexidade realizados em um estado, em pacientes 

provenientes de outros estados onde esses serviços não são oferecidos.  

Os recursos disponíveis para o pagamento dos procedimentos incluídos no FAEC não 

estão contidos nos tetos financeiros dos estados e municípios. Funcionam, portanto, como 
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recursos “extra-teto”. O pagamento pelos serviços tanto pode ser feito por meio do Fundo 

Estadual ou Municipal de Saúde, como diretamente pelo Ministério da Saúde aos 

prestadores de serviços ao SUS, de acordo com a modalidade de gestão dos estados e 

municípios. 

O FAEC também tem servido para o financiamento de procedimentos de alto custo, a 

exemplo dos transplantes que, pelo seu grande impacto financeiro, apresentavam restrições 

na sua autorização pelos respectivos gestores. Além disso, os novos procedimentos incluídos 

na Tabela do SUS, e que não dispõem de uma previsão de seu impacto financeiro, são 

temporariamente financiados pelo MS, por meio do FAEC, até que se tenha uma série 

histórica dos seus custos, permitindo a sua transferência fundo a fundo para os tetos 

estaduais e municipais, ou alocação do valor correspondente no teto do estado. Esse 

instrumento já foi utilizado para a inclusão, entre outros, da Gastroplastia e do tratamento 

cirúrgico da Epilepsia.  

A iniciativa do Ministério de criação do FAEC foi, a princípio, interpretada por alguns 

gestores estaduais e municipais como uma estratégia de “recentralização” dos recursos da 

assistência e só não foi inviabilizada porque contou com novos recursos federais para a sua 

implementação. Esses gestores, até então responsáveis pela alocação da totalidade dos 

recursos federais em seus estados e municípios dentro de seus tetos financeiros, viram com 

muita preocupação a introdução de um mecanismo de financiamento assumido diretamente 

pelo Ministério. 

Em abril de 1999, no momento de sua instituição, o FAEC recebeu a sua primeira 

dotação orçamentária, de R$ 105 milhões, valor equivalente a 1,23% dos “tetos” financeiros 

de média e alta complexidade para os estados e o Distrito Federal, fixados em R$ 8,5 bilhões.  

Em dezembro de 1999, os recursos do FAEC atingiram R$ 406,3 milhões, 

representando 4,22% do total dos “tetos” dos estados e do Distrito Federal, que somaram R$ 

9,61 bilhões, para financiamento da média e alta complexidade. 

Em dezembro de 2001, os recursos do FAEC totalizaram R$ 1,03 bilhão, representando 

10,06% dos recursos disponibilizados nos “tetos” dos estados e do Distrito Federal, da ordem 

de R$ 10,2 bilhões. 

É importante ressaltar que, no período compreendido entre 1999/2001, houve um 

acréscimo de recursos de R$ 2,66 bilhões no financiamento da assistência de média e alta 

complexidade, dos quais R$ 925 milhões foram para o FAEC.  
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 Como exemplo, destacamos o financiamento dos medicamentos excepcionais que em 

janeiro de 2000 era de R$ 228,1 milhões, incluído nos “tetos” dos estados e do Distrito 

Federal e, ao ser transferido para o FAEC, recebeu recursos adicionais “extra-teto” da ordem 

de R$ 161,6 milhões em 2001, totalizando R$ 389,7 milhões, representando um aumento de 

70,84% no financiamento dessa ação assistencial.  

 Após várias mudanças, decorrentes da busca da melhor maneira de sua utilização, 

em dezembro de 2001, a destinação dos recursos do FAEC pelo Ministério da Saúde estava 

dividida em quatro grandes blocos de ações financiadas: 

a) Ações Assistenciais Estratégicas: ações assistenciais voltadas para grupos populacionais 

prioritários e para a ampliação de acesso dos usuários do SUS aos procedimentos com 

grande demanda reprimida, definidas em função de políticas de saúde estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde. 

♦  Campanhas de Cirurgias Eletivas (Catarata, Próstata, Varizes); 

♦  Transplantes; 

♦  Cirurgias para Correção de Deformidades Craniofaciais; 

♦  Medicamentos Excepcionais; 

♦  Kit para Carga Viral para Diagnóstico da Aids; 

♦  Reagentes para Diagnóstico da Aids; 

♦  Cirurgia Bariátrica (Gastroplastia); 

♦  Diagnóstico do Câncer de Colo Uterino;  

♦  Incentivo para Alta Curado do Paciente com Tuberculose; 
 

b) Incentivos: recursos adicionais transferidos de forma complementar ao modo de 

financiamento decorrente da compra de serviços para estimular a parceria com o sistema 

público ou a realização de ações assistenciais. 

♦  INTEGRASUS – para os hospitais filantrópicos; 

♦  Incentivo para os estados e municípios para a Descentralização das Unidades 
Assistenciais da FUNASA; 

♦  Incentivo para a Assistência Hospitalar às Populações Indígenas; 
 

c) Novas Ações Programáticas: novos procedimentos incluídos no SUS que, pela impossibilidade 

de previsão de impacto financeiro ou por depender de adesão progressiva dos gestores, são 

alocadas no FAEC, buscando garantir a sua plena execução, sendo, após a consolidação de um 

perfil de gasto, incorporado aos “tetos” dos estados e do Distrito Federal. 

♦  Humanização do Parto; 

♦  Triagem Neonatal; 
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d) Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade: recursos alocados no FAEC destinados ao 

financiamento de procedimentos de alta complexidade para usuários do SUS, realizados em 

pacientes provenientes de outros estados que não dispõem desses serviços. 

 

O gráfico a seguir apresenta a evolução do montante de recursos alocados no FAEC 

no período.  

Gráfico 2 - Evolução dos recursos do FAEC de 1999 a 2001. 
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Fonte: SAS/MS  

 
Essa evolução deve-se, em parte, à alocação de recursos novos disponibilizados pelo 

MS, e em parte a recursos retirados dos tetos estaduais e municipais em comum acordo com 

esses gestores e aprovação da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), como foi o caso dos 

Medicamentos Excepcionais. 

A prática vem demonstrando que o FAEC tem sido um importante instrumento de 

implementação de serviços que resultam na ampliação de acesso; e tem funcionado como 

instrumento de redução de desigualdades regionais, uma vez que remunera os serviços 

executados, independentemente da procedência do paciente, com recursos não incluídos nos 

tetos financeiros anteriormente estabelecidos para cada estado.  

Hoje o FAEC é reconhecido pelos gestores dos três níveis de governo como um 

importante instrumento de implementação de políticas e existe uma demanda dos estados e 

municípios para que o MS inclua outros procedimentos nesse mecanismo de financiamento, 

mesmo que para tanto seja necessária a retirada dos recursos respectivos dos atuais tetos 

financeiros. O exemplo mais recente desse movimento é o da Terapia Renal Substitutiva 

1999                            2001 

R$ 406,3 milhões 

R$ 1,03 bilhão 



Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde 
Relatório de Gestão 1998/2001 

 61

(TRS), que vem apresentando grande crescimento, o que tem tornado inviável a sua gestão 

pelos estados e municípios. 

 

5.2 Acompanhamento dos limites financeiros por nível de complexidade 
Os limites financeiros foram inicialmente divididos em recursos para assistência 

básica (PAB) e recursos para média e alta complexidade (MAC). Dessa forma, a assistência 

básica pôde ter um incremento importante de recursos, mas com garantia dos recursos 

necessários para as atividades de maior complexidade. 

Posteriormente, os recursos da assistência de média e alta complexidade foram 

subdivididos nas duas áreas, sempre de acordo com as políticas de alocação de recursos 

definidas pelas comissões intergestoras estaduais. 

Sendo assim,  a assistência passou a ter a seguinte sistemática de financiamento: 

a) Atenção básica: assistência de baixa complexidade, que deve ser ofertada por todos os 
municípios. São ações financiadas com recursos transferidos automaticamente aos 
estados (poucos) e municípios (quase todos), com base de cálculo predominantemente 
demográfica. 

b) Atenção de média complexidade: são procedimentos que devem ser realizados por todos 
os estados e municípios que possuem unidade hospitalar. São financiados com recursos 
transferidos automaticamente a estados e municípios habilitados à gestão plena de 
sistema e com tetos financeiros definidos pelo Ministério aos estados e pelas Comissões 
Bipartites aos municípios. Os gastos ainda são muito dependentes da lógica anterior de 
concentração de unidades prestadoras de serviços, mas com gradual mudança para 
definição de valores per capita. 

c) Atenção de alta complexidade: composta por procedimentos que exigem incorporação de 
altas tecnologias e que não são ofertados por todas as unidades da federação. Os 
exemplos mais importantes são os das cirurgias cardíacas, neurocirurgias, procedimentos 
de oncologia (radioterapia, quimioterapia), tratamento dialítico aos pacientes com 
insuficiência renal crônica (hemodiálise), entre outros.  

d) Ações estratégicas: são procedimentos para os quais o Ministério da Saúde tem políticas 
de indução para ampliação da oferta de serviços, como transplantes – incluindo os 
medicamentos –, cirurgias eletivas, prevenção do câncer de colo de útero etc., bem como 
procedimentos que, ao serem incorporadas na tabela de procedimentos, não apresentam 
série histórica definida para dimensionar o seu impacto financeiro nos estados e 
municípios.  
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6 Organização e Ampliação do Acesso à Saúde 

Em pouco mais de uma década de construção do Sistema Único de Saúde (SUS), 

muitos avanços foram alcançados. Os problemas iniciais de sua implantação, inclusive os de 

ordem política e filosófica, foram superados e significativos avanços foram alcançados no 

tocante à sua organização e à descentralização de sua gestão nos âmbitos político-

administrativo e financeiro. Vivemos, hoje, um período de consolidação do SUS onde a 

organização da atenção e assistência à saúde e a ampliação do acesso dos cidadãos aos 

serviços constituem o principal desafio para os seus gestores, nas três esferas de governo. 

Assim, embora já se tenha obtido bons resultados nos últimos anos, ainda são necessárias 

ações do poder público para combater problemas como a iniqüidade no acesso e no 

financiamento e a oferta desordenada de serviços. 

Para entender os problemas ainda remanescentes relativos ao acesso e à organização 

dos serviços, é preciso lembrar que a assistência à saúde esteve historicamente vinculada à 

Previdência Social. Até 1989, o sistema público de saúde era centralizado no nível federal e 

composto por duas redes de serviços, distintas e não integradas. Uma, vinculada ao Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), era destinada a prestar 

assistência à população inserida no mercado formal de trabalho. A outra, vinculada ao 

Ministério da Saúde, era responsável pela prestação de serviços de Saúde Pública em geral e 

por uma oferta restrita de serviços médico-assistenciais para a população não previdenciária. 

O financiamento das ações era igualmente separado: as desenvolvidas pelo INAMPS eram 

financiadas com recursos provenientes, basicamente, da contribuição de empregados e 

empregadores sobre a folha de salários, enquanto aquelas do Ministério da Saúde eram 

financiadas, predominantemente, por recursos provenientes da arrecadação fiscal federal e, 

de forma complementar, pelos estados e municípios.  

Com o advento do SUS, as redes foram unificadas (com a transferência do INAMPS 

para o Ministério da Saúde, em 1990) e foi adotada a extensão da cobertura assistencial para 

todos os cidadãos brasileiros. Os recursos financeiros também deixaram de ser 

contabilizados separadamente, passando a ser gerenciados por um único órgão em cada 

esfera de governo, e uma parcela dos recursos provenientes do orçamento da seguridade 

social passou a ser específica para o financiamento da Saúde. 

A inclusão assistencial de um enorme contingente populacional anteriormente 

desassistido ou assistido restritamente, a fusão das redes assistenciais e as adequações de 
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gerenciamento e de organização assistencial necessárias à implementação dessas medidas 

passaram a ser os principais desafios a serem enfrentados para a consolidação do SUS. 

No período compreendido entre os anos de 1998 e 2001, o Ministério da Saúde 

empreendeu grandes esforços para consolidar o SUS, organizar as redes assistenciais, 

ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e ampliar a qualidade e resolutividade 

da assistência prestada. Para tanto, o Ministério da Saúde adotou duas linhas de ação 

estratégicas e fundamentais: a ampliação da atenção básica e a regionalização e organização 

da assistência à saúde. 

A ampliação da atenção básica centra-se na identificação do conjunto de ações 

necessárias para prover a população brasileira de uma atenção resolutiva e de boa qualidade 

aos problemas de saúde mais freqüentes na maior parte do território brasileiro, assegurando 

o acesso a essas ações à menor distância possível dos usuários. 

A regionalização visa a promover um planejamento integrado que permita a 

conformação de sistemas de saúde articulados e cooperativos, dotados de mecanismos de 

comunicação e de fluxos de relacionamento que garantam o acesso dos usuários aos serviços 

de diferentes níveis de complexidade exigidos para a resolução de seus problemas de saúde 

e, ainda, a otimização dos recursos disponíveis. 

No período de gestão de 1998 a 2001, a Secretaria de Assistência à Saúde, em sua área 

de competência e abrangência, afinada com as estratégias gerais traçadas pelo Ministro José 

Serra, contribuiu de forma significativa na consolidação do SUS como sistema igualitário, 

universal e gratuito, onde a organização dos serviços de saúde, a eqüidade no acesso e na 

distribuição dos recursos disponíveis são peças fundamentais.  

Para organizar os serviços e ações de saúde, ampliar a atenção à saúde e o acesso da 

população brasileira aos serviços, a SAS traçou sete macroestratégias: 

a) Administração das Tabelas de Remuneração de Procedimentos SUS – utilização das 
Tabelas como instrumento de indução de políticas de saúde e de ampliação de acesso 
da população a serviços e procedimentos de saúde. Isso tem ocorrido pela 
reorganização das Tabelas, concessão de reajustes não lineares e, ainda, pela inclusão 
de novos procedimentos, o que tem permitido um incremento significativo na oferta 
e acesso aos procedimentos relacionados. 

b) Organização de Redes Assistenciais – adoção de medidas de caráter normativo, de 
investimento e de custeio destinadas a criar as condições necessárias à estruturação 
de redes assistenciais e à hierarquização de serviços como forma de organizar a 
assistência, melhorar a qualidade dos serviços prestados e ampliar o acesso da 
população a esses serviços. 

c) Regulação da Assistência – definição e unificação conceitual de regulação da 
assistência e adoção de mecanismos normativos, operacionais e de financiamento 
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destinados à implementação de Centrais de Regulação estaduais e regionais e da 
Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade. 

d) Redução de Demandas Reprimidas – desenvolvimento de campanhas e mutirões 
destinados a incrementar a oferta de serviços em áreas específicas da assistência e, 
com isso, reduzir a demanda reprimida existente e as listas de espera para a 
realização de determinados procedimentos cirúrgicos eletivos, como a cirurgia de 
catarata, de próstata, varizes e outros. 

e) Organização do Sistema Nacional de Transplantes – organização e implantação do 
Sistema Nacional de Transplantes, normatização das atividades de transplante, 
organização das Centrais Estaduais e Nacional, organização das listas únicas, 
ampliação dos serviços autorizados e do acesso da população à realização dos 
procedimentos. 

f) Ampliação da Assistência Farmacêutica – Medicamentos Excepcionais – 
organização e gerenciamento do Programa de Medicamentos Excepcionais, 
otimização dos recursos utilizados, ampliação do número de medicamentos 
disponíveis e ampliação de acesso à população. 

g) Intervenção em Áreas Assistenciais Específicas – além das estratégias descritas 
acima, a SAS realizou intervenções em áreas específicas da assistência, com o objetivo 
de estruturar e organizar serviços, ampliar a oferta e o acesso a serviços e 
procedimentos.  

A implementação dessas macroestratégias pela Secretaria de Assistência à Saúde pode 

ser sintetizada nas ações a seguir descritas. 

 

6.1 Tabelas SUS – Instrumentos de Indução de Políticas de Saúde e Ampliação de 

Acesso 

As Tabelas de Remuneração de Procedimentos do SUS, tanto ambulatorial quanto 

hospitalar, foram vistas, por muitos anos, como meros instrumentos burocráticos de 

remuneração de serviços prestados. Assim, com o passar do tempo, as várias trocas de 

moeda verificadas no País, a concessão de reajustes lineares de valores, a inclusão e exclusão 

de procedimentos tornaram as Tabelas verdadeiras colchas de retalhos, incapazes de 

traduzir as necessidades assistenciais da população e, tampouco, produzir alterações na 

lógica assistencial do SUS. 

A compreensão da Tabela como poderoso instrumento de indução de políticas e de 

ampliação de acesso da população a serviços e procedimentos de saúde e sua utilização 

como tal representa um grande salto qualitativo na gestão da assistência, que pode ser 

verificado na condução da SAS no período de 1998 a 2001. Assim, a reorganização das 

Tabelas, a concessão de reajustes não lineares e a inclusão de novos procedimentos são 

tarefas que têm sido desenvolvidas pela SAS. 

Quanto à estrutura e organização das Tabelas, podem ser citados os aperfeiçoamentos 

nelas introduzidos, melhorias nos sistemas de informação ambulatorial e hospitalar, a 
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criação da Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC), que permite a 

identificação dos usuários de serviços ambulatoriais de alta complexidade e/ou custo, e uma 

série de outras medidas. 

No período de 1998 a 2001, foram realizadas correções, adequações e revisões 

necessárias nos valores das Tabelas de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, 

de acordo com as prioridades estabelecidas e com base nos estudos técnicos realizados. A 

concessão de reajustes focais na Tabela – sobre um procedimento ou conjunto de 

procedimentos, adequando os valores de remuneração à realidade assistencial e usando 

esses valores como estímulo à realização de determinadas ações assistenciais – tem sido um 

poderoso instrumento de direcionamento assistencial, ampliação de oferta e indução de 

políticas. Isso pode ser facilmente verificado pelo expressivo incremento da atividade de 

transplantes verificado no País nos últimos anos, pelo incremento qualitativo e quantitativo 

da assistência ao parto e assistência oncológica, entre outras. 

 Em novembro de 1995, havia sido concedido, em caráter excepcional, um abono de 

25% em todos os procedimentos ambulatoriais e hospitalares das Tabelas do SUS. Em maio 

de 1998, esse fator de recomposição foi incorporado definitivamente aos valores dos 

procedimentos. Em novembro de 1999, foram concedidos reajustes diferenciados na Tabela 

de Procedimentos Hospitalares, cuja média foi da ordem de 27%. A diferenciação foi feita de 

acordo com a defasagem apresentada e priorizando os de menor complexidade, que 

alcançaram 133%. Em março de 2001, foram também concedidos reajustes de 75% para os 

procedimentos de transplantes de órgãos e cirurgias oncológicas. Em outubro de 2001, os 

valores relacionados à captação de órgãos para transplante, bem como aos de sua retirada, 

foram triplicados. 

 Dentro dessa lógica, a SAS atuou de forma decisiva sobre as seguintes grandes áreas 
assistenciais: 

•  Assistência ao parto 
•  Atendimento de urgência e emergência 
•  Assistência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
•  Cirurgia cardíaca 
•  Neurocirurgia 
•  Sistema Nacional de Transplantes 
•  Hemoterapia 
•  Oncologia 
•  Medicina Nuclear (cintilografias) 
•  Radiologia convencional 
•  Mamografia 
•  Ultrassonografia 
•  Assistência Farmacêutica - Medicamentos Excepcionais 
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•  Transplantes 
•  Lesões Labiopalatais 
•  Órteses e Próteses hospitalares 
•  Novas áreas assistenciais 

 
Para consubstanciar a política de concessão de reajustes focais nos valores, podem ser 

citados, para exemplificar, os seguintes procedimentos com os respectivos percentuais de 

majoração na remuneração no período de 1995 a 2001: 

♦ Localização e abordagem de possível doador de órgãos 300% 
♦ Retirada de órgão para transplante (vários procedimentos) 300% 
♦ Amigdalectomia (cirurgia de amídalas) 133% 
♦ Tratamento clínico da contusão cerebral  113% 
♦ Eclampsia (doença grave da gestação) 107% 
♦ Choque anafilático 105% 
♦ Esquistossomose 86% 
♦ Infarto agudo do miocárdio 77% 
♦ Resseccão de tumor urotelial multicêntrico e sincrônico 75% 
♦ Cistectomia total 75% 
♦ Prostatectomia 75% 
♦ Uretenocistoneostomia 75% 
♦ Cistectomia total e derivação em um só tempo 75% 
♦ Prostatovesiculectomia 75% 
♦ Transplante (todos os órgãos)  75% 
♦ Pancreatite 75% 
♦ Peritonite 75% 
♦ Ameaça de aborto 73% 
♦ Desidratação aguda 71% 
♦ Abscesso renal 70% 
♦ Reconstrução total do nariz 70% 
♦ Ressecção endoscópica da próstata 69% 
♦ Intoxicação por medicamentos 66% 
♦ Doenças reumáticas 64% 
♦ Obstrução intestinal 63% 
♦ Insuficiência hepática aguda 60% 
♦ Cirrose hepática 60% 
♦ Tratamento conservador da osteomielite 59% 
♦ Apendicectomia (cirurgia de apêndice) 58% 
♦ Colecistectomia videolaparoscópica (cirurgia de vesícula) 55% 
♦ Fratura da coluna vertebral 54% 
♦ Diverticulite 53% 
♦ Insuficiência renal aguda 51% 
♦ Colecistectomia (cirurgia de vesícula) 50% 
♦ Hepatite infecciosa 49% 
♦ Sarampo 49% 
♦ Pneumonias do lactente 48% 
♦ Bronquite aguda 48% 
♦ Gastrite e duodenite 48% 
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♦ Crise hipertensiva 47% 
♦ Cirurgia de hérnia inguinal 46% 

 
Ainda como instrumento de ampliação de acesso e oferta de serviços, deve ser 

lembrado o significativo número de novos procedimentos incluídos nas Tabelas, 

contemplando a incorporação de novas tecnologias assistenciais e as crescentes demandas e 

necessidades assistenciais da população, tornando o SUS ainda mais abrangente e complexo 

na assistência prestada. Foram incluídos os seguintes grupos de procedimentos: 

Procedimentos Diagnósticos: 
♦  Polissonografia (diagnóstico de distúrbios do sono) 
♦  Cardiotiocografia 
♦  Densitometria óssea 
 
Procedimentos Terapêuticos: 

♦  Acompanhamento e avaliação do deficiente auditivo, inclusive com colocação de 
próteses 

♦  Gastroplastia (tratamento cirúrgico da obesidade mórbida) 
♦  Cirurgia múltipla em pacientes com lesões labiopalatais 
♦  Atendimento especializado à gestante de alto risco 
♦  Procedimentos de alta complexidade em neurocirurgia 
♦  Implantação de valva para hidrocefalia 
♦  Laqueadura tubária em cesarianas sucessivas 
♦  Videolaparoscopias 
♦  Cuidados intermediários neonatais 
♦  Implante de marcapasso multisítio 
♦  Implante de cardioversor desfibrilador 
♦  Valvoplastia e angioplastia cardíaca com implante de Stent 
♦  Sistema de duplo expansor e estabilizador de coluna 
♦  Assistência ventilatória artificial para portadores de distrofia muscular 

progressiva 
♦  Assistência aos portadores de osteogênese imperfecta 
♦  Atendimento a pacientes sob cuidados prolongados 
♦  Hospital-dia geriátrico 
♦  Internação domiciliar 
♦  Nutrição enteral 
♦  Analgesia no parto normal 

 
Procedimentos relacionados a Transplantes: 
♦  Busca ativa de doador de órgãos para transplantes 
♦  Acompanhamento pós-transplante 
♦  Medicamentos pós-transplantes de órgãos 
♦  Busca internacional de medula óssea 
♦  Coleta e transporte internacional de medula óssea 
♦  Transplante de pâncreas 
♦  Transplante simultâneo de pâncreas e rim 
♦ Retirada parcial de fígado para transplante intervivos 
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♦ Transplante de fígado intervivos 
 

6.2 Redes Assistenciais – Organizando a Assistência e Hierarquizando Serviços 

A Constituição Federal, no cap. II, seção II, art. 198, e a Lei Orgânica da Saúde, no cap. 

II, art. 7.º, definem claramente que as ações e serviços de saúde devem integrar redes 

regionalizadas e hierarquizadas, e que a assistência à saúde deve ser organizada em níveis 

crescentes de complexidade. Partindo dessa definição legal e do entendimento de que a 

estruturação das redes assistenciais e hierarquização dos serviços é a forma mais eficiente e 

eficaz de organizar a assistência à saúde e garantir o pleno acesso da população aos serviços, 

a Secretaria de Assistência à Saúde tem envidado uma série de esforços no sentido de 

viabilizar sua implementação.  

As medidas adotadas nessa área são de caráter normativo, de investimento e de 

custeio, todas destinadas a criar as condições necessárias para a estruturação das redes 

assistenciais, a hierarquização dos serviços, a melhoria da qualidade da assistência e a 

ampliação do acesso da população aos serviços.  

A organização das redes tem especial significado na área de assistência de alta 

complexidade e na de urgência e emergência. Nessas áreas, a atuação da SAS tem sido mais 

intensa, pois, na medida em que serviços dessa natureza não estão disponíveis em todos os 

municípios, estados ou mesmo regiões, a estruturação das redes, a definição de níveis 

crescentes de complexidade assistencial, a definição de fluxos de referência e contra-

referência de pacientes têm expressiva importância na organização da assistência a ser 

prestada e, especialmente, na garantia do acesso aos serviços ao cidadão, independentemente 

de sua procedência. 

As principais medidas adotadas em relação à organização de redes assistenciais e 

hierarquização de serviços são descritas a seguir. 

 
6.2.1 Urgência e Emergência 

A área de Urgência e Emergência constitui-se em um importante componente da 

assistência à saúde. A crescente demanda por serviços nessa área, nos últimos anos – devido 

ao crescimento do número de acidentes e da violência urbana –, e a pequena estruturação da 

rede são fatores que têm contribuído decisivamente para a sobrecarga dos serviços de 

Urgência e Emergência disponibilizados para o atendimento à população. Isso tem 

transformado essa área numa das mais problemáticas do Sistema Único de Saúde. 
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O aumento dos casos de acidentes e violências tem forte impacto sobre o SUS e o 

conjunto da sociedade. Na assistência, esse impacto pode ser medido diretamente pelo 

aumento dos gastos realizados com internação hospitalar, internação em UTI e alta taxa de 

permanência hospitalar desse perfil de pacientes. 

Na questão social, ele pode ser verificado pelo aumento de 30% no índice APVP 

(Anos Potenciais de Vida Perdidos), em relação a acidentes e violências nos últimos anos, 

enquanto que por causas naturais, o mesmo índice encontra-se em queda. 

O Ministério da Saúde, ciente dos problemas existentes, está contribuindo 

decididamente para a reversão desse quadro amplamente desfavorável à assistência da 

população. Diversas medidas já foram adotadas, das quais podemos destacar aquelas 

reunidas no Programa de Apoio à Implantação de Sistemas Estaduais de Referência 

Hospitalar para o Atendimento em Urgências e Emergências. 

Além de realizar investimentos relativos ao custeio e adequação física, em 

equipamentos dos serviços integrantes destas redes e na promoção e capacitação dos 

recursos humanos dos serviços, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Assistência 

à Saúde, está plenamente engajado, em parceria com estados e municípios, na efetiva 

organização e estruturação dos Sistemas de Referência dessa área assistencial. 

A implantação de Redes Regionalizadas de atendimento, além de permitir uma 

melhor organização da assistência, articular os serviços, definir fluxos e referências 

hierarquizadas e resolutivas, é elemento indispensável para que se promova a 

universalidade de acesso, a eqüidade na alocação de recursos e a integralidade da atenção 

prestada. 

6.2.1.1 Programa de Apoio à Implantação dos Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar 
para o Atendimento de Urgências e Emergências 

Este Programa foi instituído em 1998, por meio da Portaria GM/MS n.º 2923, de 9 de 

junho daquele ano. Como seu próprio nome define, o Programa tem por objetivo contribuir 

para a implantação de sistemas/redes estaduais de assistência em urgência e emergência, 

aperfeiçoar o acesso da população aos serviços e ampliar a qualidade assistencial. Os seus 

recursos – da ordem de R$ 150 milhões – foram alocados na área de Assistência Pré-

hospitalar, nas Centrais de Regulação, nos Hospitais de Referência do Sistema Estadual e no 

treinamento das respectivas equipes. Os recursos foram repassados, mediante convênio, às 

Secretarias Estaduais de Saúde. Até dezembro de 2000, foram repassados aos estados R$ 140 

milhões, sendo que o restante foi repassado em 2001. 
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Com os recursos do Programa foram equipados 202 hospitais, adquiridas 267 

unidades móveis (incluindo ambulâncias e outros tipos de equipamentos de resgate) e 

treinados aproximadamente 50 mil profissionais de saúde (incluindo os de nível médio e 

superior). 

O número de hospitais beneficiados com equipamentos, por região, é o seguinte: 

Região Sul     31 
Região Sudeste    92 
Região Centro-Oeste    17 
Região Nordeste    49 
Região Norte     13 

 
 
Gráfico 3 
Distribuição regional dos hospitais beneficiados pelo Programa de Apoio à Implantação dos Sistemas 
Estaduais de Referência Hospitalar para o Atendimento de Urgências e Emergências 
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O quantitativo previsto de profissionais treinados, por região, é o seguinte: 

Região Sul      3.653 
Região Sudeste   21.132 
Região Centro-Oeste     5.953 
Região Nordeste   13.780 
Região Norte      5.589 

 
 
Gráfico 4 
Distribuição regional dos profissionais treinados no âmbito do Programa de Apoio à Implantação dos 
Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar para o Atendimento de Urgências e Emergências 
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Fonte SAS/MS 

 

Considerando que os custos para o atendimento de urgência e emergência são mais 

elevados, o Ministério da Saúde definiu, complementarmente aos investimentos realizados, 

recursos adicionais de custeio para os hospitais de referência nesse tipo de assistência. Dessa 

forma, em 1999, a Portaria GM/MS n.º 479, de 15 de abril, estabeleceu os critérios para a 

classificação e inclusão dos Hospitais nos Sistemas Estaduais de Referência, definindo, de 

acordo com o nível de classificação de cada hospital, remuneração adicional de 20%, 35% e 

50% sobre os valores de tabela pagos pela realização de procedimentos dessa área 

assistencial. Essa medida beneficiou os principais hospitais de urgência do País (Tabela 13).  
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Tabela 13 
Número de hospitais de nível I, II e III, por região. 2002 

Região 
Tipo I   
Pediatria  20% 

Tipo I  
Ortopedia-20% 

Tipo I 
Cardiologia-20% 

Tipo II 
35% 

Tipo III 
50% 

Total 
Todos os Tipos 

Norte 3 1 - 6 - 10 
Nordeste 3 2 3 4 10 22 
Sudeste 3 - - 8 49 60 
Sul 3 - 1 11 13 28 
Centro-Oeste 2 2 - 5 6 15 

TOTAL 14 5 4 34 78 135 
Fonte SAS/MS 

Com o objetivo de complementar os investimentos realizados, também foram 

adquiridos e distribuídos equipamentos para as Unidades de Urgência e Emergência e 

Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), com financiamento do REFORSUS, no valor de R$ 

40 milhões. Foram beneficiados cerca de 300 hospitais. Os equipamentos foram entregues 

durante o ano de 2001. 

Somados aos recursos de investimento aplicados nas áreas de urgência e emergência e 

gestação de alto risco, foi garantida, por intermédio do REFORSUS, a aplicação de outros R$ 

367 milhões para aquisição de equipamentos, reforma e modernização dos hospitais. 

Isso significou um investimento total de mais de R$ 750 milhões na rede hospitalar do SUS. 

 

6.2.2 Redes Estaduais de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física 

Em junho de 2001, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS n.º 818, que 

criou mecanismos e instrumentos para a organização e implantação de Redes Estaduais de 

Assistência às Pessoas Portadoras de Deficiência Física, buscando qualificar a assistência e os 

processos de reabilitação clínica e funcional da pessoa portadora de deficiências físicas, 

contribuindo decisivamente para a melhoria das suas condições de vida, sua integração 

social e familiar, ampliação das suas potencialidades laborais e independência nas atividades 

cotidianas. 

 Além da organização assistencial em uma estrutura regionalizada e hierarquizada de 

alta, média e baixa complexidades, foram estabelecidos mecanismos de avaliação, 

supervisão, acompanhamento e controle da assistência prestada, tendo sido prevista a 

instalação de 76 Serviços de Referência em Medicina Física e Reabilitação, 112 Serviços de 

Reabilitação Física – Nível intermediário – e Serviços de Reabilitação – Primeiro Nível de 

Referência Intermunicipal, de acordo com os Planos Diretores de Regionalização (PDR) de 

cada estado e do Distrito Federal, conforme estabelecido na NOAS-SUS 01/01. 
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 No mesmo sentido, foram definidos critérios para a concessão de órteses e próteses e 

a inclusão dos procedimentos de reabilitação e de órteses e próteses no Sistema de 

Autorização de Procedimento de Alto Custo/Complexidade (APAC), com vigência a partir 

de janeiro de 2002, permitindo um maior controle por parte dos gestores.  

Também foram normalizados os procedimentos de reabilitação física, dentro dos 

princípios da universalidade e integralidade das ações de saúde, por intermédio de equipe 

multiprofissional e multidisciplinar, utilizando métodos e técnicas terapêuticas específicas.  

Os procedimentos de reabilitação física sofreram um reajuste médio de 150,73 % sobre 

os valores vigentes, com um aporte adicional de recursos anuais da ordem de R$ 7,5 milhões. 

 Em 2001, o Ministério da Saúde publicou a sua Política de Atenção à Pessoa Portadora 

de Deficiência, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, buscando criar programas de 

prevenção de incapacidades, qualificar a assistência e os processos de reabilitação no âmbito 

do SUS, e promover a igualdade de oportunidades e de acesso aos serviços de saúde para 

esse grupo populacional. 

 
6.2.3 Neurocirurgia 

A área de Neurocirurgia tem grande importância assistencial geral e, em particular, 

grande significação no sistema de atendimento de urgências e emergências, haja vista o 

grande número de situações de urgência/emergência que exigem o concurso dessa 

especialidade, a exemplo dos traumatismos cranianos causados por acidentes de automóveis 

e outros. Assim, era necessário dispensar o mesmo tratamento dado à assistência de urgência 

e emergência à neurocirurgia, constituindo-se redes assistenciais e organizando a prestação 

dessa assistência. 

Com o objetivo de estruturar uma rede hierarquizada e regionalizada de assistência 

neurocirúrgica, o Ministério, por meio da Portaria GM/MS n.º 2.920, de 9 de junho de 1998, 

estabeleceu as condições para o cadastramento de hospitais que realizam procedimentos de 

Alta Complexidade em Neurocirurgia. Os hospitais foram classificados de acordo com a sua 

capacidade instalada e complexidade dos serviços que estão aptos a realizar, em três níveis 

hierárquicos: I, II e III. 

 Desde a publicação da Portaria acima referida até o final de 2001, foram cadastrados 

266 hospitais como Centros de Referência em Neurocirurgia, sendo 101 de nível I, 132 de 

nível II e 33 de nível III. Todos esses centros, em conjunto com os hospitais de referência em 

assistência de urgência e emergência, têm contribuído de forma significativa para o 

aprimoramento do atendimento das urgências e emergências no País. 
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A distribuição regional e por estado dos Centros de Referência está descrita na Tabela 14: 

Tabela 14 
Distribuição regional e por UF dos Centros de Referência em Neurocirurgia, segundo nível. 2002 

NEUROCIRURGIA 
NÍVEL 

REGIÕES UF 
I II III 

TOTAL  
POR UF 

AM 0 1 0 1 
AC 0 0 0 0 
RO 0 0 0 0 
RR 1 0 0 1 
PA 1 4 0 5 

NORTE 

TO 1 1 0 2 
TOTAL  3 6 0 9 

MA 0 2 0 2 
PI 3 3 0 6 
CE 4 6 0 10 
RN 2 1 0 3 
PB 1 2 0 3 
PE 1 1 0 2 
AL 0 0 0 0 
SE 0 1 0 1 

NORDESTE 

BA 2 6 0 8 
TOTAL  13 22 0 35 

DF 1 1 1 3 
MS 2 0 1 3 
MT 3 3 1 7 

CENTRO-OESTE 

GO 0 5 0 5 
TOTAL  6 9 3 18 

MG 7 20 2 29 
ES 4 5 0 9 
RJ 11 10 5 26 

SUDESTE 

SP 24 37 10 71 
TOTAL  46 72 17 135 

PR 11 15 6 32 
SC 8 8 0 16 SUL 
RS 8 7 6 21 

TOTAL  27 30 12 69 
TOTAL GERAL  95 139 32 266 

Fonte SAS/MS 

 
Para auxiliar na consolidação das redes criadas e possibilitar um aumento na oferta de 

serviços e acesso dos pacientes, foram promovidas alterações na Tabela SUS, no que diz 

respeito aos procedimentos neurocirúrgicos. Foi concedido um reajuste aproximado de 100% 

no valor de remuneração dos procedimentos e incluída uma série de novas cirurgias que o 

SUS não cobria anteriormente, o que possibilitou um significativo aumento da oferta nessa 
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área. Antes dessa medida, o SUS pagava, em média, R$ 680,00 por uma neurocirurgia. 

Atualmente, paga R$ 1.300,00 pelo mesmo procedimento. 

O sucesso das ações empreendidas pelo Ministério da Saúde nessa área pode ser 

facilmente verificado nos números apresentados a seguir, comparando-se a freqüência e 

gastos entre os anos de 1997 e 2001: 

Gráfico 5 
Freqüência de neurocirurgias. 1997–2001 
Neurocirurgias – Freqüência 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 
2001 

Anual        90.848         94.122         123.841         142.522         151.555  66,82% 
Mensal          7.571           7.844           10.320           11.877           12.630    
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 Fonte SAS/MS 
Considerando o aumento do acesso a neurocirurgias ocorrido em função das medidas 

adotadas, é possível estimar que o SUS beneficiou, no período de 1998 a 2001, mais de 148 

mil pacientes com esses procedimentos altamente especializados.  

Gráfico 6 
Gastos com neurocirurgias. 1997–2001 
Neurocirurgias – Gastos em R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 1997 

a 2001 

Anual  66.144.111   82.161.950   169.623.173   169.951.806   195.408.849 195,43% 
Mensal    5.512.009     6.846.829     14.135.264     14.162.651     16.284.070    
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 Fonte SAS/MS 
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6.2.4 Assistência em Unidade de Terapia Intensiva – UTI 

Outra área de grande importância na assistência hospitalar moderna, indispensável na 

assistência às emergências, é o tratamento intensivo prestado pelas das chamadas Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI). Reestruturar essa área assistencial tem sido, portanto, uma prioridade para o 

Ministério da Saúde. 

O MS estabeleceu, em agosto de 1998, por meio da Portaria GM/MS n.º 3.432, critérios 

de classificação entre as diferentes UTI, bem como parâmetros para seu cadastramento. Esses 

parâmetros estabeleciam exigências relativas à complexidade dos serviços, capacidade 

instalada, disponibilidade de equipamentos e de recursos humanos qualificados. As UTI que 

atendiam ás exigências passaram a ser classificadas como de tipos II e III (as demais, em 

extinção, ficam cadastradas como de tipo I). 

Para estimular o aperfeiçoamento da assistência prestada, foram concedidos reajustes 

nos valores das diárias das UTI classificadas como de tipo II ou III, e mudou-se a lógica de 

pagamento. Antes, o valor da diária, que era de R$ 137,00, só era pago integralmente até o 

terceiro dia de internação; a partir daí era reduzido para R$ 70,04. Com o modelo de 

classificação, os valores passaram a ser pagos integralmente, por todo o período de 

internação. As UTI tipo II passaram a receber R$ 164,40 por diária, e as UTI tipo III, R$ 

213,71. 

No período compreendido entre a publicação da Portaria acima referida e o final de 

2001, foram cadastradas 303 entidades, totalizando 4.925 leitos. Dessas Unidades 

cadastradas, 249 foram classificadas como de tipo II (3.048 leitos) e 54 como de tipo III (1.877 

leitos). 

A distribuição regional dessas unidades e leitos de tipo II e III é a seguinte: 

Região Sudeste   140 unidades, com 2.573 leitos 
Região Sul     71 unidades, com 1.276 leitos 
Região Nordeste    45 unidades, com 511 leitos 
Região Centro-Oeste    31 unidades, com 389 leitos 
Região Norte     12 unidades, com 176 leitos 
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Gráfico 7 
Distribuição regional das UTI de tipo II e II. 2002 
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Fonte: SAS/MS 
 
Gráfico 8 
Distribuição regional dos leitos de UTI de tipo II e II 
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Além disso, foram realizados investimentos em inúmeras UTI para aprimoramento de sua 

capacidade instalada e qualificação da assistência prestada. Esses investimentos estão inclusos 

naqueles referidos no Programa das Urgências/Emergências e Gestação de Alto Risco. 

O impacto das medidas adotadas pode ser verificado nos números apresentados a seguir: 
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Gráfico 9 
Diárias de UTI pagas. 1997–2001 
UTIs - Diárias 

  1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 1997 a 

2001 

Anual      1.825.327       1.890.087       1.924.410       2.052.319       2.141.843  17,34% 
Mensal        152.111         157.507         160.368         171.027         178.846    
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 Fonte SAS/MS 
 
Gráfico 10 
Gastos com UTI. 1997–2001 
UTI – Gastos em R$1,00 

  1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 
2001 

Anual  158.663.001   192.201.776   293.839.471   276.738.964   298.458.549 88,11% 
Mensal    13.221.917     16.016.815     24.486.623     23.061.580     24.871.546    
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Fonte SAS/MS  

 
Além das medidas já mencionadas, em agosto de 1999, o Ministério criou as Unidades 

de Cuidados Intermediários Neonatais para o atendimento dos recém-nascidos de médio 

risco. Essa medida teve como objetivo aprimorar a organização da assistência neonatal, 

melhorar a qualidade da assistência aos recém-nascidos e ampliar a oferta de leitos, tendo 

como meta final a redução da mortalidade perinatal. Para viabilizar a implantação dessas 
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unidades, o Ministério incorporou aos limites financeiros anuais dos estados, recursos no 

montante aproximado de R$ 13 milhões, destinados ao custeio dessas unidades. 

 

6.2.5 Assistência a Queimados 

Uma importante parcela dos atendimentos de urgência e emergência é decorrente de 

queimaduras motivadas pelos mais diversos tipos de acidente. No ano de 2001, foram 

atendidas (no nível hospitalar) cerca de 26 mil pessoas com queimaduras, das quais quase 

30% eram crianças na faixa etária de 1 a 4 anos. Essa área, de grande complexidade e custo 

assistencial, não se encontrava, até o ano 2000, adequadamente organizada para enfrentar as 

demandas assistenciais.  

Em razão do alto custo desse atendimento, especialmente aos grandes queimados, a 

falta de articulação entre os hospitais gerais integrantes do SUS e os hospitais com 

capacidade técnica para a realização desses atendimentos e a falta de definição dos fluxos 

assistenciais vinham gerando significativos problemas na prestação da assistência a esses 

pacientes. A indefinição “do que fazer” com os pacientes, como encaminhá-los e para onde, 

era a grande responsável pela inadequada assistência e mesmo pelo comprometimento da 

sobrevida dos pacientes mais gravemente atingidos. 

A reestruturação da área, a organização de redes assistenciais, fluxos assistenciais e a 

adequação da tabela de remuneração dos procedimentos relacionados à assistência aos 

queimados eram necessidades prementes. Assim, em novembro de 2000, por meio da 

Portaria GM/MS n.º 1.273, o Ministério da Saúde criou os mecanismos para a organização e 

implantação de Redes Estaduais de Assistência a Queimados. Foram criados os Centros de 

Referência em Assistência a Queimados, definidos seu quantitativo máximo por estado e os 

critérios para cadastramento. Além disso, com o objetivo de aprimorar o sistema de 

informações a respeito de queimaduras, número de pacientes, gravidade das lesões, 

intercorrências, mortalidade e evolução dos casos, foi estabelecida a obrigatoriedade do 

envio pelos centros à SAS, anualmente, de Relatório de Avaliação e Acompanhamento de 

Centro de Referência em Assistência a Queimados. 

As redes assistenciais estruturadas são integradas por Hospitais Gerais e Centros de 

Referência em Assistência a Queimados. 

Aqui, entende-se por Hospital Geral aquele que, embora não especializado na 

assistência a queimados, seja cadastrado pelo SUS e tenha condições técnicas, instalações 

físicas, equipamentos e recursos humanos adequados para realizar o primeiro atendimento 

ambulatorial e de internação hospitalar, aos pacientes com queimaduras. 
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Entende-se por Centros de Referência em Assistência a Queimados aqueles 

hospitais/serviços devidamente cadastrados como tais e que, dispondo de um maior nível 

de complexidade, condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos 

específicos para atendimento a pacientes com queimaduras, sejam capazes de constituir 

referência especializada na rede de assistência a queimados. 

A Portaria GM/MS n.º 1.273 previu a instalação e cadastramento de 68 Centros de 

Referência em todo o País. Até o final de 2001, foram constituídos ou cadastrados 33 Centros 

em 12 estados. Esses Centros estão assim distribuídos: 

Tabela 15 
UF CENTROS PREVISTOS CENTROS CADASTRADOS 
São Paulo 14 11 
Minas Gerais 07 05 
Rio de Janeiro 05 02 
Bahia 05 01 
Rio Grande do Sul 04 02 
Paraná 04 - 
Pernambuco 03 01 
Ceará 03 01 
Pará 02 - 
Santa Catarina 02 02 
Goiás 02 02 
Maranhão 02 - 
Piauí 01 - 
Amazonas 01 - 
Mato Grosso 01 - 
Mato Grosso do Sul 01 - 
Distrito Federal 01 01 
Sergipe 01 - 
Tocantins 01 02* 
Paraíba 01 - 
Espírito Santo 01 02** 
Alagoas 01 01 
Rio Grande do Norte 01 - 
Rondônia 01 - 
Acre 01 - 
Amapá 01 - 
Roraima 01 - 
TOTAL 68 33 
*Em razão das grandes distâncias geográficas existentes no Estado de Tocantins, foram cadastrados 2 centros – um no Norte e 
outro no Sul 
** Um dos centros é pediátrico e outro geral.  
Fonte SAS/MS 

 
Em função da nova organização da assistência aos queimados, foi realizada uma 

reestruturação da tabela de remuneração dos procedimentos relacionados a esse tipo de 

assistência, vinculando sua execução à complexidade dos serviços, incluindo novos 

procedimentos, disponibilizando a utilização de novos materiais, como malhas compressivas 

e outros, e melhorando a remuneração dos hospitais. Essa nova Tabela passou a vigorar no 
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início de 2001. Os novos procedimentos permitem uma melhor e mais ampla assistência ao 

pacientes queimados, tanto em seu atendimento hospitalar inicial como no seu seguimento 

pós-alta, com o pagamento de curativos e outras ações de reabilitação. Os novos 

procedimentos e valores são destinados à remuneração, exclusivamente, dos Centros de 

Referência cadastrados. 

No fluxo do atendimento ao paciente queimado, o primeiro atendimento é oferecido 

em qualquer hospital geral, onde permanecerá internado, em média, de três a quatro dias. 

Nesse caso, o pagamento é feito com base na tabela antiga. No entanto, caso precise de 

atendimento especializado em virtude, por exemplo, da extensão ou gravidade da 

queimadura, o paciente é encaminhado do hospital geral para os Centros de Referência. 

Apenas para exemplificar as alterações de valor na Tabela, alguns procedimentos podem ser 

citados: 

 Tabela Antiga: 
Assistência hospitalar ao grande queimado em hospital geral R$ 1.010,22 

 
Assistência hospitalar ao médio queimado em hospital geral R$    446.06 

 
 

Nova Tabela: 
Assistência hospitalar ao grande queimado em Centro de Referência R$ 1.766,00 

(aumento de 74,8%) 
Assistência hospitalar ao médio queimado em Centro de Referência R$    743,00 

(aumento de 66,5%) 
 
 
6.2.6 Assistência ao Parto 

Embora essa realidade tenha melhorado progressivamente nos últimos anos, a 

assistência materno-infantil é ainda um significativo problema de Saúde Pública no País. Em 

algumas regiões, registram-se, ainda, alarmantes índices de morbimortalidade materna e 

neonatal. Isso decorre por diversos fatores, como a precariedade ou inexistência da realização 

de pré-natal, insuficiência nas condições gerais de infra-estrutura e de materiais e 

equipamentos, capacidade instalada e operacional dos hospitais que realizam partos no País. A 

alta taxa de cesarianas verificada tem contribuído significativamente para a ampliação dessa 

morbimortalidade. O parto cirúrgico traz cerca de sete vezes mais risco para a mãe e o bebê. 

Além disso, estudos do Ministério da Saúde demonstram que as mortes por causas 

perinatais passaram a assumir maior importância na estrutura da mortalidade no Brasil, 

representando 62% do total de óbitos infantis, que foi de 33,6 por mil nascidos vivos em 2000. 

Grande parte desses óbitos refere-se ao período neonatal precoce, ou seja, ainda na primeira 
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semana de vida. Isso significa que, com dados relativos a 2000, 33,6 crianças a cada mil 

nascidas vivas morrerão antes de completar um ano, 48% delas na primeira semana após 

o parto. 

A melhoria das condições assistenciais para o pré-natal, parto, puerpério e ao recém-

nascido tem sido uma prioridade para o Ministério da Saúde. Diversas foram as intervenções 

realizadas, desde a organização da assistência, melhor remuneração pela realização do parto, 

constituição de redes assistenciais para a gestação de alto risco, realização de investimentos, 

realização de pacto para a redução das cesarianas realizadas, cadastramento de gestantes, 

incentivo à realização do acompanhamento pré-natal completo, vinculação do pré-natal 

completo à melhor remuneração do parto. 

 

6.2.6.1 Assistência ao Parto e a Tabela SUS 

A SAS tem promovido um intenso trabalho de incentivo à realização do parto normal 

e do pré-natal. Esse incentivo tem se traduzido em reajustes no valor de remuneração do 

parto normal constante da Tabela do SIH/SUS, na inclusão de procedimento anestésico na 

composição do custo/remuneração do parto normal, na definição de adicionais de custeio 

para os hospitais de referência em gestação de alto risco, na inclusão na Tabela de 

procedimento de parto realizado por enfermeiro-obstetra e ainda na instituição de um limite 

para a relação percentual entre cesarianas e partos normais.  

Esse limite de cesarianas, instituído inicialmente pelo Ministério da Saúde em 1998, 

evoluiu, em 2000, para a celebração de um pacto com os estados pela redução na realização 

desses procedimentos. Assim, cada estado define o seu limite, de acordo com sua realidade 

assistencial, e estabelece uma meta anual de redução. A taxa de cesarianas em 2001 foi de 

25,2%. Em 1995, era de 32,4%, o que significa uma redução de 22,2% no período.  

Quanto aos valores de Tabela, em janeiro de 1995, o SUS pagava R$ 114,23 por um 

parto normal; hoje paga R$ 300,00, o que significa um aumento de 162,63 %. O pagamento de 

valores adicionais pela realização do parto naquelas gestantes que tenham feito o 

acompanhamento pré-natal completo tem representado um importante salto qualitativo na 

assistência materno-infantil no País, vinculando a instituição hospitalar aos serviços de 

atenção básica e consolidando a referência e contra-referência entre esses serviços.  

Em 2001, foram realizados 2,4 milhões de partos pelo SUS, com uma média mensal de 

200 mil. Em 1997, foram realizados 2,7 milhões de partos, com uma média mensal de 226,5 

mil. Uma redução nessa freqüência, no período de 1997 a 2001, de 11,69%. 



Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde 
Relatório de Gestão 1998/2001 

 83

Em 1997, foram gastos aproximadamente R$ 554 milhões em procedimentos de 

obstetrícia, com uma média mensal de R$ 46,1 milhões. O gasto em 2001 foi de R$ 716 

milhões, com média mensal de R$ 59,6 milhões, o que representa um acréscimo de 29% em 

relação aos valores pagos em 1997, mesmo com a redução ocorrida no número de partos. 

Esses dados podem ser visualizados nos gráficos a seguir: 

Gráfico 11 
Partos - Freqüência 

  1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 1997 a 

2001 

Anual      2.718.265       2.622.394       2.652.999       2.505.350       2.400.565  -11,69% 
Mensal        226.522         218.533         221.083         208.779          200.047   

2.200.000
2.250.000
2.300.000
2.350.000
2.400.000
2.450.000
2.500.000
2.550.000
2.600.000
2.650.000
2.700.000
2.750.000
2.800.000

1997 1998 1999 2000 2001

Fonte: SAS/MS 
 

 
Gráfico 12 
Obstetrícia – Gastos em R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 1997 a 

2001 

Anual  554.120.180   628.929.746   725.371.522   671.297.254   705.709.505  27,36% 
Mensal    46.176.682     52.410.812     60.447.627     55.941.438     58.809.125    
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Fonte: SAS/MS 
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A freqüência de partos por região, no período, é a seguinte: 

Tabela 16 

Região 1997 1998 1999 2000 2001 

Variação 
entre      

1997 e 
2001 

Centro-Oeste 196.779        193.857         182.937         174.740         164.426  -16,50% 
Nordeste 901.225        880.731         900.433         878.122         846.777  -6,10% 
Norte 236.764        242.253         261.822         243.089         240.190  +1,00% 
Sudeste 1.003.809        948.490         950.083         880.792         840.804  -16,30% 

Sul 379.688        357.063         357.724         328.607         308.368  -18,80% 
Brasil 2.718.265      2.622.394       2.652.999       2.505.350      2.400.565  -11,70% 

 Fonte: SAS/MS 

 
 Considerando a série histórica de 1997 a 2001, observa-se uma redução gradual e 

constante do número de partos, refletindo a tendência de redução da natalidade no País.  

Nas regiões com índices maiores de desenvolvimento – Sul, Sudeste e Centro-Oeste – 

houve maior redução da taxa de natalidade e conseqüente número de nascimentos. 

A Região Norte apresentou um pequeno aumento no número de partos entre 1997 e 

2001, o que pode ser conseqüência do maior acesso à assistência hospitalar ao parto. A taxa 

de natalidade na Região não decresceu ao ritmo da média nacional, o que pode ser atribuído 

às dificuldades de acesso a informações e insumos para o planejamento familiar, bem como a 

um aumento da notificação de nascidos vivos. 

  
6.2.6.2 Programa de Apoio à Implantação dos Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar 
para Atendimento à Gestante de Alto Risco 

A exemplo do Programa voltado para a Urgência e Emergência, a implantação desses 

Sistemas tem desempenhado importante papel na organização da assistência obstétrica, na 

constituição de redes assistenciais, na definição de hospitais de referência, na organização 

dos fluxos assistenciais e na referência e contra-referência das pacientes. O Programa foi 

instituído em 1998, por meio da Portaria GM/MS n.º 3.016, de 19 de junho, e está inserido 

numa política global, definida pelo Ministro José Serra, de ampliação da qualidade 

assistencial no SUS. É, portanto, uma iniciativa que vem sendo coordenada pela SAS, 

dirigida à qualificação da assistência prestada à gestante e ao neonato, em especial àqueles 

considerados sob maior risco de complicações e mortalidade. 

A formulação e a implementação do Programa buscaram incorporar o princípio da 

integralidade assistencial. Isso envolve um amplo conjunto de ações que têm por objetivo 

garantir a atenção à gestante em todas as fases da gestação, desde a adequada realização do 
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pré-natal até a assistência ao parto e os cuidados no puerpério. Estão sendo criadas, dessa 

maneira, as condições necessárias para que, ao ser constatada a necessidade de intervenção 

especializada para o atendimento da gestante, essa assistência seja disponibilizada de forma 

rápida, qualificada e humanizada. 

Os hospitais de referência para o atendimento à gestante de alto risco e ao neonato 

integrantes do Programa, além de receberem um adicional de custeio sobre os serviços 

prestados (25% a 50% sobre o valor de tabela dos procedimentos, de acordo com a 

complexidade do hospital), estão tendo sua capacidade assistencial qualificada por meio da 

incorporação de equipamentos e capacitação de seus recursos humanos. 

Os recursos destinados à implantação do Programa foram repassados, mediante 

convênio, às Secretaria Estaduais de Saúde. Eles foram destinados a investimentos nos 

hospitais de referência do Sistema Estadual de Atendimento das Gestantes de Alto Risco, nas 

casas de gestante de alto risco, no treinamento das respectivas equipes e nos serviços de 

atendimento e controle centralizado.  

No período de agosto de 1998 até junho de 2000, foram investidos R$ 100,1 milhões, 

beneficiando 226 hospitais que integram o Sistema de Referência Hospitalar para 

Atendimento à Gestante de Alto Risco, em 161 municípios onde residem cerca de 58,6 

milhões de pessoas. 

Os recursos foram utilizados na aquisição de equipamentos para o aparelhamento de 

unidades obstétricas (R$ 73,8 milhões), no treinamento e capacitação de médicos, 

enfermeiros e outros profissionais (R$ 21,3 milhões) e na criação de centrais de regulação (R$ 

5 milhões). A distribuição regional dos recursos e o número de hospitais beneficiados são os 

seguintes: 

Região Sul   R$ 8,8 milhões – 29 hospitais 
Região Sudeste  R$ 47,8 milhões – 106 hospitais 
Região Centro-Oeste  R$ 8,6 milhões – 20 hospitais 
Região Nordeste  R$ 23,5 milhões – 56 hospitais 
Região Norte   R$ 11,4 milhões – 15 hospitais 
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Gráfico 13 
Distribuição regional dos recursos pelo Programa de Apoio à Implantação dos Sistemas Estaduais de 
Referência Hospitalar para Atendimento à Gestante de Alto Risco 
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 Fonte: SAS/MS 

 
 
Gráfico 14 
Distribuição regional do número de hospitais beneficiados pelo Programa de Apoio à Implantação dos 
Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar para Atendimento à Gestante de Alto Risco  
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 Fonte: SAS/MS 

 
Com os equipamentos adquiridos, os hospitais beneficiados passaram a contar com 

mais leitos de UTI neonatal e adulto, equipamentos de acompanhamento e diagnóstico como 

ultrassonógrafo, monitor fetal, cardiotocógrafo, incubadoras de transporte, equipamentos 

para fototerapia e outros materiais e equipamentos para as unidades obstétricas. Esses 

equipamentos, aliados à capacitação dos profissionais, têm permitido uma redução na 

necessidade de transferência de recém-nascidos que necessitam de um atendimento de alta 

complexidade imediatamente após o parto. Essas transferências, realizadas muitas vezes sem 

as adequadas condições de segurança, diminuíam significativamente as chances de 

sobrevivência desses recém-nascidos. 
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Pouco adiantaria ter à disposição hospitais equipados com modernos aparelhos se 

eles não possuíssem, em seus quadros, médicos e enfermeiros capacitados. Assim, o repasse 

pelo Ministério da Saúde de R$ 21,2 milhões às Secretarias Estaduais de Saúde garantiu o 

treinamento e capacitação de cerca de 36,8 mil profissionais em todo o País, permitindo, 

dessa forma, a utilização dos novos conhecimentos adquiridos nos cursos promovidos na 

melhoria do atendimento. A capacitação não ficou restrita aos profissionais da área de 

gestação de alto risco (público-alvo), mas estendeu-se a todos os profissionais do sistema de 

saúde, dentro da perspectiva de promover um atendimento integral em todas as unidades de 

serviço. A distribuição regional do número previsto de profissionais treinados é a seguinte: 

Região Sul      2.814 
Região Sudeste     5.324 
Região Centro-Oeste     4.190 
Região Nordeste   17.973 
Região Norte      6.502 
 

Gráfico 15 
Distribuição regional do número de profissionais capacitados no âmbito do Programa de Apoio à 
Implantação dos Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar para Atendimento à Gestante de Alto 
Risco 
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Além dos recursos destinados à compra de equipamentos e capacitação dos 

profissionais, o Ministério repassou R$ 7 milhões às Secretarias Estaduais de Saúde para a 

criação e implantação de Centrais de Regulação de leitos e marcação de consultas em todos 

os estados. As Centrais são ferramentas de operacionalização e gestão do sistema público de 

saúde que têm por objetivo final garantir o acesso dos pacientes ao atendimento e, ao mesmo 

tempo, otimizar a utilização dos recursos assistenciais disponíveis. Essa garantia de acesso, 

sempre de acordo com as necessidades da gestante e do neonato, está voltada a todos os 

serviços assistenciais disponíveis – sejam eles a consulta médica, o exame especializado, o 

centro obstétrico para a realização do parto ou mesmo a internação junto a uma UTI de 

adultos ou neonatal. Vale ressaltar que a concretização das Centrais e seu efetivo 

funcionamento dependem, fundamentalmente, dos gestores estaduais que são os 

responsáveis pelo seu gerenciamento e manutenção. 

O programa de investimentos foi complementado com a aquisição de equipamentos 

para UTI neonatal e assistência ao parto, financiados via REFORSUS. Foram contemplados 

205 hospitais que receberam os equipamentos no decorrer de 2001, no valor global de R$ 30 

milhões. 

Ainda em 1998, por meio da Portaria GM/MS n.º 3.477, publicada em agosto daquele 

ano, o Ministério estabeleceu os mecanismos para a implantação dos Sistemas Estaduais de 

Referência Hospitalar no Atendimento da Gestante de Alto Risco e os critérios de inclusão, 

cadastramento e classificação de hospitais no referido sistema. No final de 2001, já 

contávamos com 109 unidades assim habilitadas, distribuídas da seguinte forma: 

Sul 7 
Sudeste 54 
Centro-Oeste 9 
Norte 3 
Nordeste 34 
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Gráfico 16 
Distribuição regional do número de unidades habilitadas no Sistema de Referência para Gestação de 
Alto Risco 
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Fonte: SAS/MS  
 
Tabela 17 
Distribuição, por estado, das unidades habilitadas ao recebimento do adicional de custeio do 
Programa Gestação de Alto Risco 

UF N.º NÍVEL TOTAL 
AL 1 II 1 
BA 7 II 7 

3 II 
CE 

4 III 
7 

2 II 
DF 

2 III 
4 

2 II 
GO 

2 III 
4 

2 II 
MA 

2 III 
4 

5 II 
MG 

1 III 
6 

MS 1 III 1 
1 I 

MT 
1 III 

2 

3 II 
PB 

1 III 
4 

PA 1 III 1 
5 II 

PE 
2 III 

7 

PI 1 III 1 
PR 2 III 2 

5 II 
RJ 

6 III 
11 

1 II 
RN 

2 III 
3 
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Tabela 17 (continuação) 
Distribuição, por estado, das unidades habilitadas ao recebimento do adicional de custeio do 
Programa Gestação de Alto Risco 

UF N.º NÍVEL TOTAL 
RR 1 II 1 

3 II 
SC 

2 III 
5 

18 II 
SP 

19 III 
37 

TO 1 II 1 
Brasil 109 
Fonte: SAS/MS 

 
6.2.6.3 Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

Este Programa foi instituído por meio da Portaria GM/MS n.º 569, em junho de 2000. 

Foi concebido partindo do princípio de que o acesso das gestantes e recém-nascidos a  um 

atendimento digno e de qualidade, no decorrer da gestação, parto, puerpério e período 

neonatal, é um direito inalienável da cidadania. O Programa complementa as medidas que 

haviam sido adotadas pelo Ministério, como a implantação das redes de assistência à 

gestação de alto risco, o incremento do custeio e a realização de investimentos nas unidades 

hospitalares integrantes da rede. Assim, a implantação do Programa significa o 

prosseguimento de uma política de estímulo ao aprimoramento do sistema de assistência à 

saúde da gestante, integrando e regulando o atendimento à gestação e ao parto nos níveis 

ambulatorial básico e especializado, o acompanhamento pré-natal, o atendimento pré e inter-

hospitalar, o atendimento hospitalar e o controle de leitos obstétricos como forma de garantir 

a integralidade assistencial. O Programa representa, também, a adoção de medidas 

destinadas a possibilitar o avanço da organização e regulação do sistema de assistência à 

gestação e ao parto e o estabelecimento de ações que integrem todos os níveis dessa 

assistência, definindo mecanismos de regulação e criando os fluxos de referência e contra-

referência que garantam o adequado atendimento à gestante, ao parto e ao recém-nascido. 

Os recursos destinados à implantação do Programa são da ordem de R$ 567 milhões. 

O Programa é integrado por três componentes, a saber: 

Componente I – Incentivo à Assistência Pré-Natal – coordenado pela Secretaria de Políticas 
de Saúde (SPS) 

O Ministério da Saúde está destinando R$ 123 milhões para este componente, 

provenientes do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O município que fizer 

o cadastro da gestante até o quarto mês da gestação recebe um incentivo de R$ 10 por 

paciente. No término do pré-natal, o gestor recebe outros R$ 40, desde que cumprida uma 

lista mínima de procedimentos estabelecidos pelo Programa. Esses recursos são adicionais 
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aos destinados pelo Piso de Atenção Básica (PAB). O hospital, indicado no termo de adesão 

dos municípios ao Programa, que realizar o parto de uma gestante cadastrada, recebe outros 

R$ 40 (adicionais ao valor de tabela do parto). 

Componente II – Organização, Regulação e Investimentos na Assistência Obstétrica e 
Neonatal – coordenado pela SAS 

Este componente conta com recursos da ordem de R$ 77,6 milhões, destinados à 

criação de centrais de regulação em cada estado, implantação de sistemas móveis de 

atendimento à gestante (ambulâncias adequadamente equipadas para este fim) e 

financiamento técnico, operacional e de equipamentos para a assistência à gestante e ao 

recém-nascido. Os recursos para a implantação das centrais e dos sistemas móveis são 

repassados, mediante convênio, às Secretarias de Saúde. Aqueles destinados à aquisição de 

equipamentos são repassados diretamente aos hospitais beneficiados. 

Sem excluir aqueles hospitais já beneficiados com investimentos no Programa de 

Gestante de Alto Risco, este Programa amplia o leque dos hospitais beneficiados e é 

destinado ao aprimoramento da assistência obstétrica e neonatal em geral. Foi definido como 

critério de eleição para receber os investimentos o número anual de partos realizados pelo 

hospital no SUS. Todos os hospitais que realizam mais de mil partos por ano foram 

contemplados, o que resulta em 515 hospitais aptos ao recebimento de recursos. 

Até o final de 2001, 171 projetos de investimento em hospitais receberam parecer técnico 

favorável, sendo que, destes, 131 instituições já assinaram o convênio. Até o momento, 78 

instituições receberam os recursos. Os demais projetos estão sob análise técnica ou aguardando 

envio de documentação complementar por parte das unidades beneficiadas. 

Em resumo, foram investidos, a partir de 1998, mais de R$ 200 milhões para melhorar 

a assistência hospitalar ao parto e ao recém-nascido. 

Componente III – Nova Sistemática de Pagamento da Assistência ao Parto – coordenado 
pela SAS 

O objetivo deste componente é o de melhorar as condições de custeio da assistência ao 

parto nos hospitais cadastrados no SUS, por meio do aumento do valor pago pelos 

procedimentos realizados e pela alteração da forma de remuneração da assistência que 

estava em vigor desde junho de 2000. Para o desenvolvimento dessas atividades, foram 

destinados mais de R$ 310 milhões anuais. 
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6.2.7 Assistência Oncológica 

O Instituto Nacional de Câncer (INCa) é o órgão do Ministério da Saúde vinculado à 

Secretaria de Assistência à Saúde e que tem como responsabilidade desenvolver e coordenar 

ações integradas para a prevenção e controle do câncer no Brasil. Essas ações são de caráter 

multidisciplinar e compreendem a assistência médico-hospitalar prestada no âmbito do SUS, 

direta e gratuitamente, aos pacientes com câncer; e a atuação em áreas estratégicas, como a 

prevenção e a detecção precoce, a formação de profissionais especializados, o 

desenvolvimento da pesquisa e a informação epidemiológica. Todas as atividades do INCa 

têm por objetivo reduzir a incidência e mortalidade causada pelo câncer no País.  

A política adotada pelo Ministério da Saúde para a área de oncologia, incrementada 

no período compreendido entre 1998 e 2001, tem como principais objetivos os seguintes: 

a) promover a integralidade da assistência prestada; 
b) promover a ampliação da cobertura assistencial e do acesso dos pacientes aos 

serviços; 
c) estimular e criar as condições para o desenvolvimento de ações de prevenção; 
d) estimular e criar as condições para que o diagnóstico e tratamento sejam realizados o 

mais precocemente possível; 
e) incrementar o desenvolvimento de cuidados paliativos. 

 
A assistência integral baseia-se nas especificidades do câncer, uma doença que por 

suas características envolve as mais diferentes ações assistenciais e de atenção à saúde, desde 

a prevenção, passando pelo diagnóstico e tratamento, até a prestação de cuidados paliativos. 

Essas peculiaridades significam o envolvimento das mais variadas terapias e a necessidade 

de que a abordagem do paciente tenha um enfoque multiprofissional e integrado. 

Para implementar a política traçada, o Ministério da Saúde tem desenvolvido, desde 

1998, intensas ações na área de oncologia. Essas ações envolvem a criação de mecanismos 

para a organização e estruturação de redes assistenciais hierarquizadas e regionalizadas, a 

definição de critérios de cadastramento de serviços, a definição de critérios para cobertura 

assistencial, a regulação da assistência, a realização de investimentos para aperfeiçoamento e 

ampliação da capacidade instalada de serviços de assistência oncológica e a criação de novos, 

a adequação dos valores de remuneração das Tabelas do SUS para os procedimentos 

oncológicos; e ainda, a introdução de controles sobre o atendimento dos pacientes, 

especialmente em nível ambulatorial. 

As principais medidas adotadas e implementadas pela SAS no período de 1998 a 2001 

são descritas a seguir. 
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6.2.7.1. Organização de Redes de Assistência Oncológica 

Como já foi dito, o paciente com câncer necessita de um conjunto de ações integradas 

para que sua abordagem seja adequadamente realizada. Até 1998, a assistência prestada 

ocorria de forma pouco ou não estruturada, o que comprometia severamente sua qualidade. 

O paciente era, normalmente, visto “em partes” – um serviço cuidando da prevenção, outro 

do diagnóstico, um terceiro do tratamento cirúrgico e, várias vezes, um quinto e um sexto 

serviços ocupando-se da quimioterapia e da radioterapia, quando indicadas. 

Essa fragmentação assistencial, além de desorientar o paciente que, por muitas vezes 

tinha que “bater de porta em porta” para receber o atendimento adequado, gerava um 

comprometimento da qualidade da assistência, da qualidade de vida e da sua própria 

sobrevida. Nessa lógica, não era rara a “seleção” de pacientes a serem tratados pelos serviços 

– os procedimentos de melhor remuneração eram priorizados, em detrimento de uma 

assistência global. 

A organização de redes assistenciais hierarquizadas e regionalizadas foi uma das 

estratégias adotadas para garantir a ampliação do acesso dos pacientes aos serviços e a 

integralidade da assistência. Assim, a Portaria GM/MS n.º 3.535, de 2 de setembro de 1998, 

estabeleceu os critérios de cadastramento de serviços em oncologia, criou e hierarquizou, por 

nível de complexidade e abrangência de atuação, os Centros de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON), criou os mecanismos para a organização das redes assistenciais e ainda 

definiu parâmetros de casos novos anuais de câncer e de necessidade de serviços, para 

instrumentalizar o planejamento da cobertura assistencial. 

As redes assistenciais são integradas por: 

•  CACON I - com e sem radioterapia própria; 
•  CACON II; 
•  CACON III; 
•  Serviços isolados de quimioterapia; 
•  Serviços isolados de radioterapia. 

 
Os CACON são instituições de diferentes níveis de complexidade assistencial – I, II e 

III –, que oferecem assistência especializada e integral ao paciente com câncer, atuando na 

área de prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento. A assistência abrange oito 

modalidades integradas: diagnóstico, cirurgia oncológica, oncologia clínica, quimioterapia, 

radioterapia, medidas de suporte, reabilitação e cuidados paliativos.  

Paralelamente a essas definições, foi promovido um amplo recadastramento de 

serviços oncológicos em todo o País. Nesse processo, foi dada preferência ao cadastramento 

de CACON em relação aos serviços isolados, pois se entende como mais adequada a 
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assistência prestada em um único serviço. Em qualquer hipótese, todos os Centros foram 

demandados a apresentar, formalmente, a relação existente com os demais Centros de maior 

complexidade, para a garantia da integralidade assistencial e dos fluxos de referência e 

contra-referência de pacientes. Para exemplificar, caso haja um CACON I sem radioterapia, 

para que esse Centro seja cadastrado e integre a rede, ele deve apresentar um instrumento 

formal firmado com outro serviço, igualmente cadastrado, que garanta a realização de 

radioterapia para os pacientes que dela necessitem. O mesmo ocorre com os serviços isolados 

que, cadastrados em caráter excepcional e por necessidade assistencial (Portaria GM/MS n.º 

113, de 31 de março de 1999), são demandados a apresentar, para que sejam efetivamente 

cadastrados, a sua relação formal com algum CACON cadastrado que disponha de todos os 

serviços inexistentes no serviço isolado, complementando a assistência prestada. 

Nesse processo, até o final de 2001 foram cadastradas 254 unidades para prestação de 

serviços oncológicos, com as seguintes classificações: 

153 CACON  I,  II e III – Centros de Alta Complexidade em Oncologia 
29 Serviços Isolados de Radioterapia 
60 Serviços Isolados de Quimioterapia 
12 Serviços Isolados de Quimioterapia e Radioterapia 

 
A distribuição regional dos serviços é a seguinte: 

Região Sudeste: 70 CACON I; 5 CACON II e 2 CACON III (referência nacional); 14 
Serviços Isolados de Quimioterapia, 15 Serviços Isolados de 
Radioterapia e 7 Serviços Isolados de Quimio e Radioterapia; 

Região Sul: 31 CACON I e 1 CACON II; 16 Serviços Isolados de Quimioterapia, 7 
Serviços Isolados de Radioterapia e 1 Serviço Isolado de Quimio e 
Radioterapia; 

Região Nordeste: 24 CACON I e 5 CACON II; 20 Serviços Isolados de Quimioterapia, 7 
Serviços Isolados de Radioterapia e 1 Serviço Isolado de Quimio e 
Radioterapia; 

Região Centro-Oeste: 10 CACON I e 1 CACON II; 8 Serviços Isolados de Quimioterapia e 2 
Serviços Isolados de Quimio e Radioterapia; 

Região Norte: 2 CACON I e 2 CACON II; 2 Serviços Isolados de Quimioterapia e 1 
Serviço Isolado de Quimio e Radioterapia. 

 
6.2.7.2 Projeto Expande 

Com o mapeamento da assistência oncológica no Brasil, realizado a partir do 

cadastramento dos serviços, foram identificadas regiões com pouca ou nenhuma cobertura 

assistencial. Para resolver esse problema e ampliar a oferta de serviços e a cobertura 

assistencial nas regiões identificadas, o Ministério da Saúde lançou, em 2000, o Projeto 

Expande.  
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Esse Projeto, executado pela Secretaria de Assistência à Saúde por meio do Instituto 

Nacional de Câncer (INCa), tem por objetivo implantar, em quatro anos, 20 CACON. Com 

recursos de cerca de R$ 45 milhões, o Projeto dotará unidades hospitalares de equipamentos 

de radioterapia e capacitará recursos humanos para o atendimento oncológico especializado.  

Com a implantação desses 20 novos serviços, estima-se beneficiar uma população de 

14 milhões de pessoas. 

O projeto está em pleno andamento, já tendo sido aplicados em 2001 recursos da 

ordem de R$ 13.193.915,00 e inaugurado, no final de 2001, o CACON I com radioterapia, do 

Hospital São João de Deus, no município de Divinópolis (MG), a um custo de R$ 590.246,00. 

Estão em fase final de implementação, os seguintes serviços: Hospital Comunitário de 

Araguaína, em Araguaína (TO) (R$ 2.213.406,00), Hospital de Caridade de Ijuí, em Ijuí (RS) 

(R$ 2.213.406,00), Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, em Itabuna (BA) (R$ 1.956.250,00), 

Hospital Universitário de Alagoas, em Maceió (AL) (R$ 2.213.406,00), todos com previsão de 

inauguração para 2002. 

6.2.7.3 Inclusão de Novos Procedimentos Oncológicos na Tabela SUS 

Com o objetivo de ampliar a oferta de serviços, a cobertura assistencial, o acesso dos 

pacientes e ainda incorporar novas tecnologias assistenciais, foram incluídos na Tabela SUS, 

em 1999, uma série de novos procedimentos, a saber: 

- Quimioterapia para tumor maligno intra-arterial; 
- Quimioterapia para tumor maligno intracavitária; 
- Quimioterapia de administração contínua; 
- Quimioterapia para leucemia crônica em agudização; 
- Quimioterapia para leucemia aguda linfóide e não linfóide; 
- Radioterapia externa (cobaltoterapia ou acelerador linear); 
- Intercorrências clínicas de paciente oncológico; 
- Braquiterapia com alta taxa de dose; 
- Iodoterapia do câncer diferenciado de tireóide – dose ablativa; 
- Iodoterapia do câncer diferenciado de tireóide – dose terapêutica. 
 

Em 2001, foi incluído um conjunto de oitos novos procedimentos destinados a 

remunerar o tratamento da Leucemia Mielóide Crônica em suas diversas fases. Para 

respaldar a utilização desses procedimentos e definir qual a terapêutica melhor indicada no 

tratamento dessa doença, foi elaborado e publicado o Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para Tratamento da Leucemia Mielóide Crônica do Adulto. 

6.2.7.4 Ampliação do Acesso à Assistência Oncológica 

O sucesso da política desenvolvida nos últimos anos para ampliação da oferta e do 

acesso dos pacientes aos serviços de assistência oncológica pode ser notado pelo aumento no 
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número de pacientes sob tratamento de quimioterapia e radioterapia, e pelo crescimento 

significativo nos gastos realizados, nos níveis ambulatorial e hospitalar, entre 1998 e 2001. 

Esse crescimento também é decorrente da incorporação de novos procedimentos na Tabela 

SUS, e do reajuste de valor de certos procedimentos.  

Para demonstrar a evolução dos gastos e do número de pacientes atendidos, 

apresentamos a seguir um comparativo entre os anos de 1997 e 2001: 

Tabela 18 
Gastos e freqüências de procedimentos em assistência oncológica. 1997-2001 
Quimioterapia – Gastos e n.º de sessões 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 
a 2001 

Gasto anual  261.660.871   223.052.711   306.308.367   398.560.919   484.921.693  85,32% 
Gasto mensal médio    21.805.073     18.587.726     25.525.697     33.213.410     40.410.141    
N.º de sessões anual 567.654 561.959 592.933 785.220 945.299 66,59% 
 
Radioterapia – Gastos e n.º de sessões 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 
1997 a 2001 

Gasto anual    74.791.786     63.574.909     76.978.919     86.832.908     93.827.011  25,45% 
Gasto mensal médio      6.232.649       5.297.909       6.414.910       7.236.076       7.881.984    
N.º de sessões anual 4.917.670 4.718.867 4.501.305 4.955.963 5.368.805 9,17% 

 
Cirurgia Oncológica – Gastos e n.º de procedimentos 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 
2001 

Gasto anual    57.373.815    59.600.074    86.937.348    86.723.356  103.017.974 79,56% 
Gasto mensal médio      4.781.151      4.966.673      7.244.779      7.226.946      8.584.831   
N.º de cirurgias anual 45.672 47.880 76.629 82.180 86.386 89,14% 

 
Oncologia – Gastos totais 

  1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 
2001 

Gasto anual  393.826.472  346.227.694  470.224.634  572.117.183  662.370.325 68,19% 
Gasto mensal médio    32.818.873    28.852.308    39.185.386    47.676.432    54.752.184   
Fonte: SAS/MS. Valores em R$1,00. 
 

6.2.7.5 Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino 

O câncer de colo uterino é um dos cânceres de maior incidência na população 

feminina do País. Sua detecção precoce é fundamental para que seja possível, com uma 

abordagem adequada à paciente, a redução da morbimortalidade de suas portadoras. Para 

ampliar o acesso da população feminina nas idades de maior risco ao diagnóstico precoce do 

câncer de colo uterino bem como de suas lesões precursoras, e ainda garantir o tratamento 

adequado das pacientes identificadas, o Ministério da Saúde instituiu, em julho de 1998, o 

Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino. 
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Para garantir a plena realização do Programa, os procedimentos relacionados ao seu 

desenvolvimento receberam recursos adicionais do MS, não onerando, dessa maneira, os 

tetos financeiros dos estados. Foram incluídos na Tabela SUS os seguintes procedimentos: 

- Coleta de material para exames citopatológicos; 
- Exame citopatológico cérvico vaginal; 
- Controle de qualidade de exames citopatológicos. 

Desde sua implantação, em 1998, até o final de 2001, o Programa realizou 33,1 milhões 

de exames. De 1998 a 2001, os valores gastos com o Programa Nacional de Combate ao 

Câncer de Colo Uterino têm aumentado progressivamente, como se vê no gráfico abaixo: 

Gráfico 17 

Evolução dos valores gastos com o Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino. 1998-

2001
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Fonte SAS/MS 

1998  R$ 17.677.393,47 

1999 R$ 27.146.805,57 

2000 R$ 37.414.255,45 

2001 R$ 61.721.534,00 

Esse aumento foi mais significativo entre 2000 e 2001, em decorrência de três fatores: 

- Aumento na freqüência do exame citopatológico (em 2000, foram realizados 6,6 
milhões de exames; e em 2001, 8,4 milhões de exames); 

- Inclusão da Cirurgia de Alta Freqüência (CAF), cujo valor é de R$ 18,85 no FAEC, 
representando um gasto R$ 375.111,10. Trata-se de um procedimento ambulatorial 
caracterizado pela conização do colo uterino de pacientes com resultado positivo do 
citopatológico, no intuito de evitar progressão da lesão verificada por meio do 
exame preventivo; 

- Estímulo à cobrança da coleta do exame cérvico-uterino. 
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6.2.8 Gastroplastia 

A obesidade está se tornando um grave problema de Saúde Pública, neste início de 

milênio. O número de pessoas com obesidade mórbida tem aumentado, fato que demandou 

uma intervenção do MS para possibilitar a essas pessoas o acesso ao tratamento e à cirurgia 

de gastroplastia. 

Em 1999, foi instituída no SUS a rede de atendimento ao paciente portador de 

obesidade mórbida, com a criação dos Centros Nacionais de Referência para Cirurgia 

Bariátrica/Gastroplastia. 

De 1999 ao final de 2001, foram cadastrados 22 Centros no SUS, possibilitando a 

cobertura assistencial de todas as macrorregiões do País, assim distribuídos: 

 
Região Sudeste 11 Centros (7 em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 no Espírito 

Santo e 1 no Rio de Janeiro). 
Região Sul 6 Centros (3 no Paraná, 2 em Santa Catarina e 1 no Rio Grande 

do Sul) 
Região Nordeste 3 Centros (2 em Pernambuco e 1 no Ceará) 
Região Centro-Oeste 1 Centro (Mato Grosso do Sul) 
Região Norte  1 Centro (Pará) 
 

A partir de agosto de 2001, o financiamento do procedimento de gastroplastia foi 

incluído entre aqueles considerados estratégicos e passou a ser custeado pelo FAEC. Essa 

iniciativa deverá promover um incremento na realização das cirurgias, possibilitando a 

ampliação da oferta de serviços e de acesso aos pacientes. 

Tabela 19 
Gastroplastia – n.º de procedimentos 

 1999 2000 2001 Variação de 1999 a 2001 

Anual 63 353 497 660,32% 
Mensal 5 29 40  
Fonte: SAS/MS.  

 
6.2.9 Deformidades Craniofaciais 

Embora normatizada desde 1994, esta área teve um grande impulso em organização e 

consolidação de sua rede assistencial, no período de gestão de 1998 a 2001. O número de 

serviços cadastrados, que era de sete até 1997, mais do que dobrou no período, passando 

para os atuais 18 (lesões lábio-palatais). Como o tratamento das deformidades crânio-faciais, 

por sua complexidade e especificidade, demanda serviços altamente especializados, equipes 

multiprofissionais, instalações e equipamentos bastante diferenciados, os Centros de 

Assistência têm uma abrangência bastante grande, macrorregional na maior parte dos casos, 

ou até mesmo nacional. O Ministério da Saúde tem atuado nessa área buscando uma melhor 
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organização do fluxo de pacientes, descentralização do atendimento e estabelecimento de 

“postos avançados” dos serviços já existentes. 

Essa área teve um incremento assistencial significativo com a normatização do 

implante coclear. Em outubro de 1999 foram estabelecidos os critérios de indicação e contra-

indicação de implante coclear, e também as normas para cadastramento de Centros para a 

realização do procedimento. Atualmente contamos com seis Centros cadastrados.  

Outra atividade compreendida nessa área assistencial é a de implante dentário osteo-

integrado, para o qual já contamos com seis centros habilitados/cadastrados. 

A distribuição regional dos serviços é a seguinte: 

Região Sudeste 10 serviços de lesões labiopalatais, 5 de implante coclear e 6   de 
implante osteointegrado 

Região Sul 5 serviços de lesões labiopalatais e 1 de implante coclear 
Região Nordeste 1 serviço de lesões labiopalatais 
Região Centro-oeste 1 serviço de lesões labiopalatais 
Região Norte 1 serviço de lesões labiopalatais  
 

Além das medidas já descritas, em 2001 foi concedido reajuste de 75% para os 

procedimentos relativos à assistência dos portadores de lesões craniofaciais, o que tem 

contribuído para a ampliação da oferta de serviços e do acesso dos pacientes ao tratamento. 

Os números relativos à assistência aos portadores de deformidades craniofaciais são 

os seguintes: 

Gráfico 18 
Deformidades Craniofaciais – freqüência de procedimentos 

  1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

Anual        9.455        17.719         25.887         26.943         49.405  422,53% 
Mensal           788         1.477           2.157           2.245           3.644    
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 Fonte: SAS/MS. 
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Gráfico 19 
Deformidades Craniofaciais – Gastos em R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

Anual  4.974.695   6.889.967   12.058.104   12.733.217   22.528.383  352,86% 
Mensal     414.558      574.164     1.004.842     1.061.101     1.733.040    
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Fonte: SAS/MS. 

 
6.2.10 Cirurgia Cardíaca 

Embora normatizada desde 1994, essa área teve um grande impulso de organização e 

consolidação de sua rede assistencial a partir de 1999. O número de serviços cadastrados até 

o final de 2001 era o seguinte: 

Cirurgia cardíaca       175 serviços 
Implante de marcapasso      166 serviços 
Laboratório de eletrofisiologia e terapêutica intervencionista   26 serviços 
Implante de marcapasso multissítio         2 serviços 
Implante de marcapasso cardioversor desfibrilador       7 serviços  
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Gráfico 20 
Distribuição de serviços de cirurgia cardíaca por região 
 

REGIÕES Serviços de Cirurgia Cardíaca 
NORTE 6 

NORDESTE 34 
CENTRO-OESTE 23 

SUDESTE 78 
SUL 34 
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Fonte: SAS/MS 

 
A área de cirurgia cardíaca, pela complexidade e especificidade de seus 

procedimentos, não encontra serviços e capacidade instalada de atendimento uniformemente 

distribuídas no território nacional (Gráfico 20), sendo que a oferta de serviços concentra-se 

nas regiões Sul e Sudeste. Alguns Estados, como Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, não 

contam com nenhum serviço de cirurgia cardíaca instalado. Outros estados, embora 

contando com esses serviços, têm capacidade de produção ainda insuficiente para cobrir a 

demanda existente. Isso determina a necessidade de um fluxo interestadual de pacientes 

para a realização dos procedimentos de cirurgia cardíaca. 

Para facilitar esse fluxo, garantir o acesso dos usuários do SUS aos serviços de alta 

complexidade não disponíveis nos estados onde residem e viabilizar o financiamento dos 

serviços, o Ministério da Saúde incluiu, em julho de 1999, 50% das cirurgias cardíacas na 

Câmara Nacional de Compensação de Alta Complexidade. Essa medida foi aperfeiçoada em 

2001 pela implantação da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade. A Central, 

implementada por meio da Portaria GM/MS n.º 589, de 27 de dezembro de 2001, funcionará 

no âmbito da SAS a partir do início do ano de 2002, tendo por objetivo organizar a referência 
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interestadual de pacientes que necessitem de assistência hospitalar de alta complexidade, a 

exemplo da cirurgia cardíaca. 

A SAS adotou outras medidas, além das já descritas, destinadas a incrementar e 

estimular a oferta de serviços na área de cirurgia cardíaca, organizar a assistência e ampliar o 

acesso da população aos serviços e às novas tecnologias assistenciais. Dentre as medidas 

adotadas, podem ser destacadas: 

a) Concessão de reajuste de 100% na remuneração para a equipe de cirurgia cardíaca, 
em agosto de 1999; 

b) Atualização, em dezembro de 1999, das diretrizes para implante de marcapasso no 
âmbito do SUS, tendo em vista o desenvolvimento da estimulação cardíaca artificial e 
das terapêuticas miocárdicas; 

c) Aprovação, em dezembro de 1999, das diretrizes para o implante de prótese de 
sustentação intraluminal (STENT), sendo o novo procedimento incluído na Tabela 
SUS, permitindo o acesso dos pacientes à angioplastia com STENT. 

d) Aprovação, em dezembro de 1999, das diretrizes para o implante de marcapasso com 
cardioversor desfibrilador, bem como da troca de gerador do cardioversor 
desfibrilador, permitindo aos pacientes do SUS o acesso a esses procedimentos.  

 
A evolução da cirurgia cardíaca – número de procedimentos realizados e gastos –, 

pode ser verificada nos gráficos que se seguem: 

Gráfico 21 
Cirurgia Cardíaca – n.º de procedimentos 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 1997 

a 2001 

Anual          54.580           57.042           61.643           71.248           78.141  43,17% 
Mensal            4.548             4.754             5.137             5.937             6.511    
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 Fonte: SAS/MS 
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Gráfico 22 
Cirurgia Cardíaca – gastos em R$ 1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 

1997 a 
2001 

Anual  264.718.029   280.129.213   326.007.432   357.736.978   409.997.239  54,88% 
Mensal    22.059.836     23.344.101     27.167.286     29.811.415     34.166.437    
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6.3 Regulação da Assistência 

A regulação da assistência, em estreita articulação com a regionalização, 

cadastramento e contratação dos serviços, a programação assistencial e as atividades de 

controle e avaliação é, além de um importante instrumento de gestão do sistema de saúde, 

um grande aliado do cidadão, na medida em que capacita esse sistema a responder às 

demandas assistenciais da população de forma rápida, qualificada e integrada. 

A regulação da assistência deve ser ampla, englobando os seus diversos aspectos 

como as internações hospitalares, consultas especializadas, recursos diagnósticos e 

terapêuticos, assistência de alta complexidade, assistência obstétrica e neonatal, pré-

hospitalar, atendimento das urgências e emergências, dentre outros. Por essa abrangência de 

atuação, a regulação pode ser compreendida, mais adequadamente, como complexo 

regulador. 

Assim, o complexo regulador é o conjunto de estratégias e ações destinadas a ensejar 

o adequado e integral atendimento ao indivíduo, definidas pelos gestores públicos 

responsáveis pela formulação das políticas de saúde e pelo gerenciamento do sistema de 

saúde. Esse complexo tem por pressupostos fundamentais a universalização do atendimento, 

a descentralização, a regionalização e a hierarquização, e tem por princípio a utilização 

racional de todos os meios assistenciais disponíveis e necessários à adequada assistência do 

cidadão, segundo suas necessidades.  
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A ferramenta de operação do complexo regulador é a Central de Regulação. Essa 

Central, de acordo com o Plano Estadual de Regulação definido, e de acordo com sua área 

geográfica de atuação e abrangência reguladora, pode ser de caráter municipal, regional ou 

estadual. A regulação direta dos prestadores de serviços deve ser de responsabilidade 

municipal quando o município estiver na condição de Gestão Plena do Sistema. Já a 

regulação das referências intermunicipais deve ser de responsabilidade do gestor estadual, 

independentemente da sua condição de gestão. Para procedimentos cuja regulação tem 

componente de administração assistencial interestadual, a Central tem caráter nacional. 

Sinteticamente, pode-se dizer que a Central de Regulação é uma estrutura que, interposta 

entre o conjunto da demanda por determinada atenção e as ofertas disponíveis, é capaz de 

dar a melhor resposta possível do sistema de saúde, num dado momento, para um problema 

assistencial específico. 

 No período compreendido entre 1998 e 2001 verificou-se a existência de diversas 

experiências de regulação assistencial em estados e municípios. Constatou-se, no entanto, que 

essas experiências haviam sido concebidas e implementadas com base em diferentes referenciais 

conceituais, diferentes áreas de atuação e abrangência reguladora. Dessa forma, para dar corpo à 

formulação de uma política nacional de regulação assistencial, a primeira atividade da SAS nessa 

área foi a de promover, por meio de debate com os responsáveis pelas experiências reguladoras 

então existentes, o consenso nacional em torno da definição e unificação conceitual da Regulação, 

princípios, diretrizes e mecanismos de sua implantação. 

Assim, a partir de uma conceituação e definição de estratégias de implantação, a SAS 

adotou diversas medidas relacionadas à regulação, apresentadas a seguir. 

 

6.3.1 Investimentos 

O Ministério da Saúde investiu recursos na ordem de R$ 10 milhões na implantação e 

equipamento de Centrais de Regulação nas áreas de Urgência e Emergência e Gestação de 

Alto Risco. Esses recursos, alocados nos Programas de Apoio à Implantação dos Sistemas 

Estaduais de Referência Hospitalar para o Atendimento de Urgências e Emergências e de 

Apoio à Implantação dos Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar para Atendimento à 

Gestante de Alto Risco, foram repassados às Secretarias Estaduais de Saúde para que estas 

adquirissem os equipamentos de informática e mobiliário necessários, e implantassem suas 

Centrais de Regulação nessas áreas assistenciais.  
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6.3.2 Regulação da Assistência Oncológica 

Assim como a regulação das demais áreas assistenciais, a regulação da assistência 

oncológica é essencial para a adequada gestão da rede assistencial. No final de 1999, por 

meio da Portaria GM/MS n.º 1.478, o Ministério definiu as Centrais de Programação e 

Regulação da Assistência Oncológica e determinou sua criação e implantação em todos os 

estados. As Centrais têm por objetivo orientar a assistência a ser prestada, orientar os 

pacientes e encaminhá-los, agilizar a assistência, definir os fluxos assistenciais e controlar a 

prestação de serviços, servindo como importante instrumento de gestão, na área de 

oncologia, para as Secretarias de Saúde. A regulação consolida a formação e funcionamento 

das redes assistenciais, hierarquizando e regionalizando os serviços. 

 
6.3.3 Regulação e FUST 

Para impulsionar ainda mais a implantação de Centrais de Regulação nos estados e 

municípios, com atuação reguladora mais abrangente do que as descritas anteriormente e, 

portanto, englobando a totalidade da assistência, o Ministério da Saúde elaborou, em 2001, 

projeto de financiamento dessa atividade com recursos provenientes do Fundo de 

Universalização de Serviços de Telecomunicações (FUST). 

Esse projeto, já aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 

prevê a destinação de recursos financeiros do Fundo para a aquisição e instalação de 

equipamentos para a informatização das Centrais e dos serviços de saúde regulados (postos 

de saúde, hospitais e outros serviços), para a instalação das redes de telecomunicações 

necessárias e para o custeio das despesas relacionadas às comunicações entre as Centrais e os 

serviços regulados. 

Na primeira fase do projeto, com implantação prevista para 2002 e 2003, foi projetada 

a implantação de cerca de 120 Centrais de Regulação. Estas Centrais deverão ser instaladas 

em 68 aglomerados urbanos1 existentes no País, sendo que cada aglomerado receberá, no 

mínimo, uma Central; e nas sedes das macrorregiões definidas pelo processo de 

regionalização em curso, fruto da operacionalização da NOAS pelos estados (PDR estadual). 

Implantadas essas Centrais, serão atingidos cerca de 488 municípios e beneficiada mais de 

50% da população brasileira, habitante dos aglomerados definidos. 

                                             
1 Segundo conceito desenvolvido especificamente para a área da Saúde pela Universidade Estadual de Campinas, a partir do 
estudo Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil. Organizado por IPEA/UNICAMP.IE.NESUR/IBGE – Campinas, 
SP: UNICAMP.IE,1999 (Coleção Pesquisas n.º 3) 
 



Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde 
Relatório de Gestão 1998/2001 

 106

A programação de implantação é a seguinte: 

Até 31 de julho de 2002 30% das Centrais a serem implantadas em 
aglomerados urbanos 

Até 31 de dezembro de 2002 conclusão da implantação das Centrais em 
aglomerados urbanos (100%) 

Até 31 de dezembro de 2002 30% das Centrais a serem implantadas nas 
macrorregiões (PDR estadual) 

Até 31 de julho de 2003 conclusão da implantação das macrorregiões (100%) 
Até 31 de dezembro de 2003  conclusão da primeira fase do projeto 

  

A partir da conclusão da primeira fase do projeto, outras Centrais ainda não 

definidas, poderão ser estabelecidas. 

 
6.3.4 SIS-REG 

Assim como a unificação conceitual para a formulação de uma política nacional de 

regulação assistencial, era essencial o desenvolvimento de uma “solução de informática”, 

comum e nacional, a ser implantada nas Centrais de Regulação. Por isso, durante o ano de 

2001, a SAS, em parceria com o DATASUS, desenvolveu o chamado SIS-REG. Esse sistema 

informatizado e destinado a facilitar a operação, gerenciamento e obtenção de informações 

nos complexos reguladores, foi concebido de forma modular, permitindo o desenvolvimento 

e introdução de soluções de parâmetros locais. 

O primeiro módulo desenvolvido é destinado ao gerenciamento da assistência 

ambulatorial – consultas e exames especializados –, e já está sendo testado em quatro 

Centrais de Regulação, duas onde está sendo implantado o Cartão SUS e duas sem essa 

implantação. Os demais módulos, especialmente o de assistência hospitalar – controle de 

leitos –, seguem em desenvolvimento e têm previsão de implantação para o próximo ano. 

 
6.3.5 Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade 

A assistência de alta complexidade em seus diversos componentes e de acordo com 

suas especificidades, não encontra serviços e capacidade instalada de atendimento 

uniformemente distribuídos no território nacional. Áreas como a cirurgia cardíaca, por 

exemplo, não estão presentes em todos os estados brasileiros. Isso determinava que pacientes 

que necessitassem de serviços assistenciais não disponíveis em seus estados de origem 

buscassem essa assistência em outros estados. Essa situação, sem regulação, sem controle de 

fluxo, sem definição de pré-agendamento de atendimento, determinava uma verdadeira 

romaria de pacientes demandando atendimento por conta própria, sem nenhum apoio. 
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Para resolver essa questão, regular os fluxos dos pacientes entre estados, garantir o 

acesso aos serviços, facilitar a vida dos cidadãos e cumprir o dispositivo legal contido na Lei 

Orgânica da Saúde, que estabelece, entre outras, como competência da direção nacional do 

Sistema Único de Saúde a de definir e coordenar redes integradas de assistência de alta 

complexidade, o Ministério da Saúde implementou a Central Nacional de Regulação de Alta 

Complexidade (CNRAC). 

A Central, criada por meio da Portaria GM/MS n.º 589, de 27 de dezembro de 2001, 

funcionará no âmbito da SAS a partir do início de 2002, tendo por objetivo organizar a 

referência interestadual de pacientes que necessitem de assistência hospitalar de alta 

complexidade. Paralelamente à sua criação, foram definidos mecanismos de financiamento 

para as atividades assistenciais desenvolvidas nos estados receptores e prestadas a pacientes 

provenientes de outros estados, cujo encaminhamento tenha ocorrido por meio da Central 

Nacional. Essas atividades serão custeadas pelo FAEC, não onerando os tetos dos estados 

que as realizam. A previsão de beneficiados é de 15 mil pessoas por ano, com custo anual 

estimado em R$ 50 milhões. 

Com a CNRAC, os estados com ausência ou insuficiência de assistência de alta 

complexidade poderão solicitar o encaminhamento de seus pacientes para outro estado com 

condições de prestar o referido atendimento. Inicialmente, a CNRAC funcionará nas áreas de 

cirurgia cardíaca, oncologia, neurocirurgia e ortopedia de alta complexidade, e será apoiada 

por hospitais consultores (INCa, LARANJEIRAS, INTO, GHC e HCRP), na avaliação e 

autorização dos procedimentos. 

 

6.4 Redução de Demandas Reprimidas - Mutirões 

Algumas áreas assistenciais, por uma série de fatores como limitações de capacidade 

instalada, limitações orçamentárias e dificuldades de gerenciamento, apresentam grandes 

demandas reprimidas. Isso é particularmente verdade quando se trata da realização de 

procedimentos cirúrgicos de caráter eletivo. Essa realidade determina a existência de 

enormes “filas de espera” – pacientes aguardando vez de serem submetidos a tratamento. 

Dependendo do tipo de procedimento, essa espera pode se estender por anos. Imagine-se, 

então, um paciente portador de catarata, cuja correção cirúrgica é simples, rápida e altamente 

resolutiva, ter de ficar privado da visão por anos até ter acesso à realização do procedimento. 

No caso específico da catarata, a espera podia ser de até sete anos. As repercussões sociais, 

psicológicas e econômicas dessa situação são imensuráveis. O mesmo raciocínio pode ser 
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feito para o tratamento da retinopatia diabética, para as cirurgias de próstata, varizes e 

outras. 

Para fazer frente a esse problema, ampliar a oferta de serviços, o acesso dos pacientes 

à realização de procedimentos cirúrgicos eletivos e, conseqüentemente, reduzir as filas e o 

tempo de espera, foi lançado, a partir de 1999, um conjunto de campanhas de redução de 

filas de espera de procedimentos cirúrgicos eletivos, os chamados mutirões, que podem ser 

divididos em dois grandes grupos – os de caráter nacional e os de caráter loco-regional.  

Os nacionais são aqueles definidos para realização em todo o território nacional, como 

os de cirurgia de catarata, retinopatia diabética, próstata, varizes e hérnias. A escolha das 

áreas para esses mutirões ocorreu em função das demandas reprimidas, verificadas em todos 

os estados do País.  

Os loco-regionais são os realizados por solicitação de estados ou municípios, para 

enfrentar demandas reprimidas específicas e de características locais ou regionais. 

Todos os mutirões são realizados com financiamento extra-teto, ou seja, não oneram 

os tetos financeiros de estados e municípios, sendo as despesas decorrentes de sua execução 

cobertas pelo FAEC.  

Além dos aspectos relacionados à solução do problema específico da demanda 

reprimida – que, em muitos casos, é circunstancial, a realização dos mutirões tem 

desempenhado um importante papel na organização da assistência de rotina. O esforço de 

organização da assistência, a arregimentação de prestadores de serviços e a ampliação da 

oferta dos procedimentos ocorridos durante a realização de cada mutirão deixam saldos 

organizativos e assistenciais nos locais em que foram realizados. 

Além dos mutirões já descritos e obedecendo à mesma lógica de organização e 

financiamento, o Ministério da Saúde tem realizado, em parceria com o Ministério da 

Educação, campanha para detectar e atender alunos da rede pública com problemas de 

audição – a campanha “Quem ouve bem aprende melhor”. 

 
6.4.1 Mutirões Nacionais 

 
6.4.1.1 Mutirão de Cirurgia de Catarata 

Em 1998, era estimada a existência no Brasil de cerca de 600 mil pessoas cegas por 

catarata, que se encontravam em duas situações básicas: sem diagnóstico estabelecido; ou 

com diagnóstico, à espera da realização do procedimento cirúrgico. Além disso, estimava-se 
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que, a cada ano, haveria cerca de 120 mil novos casos de catarata no País, constituindo-se, 

assim, a catarata como a maior causa de cegueira (reversível) no Brasil. 

Até o início do mutirão, em maio de 1999, o número médio de cirurgias de catarata 

realizadas por ano era de cerca de 130 mil. Nesse ritmo de atendimento de rotina, se 

considerarmos apenas a lista de espera então existente, a demora para a realização do 

tratamento poderia se estender por cerca de sete anos. Se agregarmos a essa lista os casos 

novos surgidos a cada ano, é fácil constatar que a fila seria interminável. 

Reverter esse quadro foi o principal objetivo da implantação do Mutirão de Cirurgia 

de Catarata. Organizar e ampliar a oferta de serviços, realizar processo de triagem dos 

pacientes portadores de deficiências visuais, identificar nessa triagem os portadores de 

catarata e, por fim, viabilizar um rápido atendimento, foram os principais desafios 

enfrentados na estruturação do mutirão. 

Para desenvolver o trabalho proposto, o Ministério da Saúde contou com a 

participação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), das Secretarias de Saúde dos 

estados e municípios e de um grande contingente de prestadores de serviços. A parceria 

estabelecida com o CBO foi essencial para a arregimentação e mobilização de um grande 

número de oftalmologistas em todo o País para a realização dos procedimentos, criação de 

parâmetros técnicos de indicação dos procedimentos e estabelecimento de mecanismos de 

acompanhamento, gerenciamento e avaliação do mutirão. 

No lançamento do mutirão, o Ministério tinha como meta “zerar” a lista de espera no 

espaço de três a quatro anos, a partir do que, sem a demanda reprimida anteriormente 

existente, propiciar-se-ia, dentro do próprio ano de diagnóstico (portanto, sem a enorme lista 

de espera), o tratamento dos 120 mil novos casos anuais. Assim, de 1999 até o final de 2001, 

foram realizadas mais de 782 mil cirurgias de catarata pelo mutirão, o que significa dizer que 

a execução desse tipo de procedimento aumentou quase 100% no período. Agregando-se os 

casos novos surgidos e considerando o ritmo de trabalho obtido com o mutirão, espera-se o 

pleno cumprimento da meta inicialmente estabelecida, já no final de 2002. 

Entretanto, a avaliação dos benefícios aos usuários do SUS, propiciados pelo 

desenvolvimento desse mutirão, não deve se restringir a uma análise numérica das cirurgias 

realizadas, o que por si só já indica o sucesso da iniciativa. Essa avaliação deve se estender à 

organização da assistência oftalmológica pelo SUS em todo o País, que teve significativo 

incremento no período, e à ampliação do acesso ao atendimento oftalmológico dos pacientes 

portadores de deficiências visuais que participaram dos processos de triagem do mutirão. 

Assim, o número de pessoas beneficiadas não se restringe às quase 800 mil que foram 
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submetidas ao procedimento cirúrgico. Deve-se agregar a esse número as mais de 4 milhões 

de pessoas triadas, que tiveram seus diagnósticos firmados (não catarata) e foram 

adequadamente encaminhadas. 

Os números do Mutirão de Cirurgia de Catarata são os seguintes:  

Gráfico 23  
Cirurgia de catarata – n.º de procedimentos 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 1997 a 

2001 

Anual          130.943 138.459 295.680 222.145 264.406 101,92% 
Mensal 10.912 11.538 24.640 18.512 22.033   
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 Fonte SAS/MS.  
 

 
Gráfico 24 
Cirurgia de catarata – gastos em R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 1997 a 

2001 

Anual 56.656.657 59.357.216 125.285.887 97.849.052 117.032.164 106,56% 
Mensal 4.721.388 4.946.435 10.440.491 8.154.088 9.752.680   
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Fonte SAS/MS.  

 
6.4.1.2 Mutirão de Cirurgia de Próstata 

Embora sem dados epidemiológicos precisos sobre as doenças da próstata no Brasil, 

sua incidência aumenta na medida em que avança a faixa etária da população masculina. A 

hiperplasia prostática benigna é a que apresenta a maior incidência (especialmente em 

homens com mais de 70 anos). 
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A exemplo de outros procedimentos cirúrgicos eletivos, observava-se na cirurgia de 

próstata uma demanda reprimida na realização dos procedimentos em todo o País. Com o 

objetivo de ampliar o acesso e melhorar a qualidade de assistência hospitalar nestes 

procedimentos, o Ministério da Saúde instituiu, em novembro de 1999, a Campanha 

Nacional de Próstata – Mutirão de Cirurgia de Próstata, em parceria com a Sociedade 

Brasileira de Urologia (SBU) e as Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais. 

O mutirão representa um esforço conjunto para aumentar a oferta de procedimentos 

cirúrgicos eletivos nesta área e, com isso, reduzir filas de espera e possibilitar a melhora da qualidade 

de vida dos pacientes acometidos por problemas prostáticos. Para realização do mutirão foram 

definidos como população-alvo homens na faixa etária acima dos 50 anos de idade. 

Antes do início do mutirão, o número médio anual de cirurgias realizadas era de 28 

mil (média 1995 a 1998). Com o início do mutirão em novembro de 1999, apenas nos meses 

de novembro e dezembro foram realizadas 7.447 cirurgias. Esta tendência de crescimento se 

manteve nos anos de 2000 e 2001. De 1999 a 2001, foram realizadas 105.452 cirurgias, com 

uma média anual de 35.150, o que representa um crescimento percentual de 25,53% em 

relação à média anterior ao mutirão. Em números absolutos, o quantitativo de cirurgias 

realizadas em 2001 cresceu 27,83% em relação às realizadas em 1997. 

Esses números podem ser verificados nos gráficos a seguir: 

Gráfico 25 
Cirurgia de próstata – n.º de procedimentos 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 1997 a 

2001 

Anual          28.196 28.948 33.571 35.838 36.043 27,83% 
Mensal 2.347 2.412 2.798 2.987 3.003   
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 Fonte SAS/MS. 
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Gráfico 26 
Cirurgia de próstata – gastos em R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 1997 a 

2001 

Anual 15.586.622 16.024.633 20.029.252 22.211.395 22.310.618 43,14% 
Mensal 1.297.219 1.335.386 1.669.104 1.850.950 1.859.218   
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Fonte SAS/MS. 

 

Além do mutirão, o Ministério da Saúde também investiu na melhoria da capacidade 

tecnológica de 20 hospitais públicos e filantrópicos que participaram do mutirão. Foram 

destinados recursos para aquisição de kit para Ressecção Endoscópica da Próstata, no valor 

unitário de R$ 35 mil. O quantitativo de hospitais equipados, por estado, encontra-se na 

tabela seguinte: 

 
Tabela 20 

Estado N.º de Kits Valor (R$) 
 

BAHIA 01 35.000,00  
CEARÁ 01 35.000,00  
GOIÁS 01 35.000,00  
MINAS GERAIS 02 70.000,00  
PARANÁ 02 70.000,00  
PIAUÍ 01 35.000,00  
SÃO PAULO 11 385.000,00  
SERGIPE 01 35.000,00  
TOTAL 20 700.000,00  
Fonte SAS/MS. Valores em R$1,00 

 
 
6.4.1.3 Mutirão de Cirurgias de Varizes 

Embora não se tenham dados precisos da incidência de varizes que necessitam de 

tratamento cirúrgico no Brasil, sabe-se que a hipertensão venosa crônica de membros 

inferiores acomete pessoas de ambos os sexos, com idade entre 20 e 60 anos, e que existe uma 

grande demanda reprimida para a realização de seu tratamento cirúrgico. As varizes de 

membros inferiores, especialmente as mais calibrosas e ulcerosas, comprometem a qualidade 
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de vida de seus portadores, impondo-lhes diversas restrições sociais, psicológicas e de 

atividade laborativa. 

Para atender a esses pacientes, reabilitando-os o mais breve possível, o Ministério da 

Saúde instituiu, em setembro de 1999, o Mutirão de Cirurgia de Varizes. 

O mutirão, a exemplo dos demais realizados, tem como objetivo principal o aumento 

da oferta de cirurgias de varizes e a redução das longas filas de espera. Esse mutirão foi 

desenvolvido em parceria com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular 

(SBACV) e secretarias de saúde estaduais e municipais. 

Antes do início do mutirão, o número médio anual de cirurgias realizadas era de 

25.556 (média de 1995 a 1998). Com o início do mutirão em setembro de 1999, apenas nos 

meses de setembro e dezembro foram realizadas 21.599 cirurgias. Essa tendência de 

crescimento se manteve nos anos de 2000 e 2001. De 1999 a 2001, foram realizadas 165.159 

cirurgias, com uma média anual de 55.053, o que representa um crescimento percentual de 

115,4% em relação à média anterior ao mutirão. Em números absolutos, o quantitativo de 

cirurgias realizadas em 2001 cresceu 192,15% em relação às realizadas em 1997. 

Esses números podem ser verificados nos gráficos a seguir: 

Gráfico 27 
Cirurgia de varizes – n.º de procedimentos 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 1997 a 

2001 

Anual          22.978 23.531 38.070 59.958 67.131 192,15% 
Mensal 1.915 1.961 3.173 4.997 5.319   
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 Fonte SAS/MS. 
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Gráfico 28 
Cirurgia de varizes – gastos em R$1,00 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 1997 a 

2001 

Anual 6.157.196 6.285.637 12.372.554 22.083.125 26.559.346 331,35% 
Mensal 513.100 523.803 1.031.046 1.840.260 1.742.281   
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Fonte SAS/MS.  

 

6.4.1.4 Mutirão de Retinopatia Diabética - Campanha de Redução da Cegueira Decorrente 
da Retinopatia Diabética 

A retinopatia diabética é uma complicação ocular do diabetes, que acomete os vasos 

sangüíneos do fundo do olho, diminuindo a sua capacidade de circulação e promovendo 

deficiência na irrigação dos tecidos. Quando isso ocorre, o chamado “olho diabético” sofre 

hemorragias que podem causar danos irreversíveis, chegando até a cegueira total. No início 

pode-se apresentar totalmente assintomática (não é observado nenhum sintoma da doença). 

Com a sua evolução o paciente irá perceber uma baixa visual e a sensação de visão 

“embaçada”. 

A retinopatia diabética afeta a metade dos pacientes diabéticos, levando à perda de 

visão e exigindo, em 10% dos casos, o uso de laserterapia. É a principal causa de cegueira em 

adultos, respondendo por 7,5% dos motivos que incapacitam o homem adulto (30 a 75 anos) 

para o trabalho. Entretanto, o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno podem reduzir 

em mais de 80% o risco de cegueira entre aqueles pacientes, o que ressalta a importância de 

cuidados preventivos e de serviços de atenção especializada. 

 O mutirão foi implantado em janeiro de 2000 com o objetivo de reduzir a cegueira 

decorrente desta patologia.  

 No ano de 1999, foram realizadas 99.815 aplicações a laser para tratamento 

oftalmológico. Nesse ano, a aplicação de laser para várias diferentes terapias contava com 

apenas um código na tabela SUS. Desta forma, não havia como identificar especificamente a 

aplicação do laser para retinopatia. 
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Em 2000, foi criado um código específico para a retinopatia, quando foram realizadas 

60.420 aplicações de laser e pagos R$ 1,6 milhões. Os números mais adequados para avaliar o 

crescimento da oferta destes procedimentos são os verificados em 2000 e 2001. Neste período 

houve um crescimento de 44%, na freqüência e valor gasto, demonstrados nas tabelas a 

seguir: 

Tabela 21  
Aplicações de Laser para Retinopatia Diabética - Freqüência 

 2000 2001 Variação no período 
Anual 60.420 87.050 44,07% 

Mensal   5.035   7.254  
 

Tabela 22  
Aplicações de Laser para Retinopatia Diabética – Gastos 

 2000 2001 Variação no período 
Anual 1.691.760,00 2.437.400,00 44,07% 

Mensal    140.980,00    203.116,66  
Fonte SAS/MS. Valores em R$1,00 

 
Para melhorar a capacidade tecnológica dos serviços de oftalmologia do SUS, foram 

firmados convênios com hospitais universitários e secretarias estaduais e municipais de 

saúde, para implantação ou implementação de 34 Centros de Referência para o tratamento 

da retinopatia diabética, em 23 estados, no valor total de R$ 6,6 milhões.  

O valor definido para a implantação de cada Centro de Referência foi de R$ 195 mil, 

destinado à aquisição de equipamentos como laser de argônio, endolaser, retinógrafo, 

oftalmoscópios, vitreófagos e microscópios.  

Os Centros beneficiados, por estado, foram os seguintes: 

Tabela 23 

UFs N.O DE KITS VALOR (R$) 

1. AMAZONAS 01   195.000,00 
2. ALAGOAS 01   195.000,00 
3. BAHIA 04   780.000,00 
4. CEARÁ 01   195.000,00 
5. DISTRITO FEDERAL 01   195.000,00 
6. ESPÍRITO SANTO 01   195.000,00 
7. GOIÁS 01   195.000,00 
8. MARANHÃO 01   195.000,00 
9. MATO GROSSO 01   195.000,00 
10. MATO GROSSO DO SUL 02   390.000,00 
11. MINAS GERAIS 02   390.000,00 
12. PARÁ 01   195.000,00 
13. PARAÍBA 01   195.000,00 
14. PARANÁ 01   195.000,00 
15. PERNAMBUCO 01   195.000,00 
16. PIAUÍ 01   195.000,00 
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Tabela 23 (continuação) 

UFs N.O DE KITS VALOR (R$) 

17. RIO DE JANEIRO 02   390.000,00 
18. RIO GRANDE DO NORTE 01   195.000,00 
19. RIO GRANDE DO SUL 02   390.000,00 
20. SANTA CATARINA 01   195.000,00 
21. SÃO PAULO 05   975.000,00 
22. SERGIPE 01   195.000,00 
23. TOCANTINS 01   195.000,00 

TOTAL 34 6.630.000,00 
Fonte SAS/MS. Valores em R$1,00 
 
 
6.4.2 Mutirões Loco-Regionais 

Segundo dados do DATASUS, em 1999 os procedimentos cirúrgicos ocorridos em 

regime de internação hospitalar representaram cerca de 20,9% das internações realizadas 

naquele ano em todo o País. Das cirurgias realizadas nesse mesmo ano, menos da metade foi 

registrada como procedimento eletivo. Estes números, em função da grande demanda 

existente por procedimentos eletivos, permitem inferir duas situações. A primeira é que, 

possivelmente, muitos procedimentos eletivos devem ter sido registrados como se de 

urgência fossem. A segunda é que, seguramente, é grande a demanda reprimida para a 

realização dos procedimentos eletivos. 

Em virtude das diferenças existentes entre as regiões brasileiras no que diz respeito à 

oferta de serviços, capacidade instalada e organização e gerenciamento do sistema, a 

demanda reprimida nos diversos estados e regiões apresenta características e necessidades 

diferentes. Aquelas demandas reprimidas de ocorrência em todos os estados foram 

contempladas com a realização dos mutirões de caráter nacional, conforme descrito 

anteriormente. Aquelas com peculiaridades loco-regionais, em mutirões específicos. 

Assim, diante dos bons resultados obtidos com os mutirões nacionais, o Ministério da 

Saúde tem apoiado, desde 2001, iniciativas estaduais e municipais de mutirões regionais. 

Cada mutirão loco-regional parte da identificação pelo estado ou pelo município de 

suas demandas reprimidas específicas, da organização do sistema de saúde local para 

absorvê-la no menor tempo possível e de uma solicitação de autorização e/ou financiamento 

extra teto feita ao Ministério. 

No ano de 2001, foi autorizada ou financiada a realização de nove mutirões, conforme 

a tabela a seguir: 
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Tabela 24 

UF MUNICÍPIO TOTAL DE 
CIRURGIAS 

TIPOS DE CIRURGIA Valor FAEC 

    Cirurgia de hérnia  
    Cirurgia de hemorróida  
    Histerectomia  
    Adenoidectomia  
MG JUIZ DE FORA 2.260  Amigdalectomia 595.973,52 
    Cirurgia de hidrocele  
    Prostatectomia  
    Cirurgia de varicocele  
    Colecistectomia  
    Cirurgia de proctologia  
    Cirurgia de hipospádia  
PE CABO DE SANTO   Cirurgia de hérnia  
 AGOSTINHO 438  Cirurgia ginecológica 82.896,69 
    Cirurgia de hidrocele  
    Postectomia  
    Cirurgia de hérnia  
    Colecistectomia  
    Cirurgia ginecológica  
    Cirurgia de otorrino  
SP FRANCA 608  Cirurgia ortopédica 123.415,28 
    Cirurgia otorrinolaringológica  
SP PIRACICABA 780  Cirurgia pediátrica 102.645,96 
    Cirurgia de hidrocele  
    Cirurgia urológica  
    Cirurgia proctológica  
    Colecistectomia  
    Cirurgia de hérnia  
    Cirurgia ginecológica  
    Cirurgia otorrinolaringológica  
    Cirurgia traumatológica  
SP LEME 590  Tireoidectomia 131.826,80 
    Cirurgia de hérnia  
    Cirurgia urológica  
    Colecistectomia  
    Cirurgia geral  
    Cirurgia ginecológica  
    Cirurgia oftalmológica  
    Cirurgia otorrinolaringológica  
    Cirurgia ortopédica  
    Neurocirurgia  
    Cirurgia proctológica  
SP INDAIATUBA 1.612  Cirurgia ambulatorial 189.173,76 
SP RIBEIRÃO PRETO 1.176  Cirurgia oftalmológica 114.062,48 
    Cirurgia urológica  
    Cirurgia de hérnia  
    Colecistectomia  
PA SÃO FÉLIX DO XINGU 560  Cirurgia ginecológica 82.878,46 
    Cirurgia de hérnia  
    Hemorroidectomia  
    Cirurgia ginecológica  
PB CAMPINA GRANDE 1.602  Cirurgia otorrinolaringológica 405.320,28 
TOTAL 9.626  1.828.193,23 
Fonte SAS/MS. Valores em R$1,00 
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6.4.3 Campanha “Quem ouve bem aprende melhor” 

Os problemas auditivos em crianças na idade escolar, muitas vezes não detectados, são 

motivo para baixo rendimento escolar e problemas de aprendizado. Em julho de 2000, os 

Ministérios da Saúde e da Educação estabeleceram uma parceria para desenvolver uma 

campanha para identificar e tratar as crianças com problemas auditivos, ingressas já na 1.ª série 

da escola. 

Para dar suporte à Campanha, denominada “Quem Ouve Bem, Aprende Melhor”, o 

Ministério da Saúde firmou um convênio com a Fundação Otorrinolaringologia no valor de R$ 3 

milhões, para credenciamento e pagamento de serviços que seriam responsáveis pela realização 

dos atendimentos. O atendimento previsto inclui a consulta com otorrinolaringologista, 

audiometria, impedanciometria e pequenos procedimentos.  

A campanha foi realizada entre os meses de julho e dezembro de 2000, tendo sido 

examinados 117.730 alunos da primeira série do primeiro grau das escolas públicas, que haviam 

sido previamente triadas por suas professoras. Este atendimento ocorreu em 427 municípios. 

A campanha de 2001, iniciada em agosto (no 1.º semestre as escolas realizaram a triagem 

das crianças) atendeu, até o final do ano, 20.800 crianças. Como o número de escolares triados foi 

de 162.536 alunos, a campanha continuará em 2002 para atender a totalidade da demanda 

identificada. 

 

6.5 Sistema Nacional de Transplantes 

A atividade de transplante no Brasil remonta ao ano de 1968 quando, pouco menos de 

um ano após a realização do transplante pioneiro pelo Dr. Christian Barnard, na África do 

Sul, foi realizado o primeiro transplante cardíaco em São Paulo. 

Nos quase 30 anos de desenvolvimento entre 1968 e 1997, a atividade de transplante 

evoluiu em técnica, em resultados, em combate à rejeição, em variedade de órgãos 

transplantados e em quantitativo de procedimentos.  

Nesse período, que poderíamos chamar de “heróico e romântico”, a atividade era 

muito pouco regulamentada (normalmente havia regulamentações loco-regionais) e 

desenvolvida com bastante informalidade no que diz respeito à inscrição de receptores, 

ordem de transplante, retirada de órgãos e nos critérios de destinação e distribuição dos 

órgãos captados. Esta ordem das coisas então vigente foi, crescentemente, gerando distorções 

e até mesmo injustiças na destinação dos órgãos.  
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Na medida em que grande parte dos procedimentos realizados era financiada por 

recursos públicos e que se aprofundava o entendimento de que os órgãos captados eram 

“bens públicos”, cresceu, na sociedade brasileira, entre os gestores do SUS e na própria 

comunidade transplantadora, o desejo de regulamentar a atividade, criar uma coordenação 

nacional para um sistema de transplantes e definir critérios claros, tecnicamente corretos e 

socialmente aceitáveis e justos, de destinação dos órgãos.  

Este processo culminou com a edição, em 1997, da chamada Lei dos Transplantes (Lei 

n.º 9.434, de 4 de fevereiro de 1997) e do Decreto n.º 2.268, de 30 de junho de 1997, que a 

regulamentou. 

A partir destas definições legais, começou um intenso trabalho no Ministério da 

Saúde no sentido de implementar as medidas preconizadas, organizar o Sistema Nacional de 

Transplantes (SNT), implantar as Listas Únicas de Receptores, criar as Centrais Estaduais de 

Transplantes, normatizar complementarmente a atividade, cadastrar e autorizar serviços e 

equipes especializadas, estabelecer critérios de financiamento, impulsionar a realização dos 

procedimentos e ainda adotar uma série de medidas necessárias ao pleno funcionamento do 

Sistema. Todas essas atividades, pela sua complexidade e abrangência, tiveram naturais 

dificuldades de implementação, pois se passou a vivenciar um período de transição entre a 

informalidade anterior e uma intensa regulamentação e implementação de controles 

presentes. É preciso que se compreenda a implantação do Sistema Nacional de Transplantes 

como um processo de construção, onde, a cada dia que passa, com a experiência adquirida 

pelo vivenciamento de dificuldades e problemas que vão surgindo, pelo crescimento do grau 

de organização, vão sendo agregadas novas normas e aperfeiçoados os mecanismos de 

controle e gerenciamento do Sistema. 

O Sistema Nacional de Transplantes é hoje respeitado pela sociedade brasileira, pelos 

pacientes e pela comunidade transplantadora. Isto seguramente se deve ao grande esforço que o 

Ministério da Saúde tem empreendido nessa área, pela seriedade e transparência que tem pautado 

sua atuação na condução do SNT e pelo extraordinário estímulo que tem dado à atividade de 

transplante no País. Graças a este trabalho, o Brasil figura hoje no segundo lugar em número 

absoluto de transplantes realizados ao ano em todo o mundo. Se considerarmos a relação número 

de transplantes e PIB, o Brasil ocupa o primeiro lugar, o que demonstra claramente os 

investimentos realizados nessa área e o estímulo dado a seu incremento. 

Para que se compreenda a amplitude e abrangência das medidas adotadas pelo 

Ministério no período de 1998 a 2001 na área de transplantes, apresentamos a seguir uma 

sistematização destas ações. 
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6.5.1 Regulamentação do Sistema Nacional de Transplantes 

A partir da edição da Lei dos Transplantes (Lei n.º 9.434, de 4 de fevereiro de 1997) e 

do Decreto n.º 2.268, de 30 de junho de 1997, coube ao Ministério da Saúde o detalhamento 

técnico, operacional e normativo do Sistema Nacional de Transplantes. Esse detalhamento 

foi estabelecido em agosto de 1998 com a aprovação do Regulamento Técnico de 

Transplantes.  

O Regulamento estabelece:  

- as atribuições das Coordenações Estaduais; 
- fluxo e rotinas com vistas à autorização às equipes especializadas e estabelecimentos de 

saúde para proceder à retirada e transplantes de órgãos, partes e tecidos do corpo humano; 
- as condições para a retirada desses órgãos, partes e tecidos, para a realização de 

transplantes ou enxertos; 
- normas operacionais para a execução desses procedimentos; 
- as exigências técnicas quanto a recursos humanos e materiais para a realização de 

transplante de cada órgão especificado; 
- a disponibilidade desses recursos em tempo integral; 
- as condições da recomposição do cadáver; 
- a formalização dos procedimentos realizados; 
- as normas para o processo de cancelamento de autorização para as equipes especializadas 

ou para os estabelecimentos; 
- a periodicidade de renovação das referidas autorizações de estabelecimentos e equipes para 

a retirada e transplante de órgãos, partes e tecidos; 
- o sistema de lista única, previsto no Decreto n.º 2.268, de 1997; 
- constituição dos conjuntos de critérios específicos para a distribuição de cada tipo de órgão 

ou tecido para os receptores; 
- a priorização de atendimento por gravidade em cada modalidade de transplante. 

Por proposição da Coordenação Nacional do Sistema Nacional de Transplantes e com 

o aval de toda a comunidade transplantadora do País, a Lei dos Transplantes teve algumas 

de suas disposições alteradas. As alterações, inicialmente promovidas por meio de edição de 

Medida Provisória em outubro de 2000, foram aprovadas pelo Congresso Nacional e 

consolidadas na forma da Lei n.º 10.211, em março de 2001.  

As mudanças envolvem a retirada da obrigatoriedade do registro da manifestação de 

vontade – "doador" ou "não doador" – das carteiras de identidade e de habilitação (essa 

manifestação foi substituída posteriormente, e por Portaria Ministerial, pelo Registro 

Nacional de Doadores, já abordado acima), a consolidação da obrigatoriedade de consulta à 

família para autorização da doação e retirada de órgãos e ainda o estabelecimento de 

critérios melhor definidos para a efetivação das doações de órgãos intervivos. Nas doações 

intervivos em que o receptor e doador não são parentes próximos ou cônjuges (exceção feita 
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à doação de Medula Óssea), passou a ser exigida autorização judicial para a realização do 

procedimento. 

 
6.5.2 Estruturação do Sistema Nacional de Transplantes 

Em conformidade com o Regulamento Técnico estabelecido, o Ministério da Saúde 

adotou as medidas necessárias à estruturação do Sistema Nacional de Transplantes. Essas 

medidas podem ser sinteticamente apresentadas como segue: 

 
6.5.2.1 Coordenação Nacional do Sistema Nacional de Transplantes 

Em agosto de 1998, foi implantada, no âmbito da Secretaria de Assistência à Saúde, a 

Coordenação Nacional do SNT. Essa Coordenação é responsável pela normatização e 

regulamentação dos procedimentos relativos à captação, alocação e distribuição de órgãos. 

Está sob sua responsabilidade o controle, inclusive social, das atividades que se desenvolvem 

no País nesta área, mediante articulação com todos os integrantes do SNT, sejam órgãos 

estaduais e municipais ou prestadores de serviços, além da análise das comunicações 

advindas da imprensa e da sociedade, para o planejamento estratégico da atividade do 

sistema e identificação e correção de falhas verificadas no seu funcionamento. 

É também atribuição do órgão central do SNT credenciar centrais de notificação, captação 

e distribuição de órgãos e autorizar estabelecimentos de saúde e equipes especializadas a 

promover retiradas, transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos e partes do corpo. 

 

6.5.2.2 Grupo Técnico de Assessoramento  

Para assistir a Coordenação Nacional do SNT no exercício de suas funções, foi criado, 

em agosto de 1998, o Grupo Técnico de Assessoramento (GTA). Esse Grupo reúne o 

Coordenador Nacional do SNT, representação das Centrais de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos (CNCDO), de associações nacionais de pacientes candidatos a 

transplante, do Conselho Federal de Medicina (CFM), do Ministério Público Federal e da 

Associação Médica Brasileira. Tem por atribuição propor diretrizes para a política de 

transplantes e enxertos, propor temas de regulamentação complementar, identificar os 

índices de qualidade para o setor, analisar os relatórios com os dados sobre as atividades do 

SNT e dar parecer sobre os processos de cancelamento de autorização de estabelecimentos e 

equipes para a retirada de órgãos e realização de transplantes ou enxertos. O GTA tem sido 

importante fórum de discussão e balizador das decisões do Ministério na área. 
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6.5.2.3 Centrais Estaduais de Transplante 

A partir da aprovação do Regulamento Técnico de Transplantes, o Ministério da 

Saúde desenvolveu, em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde, um grande esforço 

no sentido de implantar nos estados as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos (CNCDO), também chamadas de Centrais Estaduais de Transplante.  

Até o final de 2001, foram implantadas 21 CNCDO (estaduais) e 9 Centrais Regionais, 

nos seguintes estados: 

NORTE 
♦  Pará 

NORDESTE 
♦  Alagoas  
♦  Bahia  
♦  Ceará  
♦  Maranhão  
♦  Paraíba 
♦  Pernambuco  
♦  Piauí 
♦  Rio Grande do Norte  
♦  Sergipe 

SUDESTE 
♦  Espírito Santo 
♦  Minas Gerais - Central Estadual; Regional Uberlândia; Regional Juiz de Fora; 

Regional Zona da Mata; Regional Sul; Regional Norte/Nordeste; Regional Leste  
♦  Rio de Janeiro 
♦  São Paulo - Central Estadual (capital) e Regional Interior 

SUL 
♦  Paraná - Central Estadual; Regional Londrina e Regional Maringá  
♦  Rio Grande do Sul 
♦  Santa Catarina - Central Estadual e Regional Joinvile 

CENTRO-OESTE 
♦  Distrito Federal 
♦  Goiás 
♦  Mato Grosso  
♦  Mato Grosso do Sul  
 

6.5.2.4 Central Nacional de Transplante 

Como a atividade das Centrais Estaduais se dá no âmbito estadual e com o 

desenvolvimento e incremento das atividades de transplante no País, surgiu a necessidade 
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da criação de uma estrutura que articulasse as ações interestaduais. Assim, em 16 de agosto 

de 2000, foi criada a Central Nacional de Transplantes, que funciona 24 horas por dia no 

Aeroporto de Brasília. A Central Nacional articula o trabalho das Centrais Estaduais e provê 

os meios para as transferências de órgãos entre estados com vistas a contemplar as situações 

de urgência e evitar os desperdícios de órgãos sem condições de aproveitamento da sua 

origem. Assim, exemplificando, quando um coração é doado e retirado num estado que não 

realize transplante desse órgão, o mesmo é disponibilizado para a Central Nacional que o 

transfere para o estado mais próximo que realize o procedimento. Esta atividade tem 

garantido um melhor aproveitamento dos órgãos captados. 

Para apoiar as ações da Central Nacional, viabilizar e agilizar seu trabalho dentro dos 

prazos exíguos que se dispõem para operacionalizar os procedimentos envolvidos na sua 

atividade, o Ministério da Saúde, em janeiro de 2001, celebrou Termo de Cooperação com 15 

empresas aéreas reunidas no Sindicado Nacional das Empresas Aéreas. Esta cooperação vem 

garantindo o transporte gratuito de órgãos e, eventualmente, de equipes médicas de retirada.  

No período compreendido entre agosto de 2000 e dezembro de 2001 já foram 

transportados entre estados, neste sistema, 395 órgãos e/ou tecidos. 

 

6.5.2.5 Comissões Intra-Hospitalares de Transplante 

Com o objetivo de aumentar a captação de órgãos e apoiar as atividades da CNCDO, 

foi estabelecida a obrigatoriedade da existência de Comissões Intra-Hospitalares de 

Transplantes nos hospitais com UTI do tipo II ou III, hospitais de referência para urgência e 

emergência e hospitais transplantadores. 

Essas comissões desenvolvem, em seus hospitais, o processo de identificação de potenciais 

doadores em morte encefálica ou coração parado, a abordagem familiar para autorização, além da 

triagem clínica e sorológica. Também articulam com a CNCDO estadual e/ou nacional a 

formalização da documentação necessária e o processo de retirada e transporte de órgãos e 

equipes. Até o final de 2001 foram criadas e implantadas 272 comissões em todo o País. 

 
6.5.2.6 Bancos de Órgãos e Tecidos 

Os Bancos são responsáveis pela retirada, processamento e conservação de órgãos e 

tecidos para fins de transplante. Em 2000, foram estabelecidas normas de funcionamento e 

cadastramento e criados os seguintes bancos: 

Banco de Valvas Cardíacas 

Banco de Olhos (córneas) 
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Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (transplante de medula) 

Banco de Ossos (enxertos de ossos e tecidos ligamentosos). 

Em função da grande lista de espera para transplante de córnea, especial atenção tem 

sido dada pelo Ministério da Saúde à implantação de Bancos de Olhos. Assim, foi instituído 

em setembro de 2001, o Programa Nacional de Implantação de Bancos de Olhos.  

Esse Programa tem por objetivo gerar as condições necessárias para a implantação de 

30 Bancos de Olhos distribuídos em todo País. A meta é ampliar a captação de córneas para 

fins de transplante, encurtar o tempo de espera em fila e aumentar significativamente 

(multiplicar por quatro nos próximos três anos) o número de transplantes de córnea 

realizados no Brasil.  

A lista de espera para transplante de córnea conta hoje com 16.175 pacientes. Se 

considerarmos a atual capacidade de captação de córnea e que são realizados, em média, 2,5 

mil transplantes de córnea por ano, esta fila só seria resolvida em sete anos (sem contar o 

aumento de casos neste período). Cada Banco de Olhos integrante do Programa, para receber 

os recursos, deve firmar um compromisso de captar, pelo menos, 30 córneas por mês. 

Os recursos destinados à implantação do Programa são da ordem de R$ 1.547.400,00. 

Os equipamentos previstos são os seguintes: lâmpada de fenda, câmara de fluxo laminar, 

centrífuga de bancada, autoclave de mesa, refrigerador, suporte para lâmpada de fenda e 

instrumental cirúrgico. 

Os Centros Designados para a Implantação dos 30 Bancos de Olhos são os seguintes: 

BANCOS DE OLHOS UF 
Banco de Olhos da Universidade Federal de Alagoas AL 
Banco de Olhos do Estado do Amazonas AM 
Banco de Olhos do Hospital Geral Roberto Santos BA 
Banco de Olhos do Hospital Geral de Fortaleza CE 
Banco de Olhos do Hospital de Base de Brasília DF 
Banco de Olhos do HU Professor Alberto Antunes ES 
Banco de Olhos da Universidade Federal de Goiás GO 
Banco de Olhos da Universidade Federal Presidente Dutra MA 
Banco de Olhos de MG – Transplantes MG 
Banco de Olhos da Universidade Federal de Minas Gerais MG 
Banco de Olhos Fundação Universidade Federal de Uberlândia MG 
Banco de Olhos do Hospital Universitário Júlio Miller  MT 
Banco de Olhos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul MS 
Banco de Olhos da Sociedade Paraense de Oftalmologia PA 
Banco de Olhos do Centro Médico Senador Ermírio de Moraes PE 
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Banco de Olhos do Piauí PI 
Banco de Olhos da Universidade Federal do Paraná PR 
Banco de Olhos do Hospital Universitário Onofre Lopes RN 
Banco de Olhos da Sociedade Brasileira de Oftalmologia RJ 
Banco de Olhos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre RS 
Banco de Olhos da Santa Casa de Porto Alegre RS 
Banco de Olhos Hospital Cristo Redentor/Grupo Hospitalar Conceição RS 
Banco de Olhos de Joinville SC 
Banco de Olhos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto – USP SP 
Banco de Olhos de Sorocaba SP 
Banco de Olhos do Instituto de Assistência ao Servidor Público Est. São Paulo SP 
Banco de Olhos do HCFMUSP - Universidade de São Paulo SP 
Banco de Olhos da Santa Casa de São Paulo SP 
Banco de Olhos do Hospital São Paulo SP 
Banco de Olhos da Universidade Estadual de Campinas SP 

  
6.5.2.7 Registro de Doadores de Medula Óssea 

Muitos candidatos a transplante de medula não dispõem de familiares com 

compatibilidade para serem doadores. Neste caso, é necessária a busca de material doado 

por pessoas não aparentadas. Para reunir as informações (nome, endereço, resultados de 

exames, características genéticas) de pessoas que se dispõem a doar medula para transplante, 

foi criado o Registro de Doadores de Medula Óssea (REDOME), instalado no Instituto 

Nacional do Câncer (INCa). Desta forma, com as informações do receptor que não disponha 

de doador aparentado, busca-se no REDOME um doador cadastrado que seja compatível 

com ele e, se encontrado, articula-se a doação. 

Em janeiro de 2001, foi lançada, em parceria com a Rede Globo, uma campanha para 

cadastramento de doadores voluntários de Medula Óssea. O objetivo é duplicar número de 

registros existentes (10 mil). No ano de 2001 registraram-se 7.803 voluntários (78%da meta). 

Mesmo com a implantação do REDOME, alguns pacientes não têm doador 

identificado no Brasil. Neste caso é preciso apelar para uma busca internacional. 

Até 1999 a busca internacional de medula óssea não era financiada pelo SUS. Assim 

criava-se um drama para pacientes e familiares que necessitavam buscar fora do País um 

doador que não havia sido encontrado entre os parentes ou no Brasil. Ficaram tristemente 

famosas, neste período, muitas campanhas públicas de arrecadação de recursos – 

verdadeiras coletas de dinheiro de porta em porta – destinadas a custear a busca 

internacional de medula. O drama era reforçado pelo alto custo desse procedimento. 
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Em outubro de 1999, foi inserido na Tabela do SUS o financiamento da busca 

internacional de Medula Óssea. Estão incluídos nesse procedimento o custeio de ações 

destinadas a procurar um doador compatível em Bancos internacionais, realizar os exames 

necessários, coletar a medula, processá-la e transportar o material do País em que foi 

coletada até o Centro Transplantador no Brasil. Desde então, já foram buscados materiais 

doados no exterior para 228 pacientes, tendo sido trazidos para o Brasil 39 medulas ou 

sangue de cordão umbilical. O custo médio total deste procedimento é de R$ 54 mil, sendo 

R$ 39 mil referentes apenas ao processo de busca e transporte. 

Para reforçar essa ação, em dezembro de 2001 o REDOME obteve aprovação para o 

estabelecimento de parceria com o NMDP (Banco de Medula Óssea Norte-Americano), o que 

deverá facilitar a busca internacional de medula. 

 

6.5.2.8 Registro Nacional de Doadores de Órgãos e Tecidos  

Como já foi relatado, a alteração na Lei dos Transplantes retirou a obrigatoriedade do 

registro da manifestação de vontade – "doador" ou "não doador" – das carteiras de 

identidade e de habilitação. Em substituição a essa manifestação, foi criado o Registro 

Nacional de Doadores, em outubro de 2000. Esse Registro deverá cadastrar pessoas em todo 

o Brasil que voluntariamente queiram ser doadores de órgãos após a morte. O Registro tem 

um grande papel a desempenhar no processo de ampliação da consciência social em torno da 

importância da doação de órgãos no País. Além disso, o Registro provoca a discussão no seio 

familiar a respeito da vontade da doação, o que, por ser da família a última palavra sobre a 

doação, reforça e facilita sua decisão no momento oportuno. A efetiva implantação do 

Registro ocorrerá em 2002. 

 

6.5.2.9 Qualificação de Recursos Humanos 

O adequado treinamento dos profissionais envolvidos no processo de captação de 

órgãos nas CNCDO e nos hospitais é essencial para a ampliação, qualitativa e quantitativa, 

da obtenção de órgãos e tecidos para transplante. Com esse objetivo, o Ministério da Saúde 

formatou e começou a ministrar os Cursos para Formação de Coordenadores Intra-

Hospitalares de Transplantes. Os cursos buscam a difusão do conhecimento dos aspectos 

técnicos, éticos e legais da atividade de transplante e a consolidação das técnicas de captação 

de órgãos, bem como a identificação de dificuldades logísticas e a construção de alternativas 

locais para a superação dos obstáculos identificados. 
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No período de setembro de 2000 a dezembro de 2001, foram realizados oito cursos em 

oito estados, envolvendo o treinamento de cerca de 320 profissionais. Em todos os locais em 

que foram realizados os cursos, observou-se, no curto prazo, uma significativa ampliação da 

captação de órgãos. 

 
6.5.3 Financiamento dos Transplantes 

O incentivo por meio de uma remuneração atrativa para esse segmento tem ocorrido 

de uma maneira sem precedentes na história dos transplantes no País. O financiamento da 

atividade de transplantes foi fruto de uma série de medidas adotadas pelo Ministério, que 

podem ser sintetizadas como segue: 

a) Inclusão de novos procedimentos relacionados a transplantes na Tabela SUS, como segue: 
Busca ativa de doador de órgãos para transplantes - 1998 
Acompanhamento pós-transplante - 1998 
Transplante de pâncreas - 1998 
Transplante simultâneo de pâncreas e rim - 1998 
Medicamentos para transplantados – 1998 
Busca internacional de medula óssea, coleta e transporte - 1999 
Hepatectomia Parcial para Transplante Intervivos - 2001 
Transplante de Fígado Intervivos - 2001 

b) FAEC – em 1999 foi criado o Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação e todo o 

financiamento de transplantes foi incluído nele. Essa medida fez com que todos os 

procedimentos de transplante fossem pagos diretamente pelo MS, o que desonerou os 

tetos financeiros dos estados e municípios, resultando no aumento de transplantes 

realizados; 

c) Reestruturação e reajuste da Tabela/Transplantes – Em janeiro de 2001, a Tabela de 

Procedimentos de Transplantes foi inteiramente revisada. Foram incorporados a ela os 

valores relativos ao Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa 

(FIDEPS). Esse estímulo era pago aos Hospitais de Ensino e Universitários e representava 

um adicional de custeio de 25%, 50% ou 75% pagos sobre a produção de serviços destes 

hospitais. Para os hospitais que não recebiam esse incentivo, a medida representou um 

aumento de 75% na Tabela de Procedimentos. Esta medida tem como objetivo estimular a 

realização dos transplantes, ampliar o número de leitos disponíveis e criar novos serviços; 

d) Em agosto de 2001, com o objetivo de incentivar as atividades de captação e retirada de 

órgãos para transplantes, procurando, dessa forma, ampliar a oferta de órgãos e reduzir o 

tempo de espera em fila, os valores de remuneração dos procedimentos de captação e 

retirada de órgãos constantes da Tabela SUS foram triplicados. Além disso, foram 
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incluídos na Tabela procedimentos de retirada parcial de fígado de doador vivo e de 

transplante de fígado intervivos.  

 

6.5.3.1 Transplantes em números 

Os números relativos a transplantes que abaixo são transcritos dão a noção exata do 

extraordinário crescimento da atividade de transplante no País. Esse crescimento é verificado tanto 

no quantitativo de transplantes quanto nos gastos realizados. A desproporção que se verifica entre 

os percentuais de crescimento quantitativo e de gastos dá a dimensão da ampliação do 

financiamento da atividade que ocorreu no período de 1997 a 2001. 

Gráfico 29 
Transplantes Realizados por Ano 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

3.932 4.299 5.128 6.299 7.229 83,85% 
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1997 1998 1999 2000 2001

Fonte SAS/MS. 
Obs.: não estão computados os procedimentos: Transplante de Periósteo em Escleromalácia, Topoplastia do Transplante e 
Transplante Tendinoso no joelho, 308 procedimentos. 
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Gráfico 30 
Gastos Totais: Transplantes+Procedimentos Associados+Medicamentos (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

71.182.344 78.191.044 116.154.388 167.901.344 220.465.697 209,72% 
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Fonte SAS/MS. 
Obs.: não estão computados os procedimentos: Transplante de Periósteo em Escleromalácia, Topoplastia do Transplante e 
Transplante Tendinoso no joelho, gasto de R$ 187.746,00 
 
Gráfico 31 
Transplantes de Rim 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 
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Gráfico 32 
Valores Gastos em Transplantes de Rim (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

18.778.528 20.133.624 28.780.477 35.631.897 49.261.635 185,65% 
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Fonte SAS/MS. 
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Gráfico 33 
Transplantes de Córnea 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

1.819 2.077 2.169 2.800 3.288 80,76% 
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Fonte SAS/MS. 
 
Gráfico 34 
Valores Gastos em Transplantes de Córnea (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

1.177.040 1.364.154 1.343.302 1.604.105 2.493.173 150,05% 
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Gráfico 35 
Transplantes de Medula Óssea 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

354 373 494 568 705 99,15% 
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Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde 
Relatório de Gestão 1998/2001 

 131

Gráfico 36 
Valores Gastos em Transplantes de Medula Óssea (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

15.468.140 14.695.128 19.153.587 20.704.882 26.388.319 70,59% 
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Gráfico 37 
Transplantes de Fígado 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

144 158 247 317 386 168,05% 

100

200

300

400

500

1997 1998 1999 2000 2001

Fonte SAS/MS. 
 
Gráfico 38 
Valores Gastos em Transplantes de Fígado (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

7.473.511 8.200.107 12.707.947 15.829.329 23.096.373 209,04% 
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Gráfico 39 
Transplantes de Pulmão 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

1 5 9 20 17 1.600,0% 
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Gráfico 40 
Valores Gastos em Transplantes de Pulmão (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

37.071 185.354 333.638 725.530 770.919 1.979,6% 
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Gráfico 41 
Transplantes de Coração 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

56 48 88 96 101 80,36% 
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Gráfico 42 
Valores Gastos em Transplantes de Coração (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

1.197.915 1.012.350 1.744.446 1.820.706 2.467.267 105,96% 
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Gráfico 43 
Transplantes de Esclera 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

46 53 42 79 101 119,57% 
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Gráfico 44 
Valores Gastos em Transplantes de Esclera (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

28.422 37.012 25.176 41.161 74.431 161,88% 
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Gráfico 45 
Transplante de Pâncreas 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 2000 a 2001 

- - - 4 11 175,0% 
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Gráfico 46 
Valores Gastos em Transplantes de Pâncreas (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 2000 a 2001 

- - - 33.893 167.876 395,31% 
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Gráfico 47 
Transplante Simultâneo de Rim e Pâncreas 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1999 a 2001 

- - 1 16 54 5.400,0% 
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Gráfico 48 
Valores Gastos em Transplante Simultâneo de Rim e Pâncreas (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1999 a 2001 

- - 22.242 208.705 1.356.504 5.998,84% 
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Gráfico 49 
Transplante de Pâncreas após Rim 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 2000 a 2001 
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Gráfico 50 
Valores Gastos em Transplante de Pâncreas após Rim (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 2000 a 2001 

- - - 8.473 59.313 600,02% 
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A seguir, apresentamos os dados relativos à realização de procedimentos de re-

transplante. Como pode ser verificado, o quantitativo desses procedimentos está em queda 

nos últimos anos. Essa queda pode ser relacionada com a melhoria da qualidade na 

realização dos procedimentos cirúrgicos, no acompanhamento dos pacientes, na redução de 

complicações e intercorrências pós-transplante. 

 
Gráfico 51 
Retransplantes de Fígado 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 
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Gráfico 52 
Valores Gastos em Retransplantes de Fígado (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

415.195 363.296 1.141.788 704.350 709.094 70,8% 
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Gráfico 53 
Retransplantes de Coração 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 
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Gráfico 54 
Valores Gastos em Retransplantes de Coração (R$) 

1997 1998 1999 2000 2001 Variação de 1997 a 2001 

34.952 - 104.857 12.710 - - 
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Gráfico 55 
Retransplantes de Pulmão 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1 - - - - - - 

0

1

2

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fonte SAS/MS. 
 



Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde 
Relatório de Gestão 1998/2001 

 138

Gráfico 56 
Valores Gastos em Retransplantes de Pulmão (R$) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
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6.6 Assistência Farmacêutica 

A garantia de acesso a medicamentos é parte integrante e essencial de uma adequada 

política assistencial. Além dos medicamentos que são garantidos no tratamento hospitalar 

(incluídos no pagamento das Autorizações de Internação Hospitalar - AIH), os que estão 

incluídos na assistência ambulatorial (como é o caso da Quimioterapia), os integrantes da 

farmácia básica, farmácia popular e medicamentos estratégicos, o SUS garante o 

fornecimento à população de medicamentos de alto custo por meio do Programa de 

Medicamentos Excepcionais. 

Esses medicamentos são, normalmente, de uso crônico, de alto custo e consumidos no 

nível ambulatorial. São utilizados no tratamento de um grande número de doenças, como a 

anemia em pacientes renais crônicos; contra a rejeição em pacientes transplantados; 

osteoporose; problemas de crescimento; doença de Gaucher e muitas outras. Essa política 

tem um enorme alcance, em todas as classes sociais, pois, se não fossem distribuídos 

gratuitamente, poucas pessoas teriam acesso aos medicamentos. 

O Programa, gerenciado pela SAS, garante o financiamento para compra e 

distribuição gratuita, pelos estados, de 41 medicamentos ditos excepcionais, em 83 

apresentações diversas. O Ministério da Saúde repassa recursos aos estados para que esses 

adquiram e distribuam os medicamentos. Os medicamentos incluídos no Programa são os 

relacionados a seguir: 

1 - ACETATO DE CITROTERONA – comprimidos de 50 mg 

2 - ACETATO GLATIRAMER – ampolas de 20 mg 

3 - ACETATO DE LEUPROLIDA – ampolas de 3,75mg  

4 - ACITRETINA – cápsulas de 10 mg e 25 mg 
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5 - ALFACALCIDOL – comprimidos de 0,25 mcg e 1,0 mcg 

6 - AZATIOPRINA – comprimidos de 50 mg 

7 - BIFOSFONATOS – comprimidos de 10 mg 

8 - BROMOCRIPTINA – comprimidos de 2,5 mg 

9 - CALCITONINA SINTET. SALMÃO – ampolas de 50 UI e de 100 UI, spray nasal de 100 UI e de 200 UI 

10 - CALCITRIOL – cápsulas de 0,25 mcg, ampolas de 1 mcg 

11 - CICLOSPORINA – cápsulas de 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, solução oral de 100 mg 

12 - CLOZAPINA – comprimidos de 25mg e 100 mg 

13 - DANAZOL – cápsulas de 100 mg 

14- DEFEROXAMINA – ampolas de 500 mg 

15 - DESMOPRESSINA – spray nasal de 0,1 mg/ml  

16 - DORNASE ALFA – ampolas de 2,5 mg 

17 - ENZIMAS PANCREÁTICAS – cápsulas de 4; 4,5; 8; 12; 18 e 20 milhões de UI 

18 - ERITROPOETINA HUMANA – amp. 1000 UI/ 2.000 UI/ 3.000 UI/ 4.000 UI e 10000UI 

19 - GOSERELINA – ampolas de 3,60 mg e de 10,8 mg 

20 - HIDRÓXIDO DE FERRO ENDOVENOSO 

21 - IMIGLUCERASE – ampolas de 200 UI  

22 - IMUNOGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA – de 500 mg; 1g; 2,5 g; 3 g; 5 g e 6 g  

23 - INTERFERON ALFA 2a/2b – ampolas de 3 ; 4,5/5; 9/10 milhões de UI 

24 - INTERFERON BETA 1a – ampolas de 11 mcg; 22 mcg; 30 mcg e 44 mcg) 

25 - INTERFERON BETA 1b – ampolas de 9.600.000 UI  

26 - ISOTRETINOINA – cápsulas de 10 mg e 20 mg 

27 - LAMOTRIGINA – comprimidos de 100 mg 

28 - METILPREDNISOLONA – ampolas de 500 mg 

29 - MICOFENOLATO MOFETIL – comprimidos de 500 mg 

30 - MOLGRAMOSTIMA/FILGASTRIMA – ampolas de 300 mg/mcg 

31 - OCTREOTIDA – ampolas de 0,1 mg/ml e ampolas de 10 mg; 20 mg e 30 mg (LAR) 

32 - OLANZAPINA – comprimidos de 5 mg e 10 mg 

33 - PENICILINAMINA – cápsulas de 250 mg 

34 - RIBAVIRINA – comprimidos de 250 mg 

35 - RISPERIDONA – comprimidos de 1 mg e 2 mg 

36 - SOMATOTROFINA – ampolas de 4 UI e de 12 UI 

37 - SULFASSALAZINA – comprimidos de 500 mg 

38 - TACROLIMUS – cápsulas de 1 mg e 5 mg 

39 - TOXINA TIPO A CLOSTRIDIUM BOTULINUM – ampolas de 100 UI e de 500 UI 

40 - TRIPTORELINA – ampolas de 3,75 mg 

41 - VIGABATRINA – comprimidos de 500 mg 

 
Os medicamentos integrantes do programa constam de tabela que define seus 

respectivos valores unitários, utilizada para o cálculo dos recursos a repassar aos estados e 

que serve como referência para a compra desses fármacos. 

A Tabela dos medicamentos existe desde 1993 e, desde esta época até a atual gestão 

do Ministério da Saúde, muitas inclusões e exclusões foram feitas.  
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No início de 1999, a SAS implantou um gerenciamento do programa, que tem sido 

bastante eficiente e que tem gerado bons resultados. Embora muitos medicamentos já 

fizessem parte da Tabela, na prática, até 1996, conforme demonstra a planilha a seguir, 

poucos medicamentos eram efetivamente dispensados para a população. Segundo os dados 

disponíveis, essa dispensação era errática, pouco constante e regular, resumindo-se ao 

fornecimento da Ciclosporina (em suas diversas apresentações) aos pacientes transplantados, 

e da Eritropoetina, aos pacientes com anemia que fossem renais crônicos em hemodiálise.  

Em 1997, o Programa teve um incremento no fornecimento de medicamentos e no 

número de pacientes beneficiados. É, no entanto, a partir de 1998, que se consolida a 

tendência de crescimento do Programa, registrando-se um significativo incremento nos 

quantitativos de medicamentos dispensados, nos valores gastos e no número de pacientes 

atendidos. 

Gráfico 57  
Medicamentos Excepcionais: evolução dos gastos entre 1997 e 2001, em milhões de reais 
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Ano 1997 1998 1999 2000 2001 
R$ 170.651.650,20 164.856.153,13 189.478.496,25 358.591.825,81 449.536.283,00 
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Gráfico 58 
Medicamentos Excepcionais: evolução do número de unidades dispensadas entre 1997 e 2001, em 
milhões de unidades dispensadas 
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Ano 1997 1998 1999 2000 2001 
Unidades 13.370.283 22.090.802 28.975.233 57.270.573 81.950.207 

 
Gráfico 59 
Medicamentos Excepcionais: evolução do número de pacientes atendidos entre 1997 e 2001 
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Ano 1997 1998 1999 2000 2001 
Pacientes 22.600 36.251 46.772 79.115 109.483 

 
Como pode ser verificado nas planilhas acima, o número de pacientes beneficiados 

pelo Programa com o fornecimento de medicamentos cresceu, no período compreendido 

entre 1997 e 2001, cerca de 384%, ou seja, o número de pacientes atendidos foi multiplicado 

por 4,84 vezes. Se tomarmos como parâmetro de comparação o ano de 1995, o número de 
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pacientes atendidos em 2001 representa 14,31 vezes mais do que aqueles atendidos naquele 

ano de 1995.  

Já no que diz respeito aos gastos realizados, se compararmos o ano de 1997 com 2001, 

verificaremos que o gasto com medicamentos foi multiplicado nesse período em 2,63 vezes. 

Assim, um crescimento de 4,84 vezes no número de pacientes atendidos cotejado com um 

crescimento de 2,63 vezes nos gastos realizados nos permite inferir que houve uma 

otimização da utilização e dispêndio dos recursos alocado ao Programa. 

 
6.6.1 Gerenciamento do Programa de Medicamentos Excepcionais 

A SAS adotou um conjunto de medidas destinadas a aprimorar o gerenciamento do 

Programa de Medicamentos Excepcionais. Esse gerenciamento implantado está alicerçado 

em vários pontos: financiamento, controle nominal de pacientes, a estrita administração e 

monitoramento do comportamento do mercado farmacêutico, o que define valor de Tabela 

de cada medicamento (e, conseqüentemente, o volume de recursos públicos gastos no 

Programa) e o adequado controle, gerenciamento e regulação da prescrição e fornecimento 

dos medicamentos. A seguir passamos a descrever as ações desenvolvidas em cada um dos 

pontos citados: 

Financiamento: 

Até o final de 1999, os medicamentos excepcionais eram financiados com recursos 

repassados pelo Ministério da Saúde e integrantes dos tetos financeiros dos estados. Os 

repasses eram feitos após a apresentação da “fatura” pelos estados, ou seja, após a compra e 

fornecimento dos medicamentos. Em janeiro de 2000, o financiamento dos medicamentos 

excepcionais foi incluído no FAEC, deixando de onerar os tetos financeiros dos estados. Foi 

implantado, ainda, um sistema de transferência de recursos aos estados, fundo a fundo e de 

forma antecipada, como forma de viabilizar uma compra dos medicamentos em melhores 

condições de mercado pelas Secretarias de Saúde, melhorar a economia do processo e assim 

garantir a distribuição regular desses medicamentos pelos estados. Essas medidas 

permitiram um grande incremento no fornecimento de medicamentos, no número de 

pacientes atendidos e nos gastos realizados. 

Controle nominal dos pacientes em uso de medicamentos excepcionais: 

No início de 2000, foi implantado o sistema de Autorização de Procedimento de Alta 

Complexidade (APAC) para a distribuição dos medicamentos. Este sistema, ao possibilitar a 

identificação do usuário, permite um melhor controle dos gastos, da distribuição e dos 

pacientes beneficiados. 
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Regulação da prescrição e do fornecimento: 

O controle de preços e valores da Tabela tem uma eficácia limitada na otimização dos 

recursos gastos se adotado isoladamente. Assim, associada a esta medida deve ser implementada 

uma adequada política de racionalização na prescrição e fornecimento dos medicamentos.  

Muitas vezes, não por má-fé, mas principalmente por falta de conhecimentos técnicos, 

os medicamentos são prescritos sem que haja uma adequada avaliação do paciente, sem a 

verificação da correção da indicação do tratamento, fornecimento de doses maiores do que as 

necessárias, não avaliação da relação entre custo, benefício e efetividade de cada 

medicamento. Este conjunto de maus procedimentos acaba por gerar um fornecimento 

inadequado dos medicamentos e, principalmente, um grande desperdício desses fármacos e 

dos recursos utilizados na sua aquisição. 

Para regular este processo, a SAS tem elaborado e publicado – para cada 

medicamento e para cada doença – um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. 

Esses Protocolos têm o objetivo de, ao estabelecer claramente os critérios de 

diagnóstico de cada doença, o tratamento preconizado com os medicamentos disponíveis nas 

respectivas doses corretas, mecanismos de controle, acompanhamento e verificação de 

resultados dos tratamentos, racionalizar a prescrição e o fornecimento dos medicamentos. Os 

Protocolos elaborados com a participação de consultores de diversas áreas, são baseados em 

estudos clínicos e em bibliografia nacional e internacional. 

 Num primeiro momento, cada Protocolo é publicado em Consulta Pública, sendo 

dado um prazo de 60 dias para que os médicos e a comunidade científica se manifestem com 

críticas e sugestões. Encerrada a consulta, após a realização de eventuais ajustes, o Protocolo 

é publicado na versão definitiva para que vigore em todo o País. Este é um trabalho árduo e 

que, muitas vezes, pelo volume de contribuições que recebemos acaba por ocasionar a 

dilatação do prazo de consulta. 

Já foram publicados os seguintes Protocolos: 

- Tratamento da Hepatite C: Ribavirina + Interferon Alfa; 
- Tratamento da Esquizofrenia e Transtornos Esquizofreniformes : Clozapina; 

Olanzapina e Risperidona; 
- Tratamento da Osteoporose: Alendronato (ou Calcitonina) + Vitamina D + Cálcio; 
- Tratamento da Doença de Gaucher: Imiglucerase; 
- Imunossupressão em Transplantes Renais: Ciclosporina, Azatioprina, Tacrolimus, 

Micofenolato Mofetil, Anticorpo Monoclonal Murino Anti CD3 (OKT3), 
Basiliximab, Daclizumab, Globulina Antilinfocitária, Globulina Antitimocitária e 
Metilprednisolona; 

- Tratamento da Esclerose Múltipla: Interferon 1 a e 1b, Acetato de Glatiramer; 
- Tratamento da Fibrose Cística: Enzimas Pancreáticas; 
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- Tratamento da Acromegalia: Ocreotida e Bromocriptina; 
- Tratamento da Hepatite B em Transplantados Hepáticos: Lamivudina e 

Imunoglobulina anti-hepatite B (HBIG); 
- Tratamento da Acne (severa): Isotretinoína; 
- Tratamento da Anemia em Insuficiência Renal Crônica: Eritropoetina e Hidróxido 

de Ferro. 
 

Os Protocolos, na prática, balizam a prescrição dos médicos e reduzem, 

significativamente, a influência exercida pelas estratégias de venda da indústria farmacêutica 

sobre essa prescrição. O desenvolvimento deste trabalho tem sido saudado, em muitos 

setores da saúde – secretários estaduais e municipais de saúde, médicos, sociedades médicas 

e até mesmo pacientes, como um grande avanço do Ministério na administração da política 

de medicamentos. 

Nenhum medicamento é incluído na Tabela do Programa sem ser precedido da 

elaboração e publicação de seu respectivo Protocolo. 

Valor da Tabela: 

Em função do dinamismo do mercado farmacêutico, a Tabela de valores de 

medicamentos excepcionais precisa ser constantemente administrada. Essa administração 

tem sido feita em estrita observância da política geral de medicamentos traçada pelo 

Ministro José Serra. Foram feitas, recentemente, duas revisões da Tabela, sendo que a última 

delas em setembro de 2001.  

Essas revisões foram possíveis graças a um conjunto de fatores – entrada dos 

genéricos no mercado (caso típico da ciclosporina cujo preço vem caindo no mercado - uma 

cápsula de 100 mg era vendida no início de 2000 a cerca de R$ 7,20 – hoje, com 2 genéricos, o 

preço já caiu para cerca de R$ 4,00 por cápsula e há indicativos seguros que este valor cairá 

ainda mais), aumento do número de similares no mercado (caso da eritropoetina), a guerra 

comercial entre laboratórios e ainda alterações, por iniciativa do Ministério da Saúde, nas 

alíquotas de PIS, COFINS e ICMS (que reduziram o preço de fábrica). 

Além destes fatores, foram levados em conta para a revisão da Tabela, os valores de 

compra dos medicamentos pelos estados . 

Todo este esforço tem gerado excelentes resultados. O gasto anual projetado com base 

na Tabela antiga (antes das revisões de 2001), mantido o número de pacientes verificado em 

2001, seria de cerca de R$ 473 milhões. Com a primeira revisão da Tabela (agosto de 2001), a 

projeção de gasto anual caiu para R$ 416 milhões. Com a segunda revisão (setembro de 

2001), a projeção de gasto caiu para R$ 392 milhões. Isto significa dizer que, para o mesmo 
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número de pacientes verificados em 2001, em um ano estaremos economizando cerca de R$ 

81 milhões no desenvolvimento do Programa. Vide tabela a seguir: 

Tabela 25 
Gastos projetados para 12 meses, com freqüência (2001) de 81.116.908 unidades dispensadas e 109.483 
pacientes atendidos (2001) 
Tabela Gasto Projetado/12 meses – em Reais 
Tabela que vigorou até julho 2001 473.264.762,00 
Tabela agosto 2001 416.240.240,00 
Tabela setembro 2001 392.491.400,00 

Fonte SAS/MS 

Para exemplificar os efeitos do gerenciamento do Programa de Medicamentos 

Excepcionais sobre o comportamento dos medicamentos, valores gastos, e número de 

pacientes atendidos, vamos analisar a evolução da eritropoetina nos últimos anos. A 

eritropoetina é o medicamento que, individualmente representa o maior volume de gastos 

do Programa. 

Evolução da Eritropoetina: 
 

Tabela 26  
Número de Pacientes atendidos (eritropoetina) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
1.000 UI   114 127 395 228 257 
2.000 UI 311 358 577 1.102 1.665 2.381 3.074 
3.000 UI   649 908 2.004 2.213 2.662 
4.000 UI 1.165 1.884 2944 5.431 7.972 13.536 17.298 

10.000 UI   11 33 84 21 32 
TOTAL 1.476 2.242 4.295 7.601 12.120 18.379 23.323 

Variação 1997 a 2001: 443,03% 
 

 
Tabela 27 
Valores Gastos em R$ 1.000,00 (eritropoetina) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
1.000 UI   523,75 348,53 838,06 508,22 528,80 
2.000 UI 3.735,48 4.303,65 6.931,27 6.316,49 6.300,13 10.315,83 10.901,88 
3.000 UI   5.391,34 3.813,65 7.159,03 9.021,21 9.319,00 
4.000 UI 14.071,49 22.755,49 35.571,90 28.210,98 31.547,54 61.107,66 66.954,68 

10.000 UI   470,46 891,39 1.281,08 410,22 580,28 
TOTAL 17.807,20 27.059,14 48.888,69 39.581,00 47.125,81 81.363,11 88.284,64 

Variação 1997 a 2001: 80,58% 
 
Tabela 28 
Gasto Paciente/ano (total) R$ 1,00 (eritropoetina) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
TOTAL 12.064,50 12.069,20 11.382,70 5.207,34 3.888,27 4.426,96 3.785,30 

Variação 1997 a 2001: 66,75% 
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Tabela 29  
Projeção de gasto com eritropoetina para 2002 - com o mesmo número de pacientes de 2001, com base 
na tabela em vigor desde setembro de 2001 

 Pacientes Valor em R$ 1.000,00 
1.000 UI 257 439,23 
2.000 UI 3.074 7.074,53 
3.000 UI 2.662 6.992,49 
4.000 UI 17.298 48.331,74 

10.000 UI 32 481,23 
TOTAL 23.323 63.319,22 

Fonte SAS/MS 

Com o mesmo número de pacientes, a despesa cairá de R$ 88.284.644,00 para R$ 

63.319.220,00 em 2002. O valor gasto por paciente/ano cairá de R$ 3.785,30 para R$ 2.714,88. 

Tabela 30 
Evolução dos Valores de Tabela da Eritropoetina em R$ 1,00 

 1995 1996 1997 1998 a 
partir de 

março 

1999 a 
partir de 
fevereiro 

1999 a 
partir de 

abril 

1999 a 
partir de 
outubro 

2000 2001 2001 
agosto 

2001 a 
partir de 
setembro 

Variação 
1997 a 

2001 
1.000 UI   30,50 13,96 10,95 14,24 14,83 14,83 14,83 11,35 11,35 -62,79% 
2.000 UI 59,28 59,28 59,28 20,18 14,29 18,52 21,37 21,37 21,37 13,21 11,35 - 80,85% 
3.000 UI   66,44 28,84 21,80 28,34 32,59 32,59 32,59 25,14 21,00 - 68,39 % 
4.000 UI 90,80 90,80 90,80 28,86 22,69 29,50 33,93 33,93 33,93 25,70 21,00 -76,87% 

10.000 UI   271,00 154,58 75,88 98,64 123,30 123,30 123,30 96,12 96,12 - 64,53% 

 
Com base nos números constantes das tabelas acima podemos fazer os seguintes 

comentários: 

•  O número de pacientes cresceu 1.480,15% de 1995 a 2001 e o gasto realizado cresceu 
395,79%. Esses números evidenciam a otimização da utilização dos recursos 
financeiros no gerenciamento desse produto, pois enquanto o número de pacientes 
foi multiplicado por 15,8, o gasto cresceu apenas 5 vezes. Se compararmos o ano de 
1997 com 2001, mantém-se a observação de otimização de recursos. Nesse período o 
número de pacientes foi multiplicado por 5,43 e o gasto por 2,2. Ainda em relação ao 
gasto, a sua relação com o número de pacientes deverá melhorar ainda mais com a 
Tabela publicada em setembro de 2001. Com esses dados e comparando o mesmo 
período de 1997 a 2001 (admitida a manutenção do mesmo número de pacientes de 
2001 em 2002), o número de pacientes terá sido multiplicado por 5,43 e o gasto por 
1,3. 

•  O número de pacientes em 2002 precisará crescer 39,43% (passar da projeção atual de 
23.323 para 32.519 pacientes) para que o gasto a ser realizado nesse período se iguale 
ao gasto realizado em 2001. 

•  Deve ser considerado ainda como indicador de otimização de recursos a significativa 
queda do custo paciente/ano verificada no período 1997 a 2001 – de R$ 11.382,70 para 
R$ 3.785,30. Com a tabela setembro/2001, o custo paciente/ano cairá para R$ 
2.714,88. 

•  Se estivéssemos praticando os mesmos valores de reembolso de 1997, com o número 
de pacientes de 2001, teríamos um gasto total/ano com eritropoetina de R$ 
270.598,76, ou seja, 327,36% maior do que o previsto para 2002. 
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Tabela 31 
 Pacientes (2001) Valor em R$ 1.000,00 (com Tabela 1997) 

1.000 UI 257 1.180,72 
2.000 UI 3.074 36.926,73 
3.000 UI 2.662 22.113,63 
4.000 UI 17.298 209.009,07 

10.000 UI 32 1.368,60 
TOTAL 23.323 270.598,76 

Fonte SAS/MS 
 

6.6.2 Inclusão de Novos Medicamentos no Programa 

Conforme já mencionado, embora muitos medicamentos já fizessem parte da Tabela, 

na prática, até 1996, poucos medicamentos eram efetivamente dispensados para a população. 

Além do crescimento na oferta de medicamentos, no número de pacientes atendidos e nos 

gastos realizados em relação aos medicamentos já existentes na Tabela anteriormente a 1997, 

a partir deste ano diversos novos medicamentos ou novas apresentações foram incluídos no 

Programa, conforme descrevemos a seguir: 

Ano Medicamentos incluídos no Programa de Medicamentos Excepcionais 
1998 Micofenolato Mofetil, na apresentação de comprimidos de 500 mg: 

utilizado na imunossupressão (prevenção da rejeição) nos pacientes 
transplantados de rim, fígado e coração. Desde sua inclusão, este medicamento 
tem beneficiado cerca de 908 pacientes por ano. Os gastos anuais com o 
Micofenolato Mofetil são de R$ 19.053.106,00. 
 

  
Alfacalcidol, na apresentação de comprimidos de 0,25 mcg e 1,0 mcg: 

utilizado no tratamento de diversas doenças como o hiperparatireoidismo, 
anemias adquiridas, inflamações oculares, doença de Crohn (enterite regional), 
psoríase, lupus eritematoso, várias doenças renais e para transplantados de 
órgãos. Desde sua inclusão, este medicamento tem beneficiado, em suas 
diversas indicações terapêuticas, cerca de 2.523 pacientes por ano. Os gastos 
anuais com o Alfacalcidol são de R$ 1.964.511,00. 

 
Imiglucerase, na apresentação de ampolas injetáveis, com 200 UI: 

este medicamento é utilizado no tratamento da Doença de Gaucher. Esta 
doença genética, embora rara, causa, sem tratamento com este medicamento, 
graves transtornos neurológicos em seus portadores que praticamente 
inviabiliza uma vida normal. É o tratamento com custo paciente/mês mais alto 
existente no Programa – custo do tratamento de alguns pacientes chega aos 25 
mil reais/mês. Desde sua inclusão, este medicamento tem beneficiado, em suas 
diversas indicações terapêuticas, cerca de 168 pacientes por ano. Os gastos 
anuais com a Imiglucerase são de R$ 36.923.450,00. 
 

1999 

Interferon alfa 2a ou 2b, na apresentação de ampolas injetáveis com 3.000.000 de 
UI, 4.500.000 UI e 5.000.000 UI: 

utilizado, em combinação com a Ribavirina, no tratamento da Hepatie C. Desde 
sua inclusão, este medicamento tem beneficiado 3.449 pacientes por ano. Os 
gastos anuais com o Interferon alfa são de R$ 13.773.561,00. 
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Ribavirina, na apresentação de comprimidos com 250 mg: 
utilizado, em combinação com o Interferon alfa, no tratamento da Hepatie C. 
Desde sua inclusão, este medicamento tem beneficiado cerca de 630 pacientes 
por ano. Os gastos anuais com Ribavirina são de R$ 884.668,00. 
 

 

Tacrolimus, na apresentação de cápsulas com 1 mg e 5 mg: 
utilizado na imunossupressão (prevenção da rejeição) de pacientes 
transplantados de rim e fígado. Desde sua inclusão, este medicamento tem 
beneficiado cerca de 653 pacientes por ano. Os gastos anuais com Tacrolimus 
são de R$ 10.961.653,00.  

 
  

Azatioprina, na apresentação de comprimidos com 50 mg: 
utilizado no tratamento de anemias, inflamações oculares, doença de Crohn 
(enterite regional), artrite reumatóide, várias doenças renais e para 
transplantados de órgãos. Desde sua inclusão, este medicamento tem 
beneficiado, em suas diversas indicações terapêuticas, cerca de 5.162 pacientes 
por ano. Os gastos anuais com a Azatioprina são de R$ 2.300.275,00 . 

 
Calcitonina sintética de salmão, na apresentação de spray nasal com 200 UI: 

utilizado no tratamento da osteoporose. Desde sua inclusão, este medicamento 
tem beneficiado cerca de 7.762 pacientes por ano. Os gastos anuais com a 
Calcitonina são de R$ 8.629.000,00. 

 
Enzimas Pancreáticas, na apresentação de cápsulas de liberação entérica, em 
diversas dosagens por cápsula: 

utilizado no tratamento da fibrose cística e pancreatite crônica. Desde sua 
inclusão, este medicamento tem beneficiado cerca de 1.918 pacientes por ano. 
Os gastos anuais com as Enzimas Pancreáticas são de R$ 3.871.741,00.  

 
Clozapina, na apresentação de comprimidos de 25 mg, que foi agregada à de 100 mg 
já disponível na Tabela: 

utilizado no tratamento da esquizofrenia refratária. Desde sua inclusão, este 
medicamento tem beneficiado cerca de 1.490 pacientes por ano. Os gastos 
anuais com a Clozapina (25 mg e 100 mg) são de R$ 5.401.322,00. 

 
Olanzapina, na apresentação de comprimidos com 5 mg e 10 mg.  

utilizado no tratamento da esquizofrenia refratária. Desde sua inclusão, este 
medicamento tem beneficiado cerca de 4.305 pacientes por ano. Os gastos 
anuais com a Olanzapina são de R$ 12.222.125,00 . 

 
Acitretina, na apresentação de cápsulas com 10 e 25 mg: 

utilizado no tratamento da psoríase e ictiose lamelar (ambas doenças de pele). 
Desde sua inclusão, este medicamento tem beneficiado cerca de 1.881 
pacientes por ano. Os gastos anuais com a Acitretina são de R$ 3.914.939,00. 

 

2000 

Imunoglobulina Humana, na apresentação de ampolas injetáveis com 1,3 g e 6 g: 
utilizado no tratamento de diversas doenças em que a imunidade do paciente 
está comprometida. Desde sua inclusão, este medicamento tem beneficiado 
cerca de 892 pacientes por ano. Os gastos anuais com a Imunoglobulina são de 
R$ 18.898.528,74. 
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Acetato de Glatiramer, na apresentação de ampolas injetáveis com 20 mg: 
utilizado no tratamento da Esclerose Múltipla, vindo a se somar aos Interferon 
beta (já incluídos na Tabela) como opção terapêutica para esta doença. Desde 
sua inclusão, em abril de 2001, este medicamento já beneficiou 294 pacientes 
com um gasto projetado para 12 meses de R$ 614.118,00. 
 

Interferon Beta, na apresentação injetável com 22 mg, 44 mg e 30 mg: 
Utilizado também no tratamento da Esclerose Múltipla, vindo a se somar aos 
Interferon beta (já incluídos na Tabela) e ao Acetato de Glatiramer como opção 
terapêutica para esta doença. Desde sua inclusão, em abril de 2001, este 
medicamento já beneficiou 74 pacientes com um gasto projetado para 12 
meses de R$ 899.092,00. 

 
Toxina Botulínica, na apresentação injetável com 500 mg: 

utilizado no tratamento de doenças neurológicas com espasticidade, vindo a se 
somar à Toxina Botulínica com 100 mg (já incluída na Tabela) como opção 
terapêutica para estas doenças. Desde sua inclusão, em agosto de 2001, este 
medicamento já beneficiou 52 pacientes com um gasto projetado para 12 
meses de R$ 991.737,00. 
 

Goserelina LAR, na apresentação injetável com 10,8 mg: 
utilizado, principalmente, no tratamento da Endometriose, vindo se somar à 
Goserelina em outra dosagem, triptorelina e acetato de leuprolide (já incluídos 
na Tabela) como opção terapêutica para esta doença. A goserelina nesta 
dosagem representa conforto para o paciente na medida em que a de outra 
dosagem é utilizada mensalmente, a LAR é utilizada a cada 3 meses. Desde sua 
inclusão, em agosto de 2001, este medicamento já beneficiou 90 pacientes com 
um gasto projetado para 12 meses de R$ 59.400,00. 
 

Ocreotida LAR, na apresentação em ampolas injetáveis com 10 mg, 20 mg e 30 mg. 
utilizado no tratamento da Acromegalia, vindo a se somar à Ocreotida na dose 
de 0,1 mg/ml (já incluída na Tabela) como opção terapêutica para esta doença. 
A Ocreotida nesta dosagem, além de mais barata, representa conforto para o 
paciente na medida que a de outra dosagem é utilizada com três injeções por 
dia enquanto a LAR é utilizada em uma aplicação mensal. Desde sua inclusão, 
em agosto de 2001, este medicamento já beneficiou quatro pacientes com um 
gasto projetado para 12 meses de R$ 25.696,00. 
 

2001 

Isotretinoína, na apresentação em cápsulas com 10 mg e 20 mg: 
utilizado no tratamento da Acne Grave, que tem conseqüências deformantes, 
acometendo principalmente adolescentes, havendo relatos de suicídios pelo 
grave comprometimento, além de dermatológico, psicológico dos pacientes. 
Desde sua inclusão, em setembro de 2001, este medicamento já beneficiou 
quatro pacientes com um gasto projetado para 12 meses de R$ 3.040,00. 
 

Fonte SAS/MS 
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6.7 Intervenção em Áreas Assistenciais Específicas 

 
6.7.1 Programa Nacional de Triagem Neonatal 

Os primeiros programas populacionais de triagem neonatal no mundo tiveram início 

na década de 1960. No Brasil, a primeira iniciativa de regulamentação federal foi estabelecida 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), tornando obrigatória a 

realização de exames visando diagnóstico e terapêutica de anormalidades do metabolismo. 

É, portanto, um direito da criança ter acesso ao diagnóstico precoce, acompanhamento e 

tratamento das doenças congênitas. A partir de 1992, o SUS passou a custear a realização de 

exames neonatais – o chamado Teste do Pezinho. Este teste era restrito ao diagnóstico do 

hipotireoidismo congênito e da fenilcetonúria. 

Apesar da existência de legislação, a implantação em alguns estados ocorreu devido a 

iniciativas isoladas, tendo como conseqüência a falta de integração, cobertura populacional 

desigual e insuficiente nas diversas regiões, ausência de rotinas uniformes estabelecidas e a 

diversidade de patologias triadas. 

Havia, portanto a necessidade não só de ampliar a abrangência do Teste do Pezinho 

pela inclusão do diagnóstico de outras doenças congênitas, mas também de organizar 

efetivamente o processo de triagem neonatal e, além de realizar o diagnóstico, articular uma 

rede assistencial capaz de garantir o tratamento e acompanhamento dos portadores 

identificados. Assim, em junho de 2001, foi instituído o Programa Nacional de Triagem 

Neonatal.  

O objetivo geral do Programa é o de promover a detecção precoce de doenças 

congênitas em todos os nascidos vivos, em fase anterior ao surgimento de sinais e sintomas, 

permitindo o tratamento precoce e, conseqüentemente, diminuindo a morbidade, suas 

seqüelas (muitas vezes a deficiência mental) e a mortalidade gerada pelas doenças triadas. 

Os objetivos específicos são: 

a- universalizar a triagem, buscando uma cobertura de 100% dos nascidos vivos do 
Brasil; 

b- organizar Redes Estaduais de Triagem Neonatal; 
c- garantir o acompanhamento e tratamento para cada doença triada; 
d- proporcionar uma uniformidade no atendimento – definição de linhas mestras; 
e- criar e manter um Banco de Dados Nacional sobre Triagem Neonatal. 

 

Desta forma, a implantação desse Programa significa não só ampliação do chamado 

Teste do Pezinho (foram acrescidos exames para a detecção da fibrose cística, anemia 



Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde 
Relatório de Gestão 1998/2001 

 151

falciforme e outras hemoglobinopatias aos testes anteriormente realizados para o 

hipotireoidismo congênito e fenilcetonúria). Significa a organização de Redes de Assistência, 

em todos os estados, envolvendo a triagem com detecção dos casos suspeitos, confirmação 

diagnóstica, acompanhamento, orientação familiar e tratamento dos pacientes identificados 

como portadores das doenças genéticas. 

As doenças congênitas incluídas no Programa são: 

a - Fenilcetonúria – (já incluída no Teste do Pezinho anterior ao Programa). Esta doença é 

um erro inato do metabolismo – hereditária recessiva. O defeito metabólico leva ao acúmulo 

da fenilalanina no sangue. Sem tratamento precoce – antes dos três meses de vida – leva a 

atraso no desenvolvimento neuro-psicomotor, deficiência mental, comportamento agitado 

ou padrão autista e convulsão. Em função disso é fundamental a Triagem Neonatal – 

diagnóstico e tratamento precoce. 

Prevalência - 1:12.000 nascidos vivos.  

Casos já identificados: cerca de 2.500 pacientes 

b - Hipotireoidismo Congênito – (já incluída no Teste do Pezinho anterior ao Programa). 

Esta doença hereditária causa falha na síntese do hormônio da tireóide. Em crianças não 

tratadas, o crescimento e desenvolvimento mental é seriamente comprometido. A Triagem 

Neonatal é valiosa uma vez que o tratamento precoce é efetivo na prevenção da deficiência 

mental. Na ausência de tratamento precoce, 40% dos indivíduos afetados têm QI menor que 

70 e 19% QI menor que 55. O QI médio é de 80. Com o tratamento, muito do prejuízo 

intelectual é recuperado, ainda que não completamente. 

Prevalência – 1:2.500 nascidos em regiões não endêmicas. 

Casos já identificados: cerca de 12.000 pacientes 

c - Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias (doenças incluídas pelo Programa no 

Teste do Pezinho) – A anemia falciforme é uma doença genética recessiva. Provoca alterações 

na hemoglobina. Causa anemia, crises de dor, infartos teciduais, insuficiência renal 

progressiva, acidente vascular cerebral, aumento de suscetibilidade a infecções. A Triagem 

Neonatal para anemia falciforme é de grande importância, uma vez que o diagnóstico e 

tratamento precoces reduzem a morbi-mortalidade dos pacientes. 

Prevalência – A anemia falciforme ocorre com maior freqüência na população 

brasileira de raça negra (é política e compromisso do Governo Fernando Henrique Cardoso 

ampliar a assistência à população de raça negra, incluindo-se o diagnóstico precoce e 
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tratamento da anemia falciforme). Ocorre em menor freqüência em outras etnias. Algumas 

regiões do País têm incidência de 3:1.000 nascidos vivos. 

As outras hemoglobinopatias ocorrem nas diversas etnias. A talassemia, por exemplo, 

é mais freqüente em populações oriundas das regiões mediterrâneas. Estas outras 

hemoglobinopatias envolvem um enorme conjunto de doenças causadas por variações 

genéticas na hemoglobina – todas essas variantes são detectadas pelo Teste do Pezinho.  

A prevalência geral é de 1: 1.000 nascidos vivos 

Casos já identificados: cerca de 30.000 pacientes. 

d - Fibrose Cística (doença incluída pelo Programa no teste do pezinho) – É uma doença 

hereditária recessiva, com uma das maiores prevalências no mundo. Afeta principalmente 

pulmões e pâncreas. Ao nascer, a criança com Fibrose Cística não apresenta sinais ou 

sintomas da doença. Esses sinais poderão aparecer em semanas, meses ou anos. Essas 

crianças evoluem com muitas complicações pulmonares e freqüentes internações 

hospitalares. A Triagem Neonatal reduz a morbidade de curto prazo. Não há cura, apenas 

gerenciamento das patologias secundárias (pneumonias de repetição, por exemplo). 

Tratamento por toda a vida. 

Prevalência: – O Brasil apresenta distribuição heterogênea, algumas regiões com 

freqüência de 1: 2.000 nascidos vivos. 

Casos já identificados: cerca de 12.000 pacientes 

 

O Programa Nacional de Triagem Neonatal se ocupa de: 

♦  Realização do Teste do Pezinho ampliado, de acordo com a fase de implantação do 
Programa em cada estado, em todos os nascidos vivos do País, que são cerca de 2,5 
milhões por ano;  

♦  Confirmação Diagnóstica: os casos suspeitos são submetidos a exames de confirmação 
diagnóstica – inclusive por modernas técnicas de biologia molecular, cujos 
procedimentos foram incluídos na Tabela SUS. Feito o Teste do Pezinho, os pacientes 
suspeitos de serem portadores das doenças são buscados ativamente para a realização da 
confirmação diagnóstica; 

♦  Acompanhamento e Tratamento: os pacientes que tenham o diagnóstico confirmado, têm 
garantido o acompanhamento – com avaliação por equipe multidisciplinar, aconse-
lhamento genético familiar e tratamento das doenças. 

 
Para operacionalizar o Programa, cada estado é responsável pela organização de uma 

Rede Estadual de Triagem Neonatal. Esta Rede é composta por: 
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♦  Postos de Coleta: local em que são coletadas as amostras para realizar os exames. Cada 
município em que sejam realizados partos deve ter, pelos menos um desses Postos 
instalado. 

♦  Serviço de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento de 
Doenças Congênitas – este Serviço (pelo menos um por estado) é o responsável pela 
articulação do Programa no estado. Deve organizar a referência dos Postos de Coleta, 
encaminhar as amostras para os Laboratórios Especializados em Triagem Neonatal 
(dentro do próprio Serviço ou de terceiros), identificar os casos suspeitos, confirmar o 
diagnóstico, fazer o acompanhamento dos pacientes confirmados, o aconselhamento 
genético familiar e garantir o tratamento. 

♦  Laboratório Especializado em Triagem Neonatal – vinculado à Rede Estadual, é 
capacitado à realização dos exames de triagem e de confirmação diagnóstica. 

♦  Rede Assistencial Complementar – hospitais e serviços ambulatoriais que, vinculados aos 
Serviços de Referência, garantem a assistência aos pacientes naquelas áreas não 
disponíveis nesses Serviços (internação hospitalar, por exemplo).  

 
Em virtude dos diferentes níveis de organização das redes assistenciais existentes nos 

estados e no Distrito Federal, da variação percentual de cobertura dos nascidos vivos da 

triagem neonatal existente anteriormente e da diversidade das características populacionais 

existentes no País, o Programa está sendo implantado em três fases. 

- Fase I – Fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito; 
- Fase II – Fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito + doenças falciformes e outras 

hemoglobinopatias; 
- Fase III – Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras 

hemoglobinopatias + fibrose cística. Esta fase poderá ser implantada naqueles estados 
que já tenham implantado a Fase II, já estejam garantindo a cobertura de 70% dos 
nascidos vivos na triagem neonatal e que tenham características populacionais que 
justifiquem a triagem para fibrose cística. 
 

Até o final de 2001, já foram habilitados 23 estados no Programa Nacional de Triagem 

Neonatal. Destes, 13 habilitados na Fase I, nove na Fase II e um na Fase III. Além disso, 

foram cadastrados 30 Serviços de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) e 31 laboratórios 

especializados em triagem neonatal conforme se vê na tabela a seguir: 

Tabela 31 
UF Fase Serviços de Referências em Triagem Neonatal 

ACRE I Núcleo de Atendimento de Triagem Neonatal – NATIVIDA 
ALAGOAS I Maternidade Escola Santa Mônica 

AMAZONAS I 
Maternidade Balbina Mestrinho/Secretaria de Estado da Saúde 
do Amazonas 

BAHIA II 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salvador – 
APAE – Salvador  

 
Tabela 31 (continuação) 

UF Fase Serviços de Referências em Triagem Neonatal 
CEARÁ I Hospital Infantil Albert Sabin 
DISTRITO FEDERAL  I Hospital de Base do Distrito Federal 
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ESPÍRITO SANTO II 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória – APAE 
Vitória 

GOIÁS II 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis – APAE 
Anápolis 

MARANHÃO I Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE São Luís 
MATO GROSSO I Instituto de Especialidade do Mato Grosso 

MATO GROSSO DO SUL I 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Campo 
Grande  

MINAS GERAIS II Faculdade de Medicina da UFMG/NUPAD 

PARÁ I 
Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública / Unidade. de 
Referência Materno Infantil e Adolescente – UREMIA 

PARAÍBA I 
Complexo de Pediatria Arlinda Marques / Secretaria da Saúde da 
Paraíba 

PARANÁ III Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional 
PERNAMBUCO II Hospital Barão de Lucena 

RIO DE JANEIRO II 

IEDE – Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz 
Capriglione  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Rio de 
Janeiro  
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro/Hospital da 
Lagoa 

RIO GRANDE DO SUL II 
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas/ Secretaria Municipal 
de Saúde de Porto Alegre 

RONDÔNIA I Núcleo de Atendimento de Triagem Neonatal – NATIVIDA 

SANTA CATARINA II 
Hospital Infantil Joana de Gusmão / Secretaria de Estado da 
Saúde de Santa Catarina 

SÃO PAULO  II 

Hospital Santa Marcelina  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE São 
Caetano  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE São Paulo  
Fundação de Apoio, Ensino, Pesq. e Assistência do Hosp. das 
Clinicas da Fac. de Ribeirão Preto/USP 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Bauru  
Secretaria Municipal de São José dos Campos/Unidade Casulo 

SERGIPE I 
Fundação Universidade Federal de Sergipe – Hospital 
Universitário 

TOCANTINS I Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Araguaína 
TOTAL    23 UF e 30 SRTN 

Fonte SAS/MS 

 

Para implantar o Programa Nacional de Triagem Neonatal – realização do Teste do 

Pezinho ampliado, exames de confirmação diagnóstica, acompanhamento e tratamento 

inicial dos pacientes – foram destinados recursos na ordem de R$ 35 milhões/ano. Desse 

total, cerca de R$ 11 milhões são recursos adicionais que foram acrescentados aos 

anteriormente gastos com Triagem e correm à conta do FAEC. Na medida em que os estados 

sejam habilitados no Programa e sejam cadastrados os serviços, os recursos adicionais de 

custeio são acrescidos aos tetos financeiros dos estados ou municípios que tenham sob sua 

gestão serviços cadastrados. 
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6.7.2 Programa de Assistência Ventilatória Não-Invasiva a Pacientes Portadores de 
Distrofia Muscular Progressiva 

A Distrofia Muscular Progressiva engloba um conjunto de doenças genéticas que se 

caracterizam por uma degeneração do tecido muscular dos pacientes portadores e que evolui 

de forma progressiva, afetando gradualmente os diversos grupos musculares e 

comprometendo a capacidade vital dos portadores, levando-os, inclusive, à falência 

respiratória. Aqueles pacientes que se encontram nas fases mais avançadas da doença, com 

função respiratória bastante comprometida em associação a outros quadros clínicos, podem 

se beneficiar com a utilização de equipamentos que propiciem a ventilação nasal intermitente 

de pressão positiva. A utilização desses equipamentos, no entanto, não estava disponível no 

SUS. 

Assim, partindo da necessidade de adotar medidas que permitissem retardar a perda 

da função vital dos pacientes portadores de Distrofia Muscular Progressiva ou mesmo evitá-

la e de promover a melhoria da qualidade e expectativa de vida desses pacientes, o 

Ministério da Saúde lançou, em setembro de 2001 (Portaria GM 1.531), o Programa de 

Assistência Ventilatória Não-Invasiva a Pacientes Portadores de Distrofia Muscular 

Progressiva. Esse Programa viabiliza o acesso dos pacientes portadores de Distrofia 

Muscular Progressiva em estado avançado ao uso domiciliar de respirador artificial bem 

como seu acompanhamento por enfermeiro e avaliação por médico, criando, dessa forma, as 

esperadas condições para retardar a perda da função vital dos pacientes. 

 
6.7.3 Atenção à Saúde Mental 

No início da década de 90, o Ministério da Saúde reconheceu que a assistência 

prestada na área de saúde mental, então fundamentada quase que unicamente no hospital 

psiquiátrico, era cara e ineficaz. Para qualificar a assistência e reverter o modelo de atenção, o 

Ministério publicou portarias que estabeleceram normas e diretrizes para o atendimento 

hospitalar especializado e, também, as que incluíram novos procedimentos na tabela do 

SIA/SUS, o que permitiu a implantação e ampliação dos serviços extra-hospitalares. Como 

resultado dessas ações ocorreu uma redução no número de hospitais e de leitos psiquiátricos 

sem, no entanto, haver diminuição na assistência, pois houve, simultaneamente, um 

aumento dos serviços extra-hospitalares, confirmando a tendência à reversão do modelo 

assistencial na área da saúde mental. 
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6.7.3.1 Internação em Hospitais Psiquiátricos 

Em 2001, foram realizadas 357.538 internações em psiquiatria pelo SUS, com uma 

média de 29.759 por mês. Em 1997 ocorreram 410.003 internações. Houve uma redução de 

12,8% na freqüência de internações no período. Esse dado é coerente com a política do 

Ministério para o setor: reduzir as internações plenas e ampliar as internações em regime de 

hospital-dia e o tratamento em regime ambulatorial. 

Os gastos em 2001 com internações em psiquiatria foram de R$ 463,3 milhões, média 

mensal de R$ 38,6 milhões. A tabela foi reavaliada, com reajuste no valor da diária nos 

hospitais gerais e nos hospitais especializados em psiquiatria, com a aplicação de um reajuste 

em percentual crescente inversamente proporcional ao número de leitos. Dessa forma, foram 

concedidos em 2001 reajustes que variaram de 5% a 25%, sendo maior para os hospitais com 

menor número de leitos que, além de prestarem uma assistência de melhor qualidade, têm 

custos mais elevados. 

Tabela 32 
Psiquiatria - Freqüência de Internações 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 

1997 a 
2001 

Anual        410.003         398.151         398.361         394.889         357.538 -12,8% 
Mensal          34.167           33.179           33.197           32.907           29.795   
 
Tabela 33 
Psiquiatria - Gastos com Internações 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 

1997 a 
2001 

Anual  457.031.577   444.395.494   445.496.036   449.101.264   463.393.898  1,39% 
Mensal    38.085.965     37.032.958     37.124.670     37.425.105     38.616.158    

Fonte SAS/MS 

 
 
6.7.3.2 Assistência em Regime de Hospital-dia 

Em 2001, foram realizadas 22.183 internações psiquiátricas em hospital-dia pelo SUS, 

com uma média de 1.848 internações por mês. Em 1997, foram realizadas apenas 10.268 

internações, o que representa um aumento de 116,04% no período. 

Os gastos em 2001 com internações psiquiátricas em hospital-dia foram de R$ 12,9 

milhões, média mensal de R$ 1,08 milhões. Em 1997, foram gastos R$ 6,7 milhões, o que 

representa um acréscimo de 91,75% no período, acréscimo relacionado ao aumento no 

número desses serviços. Além disso, foi concedido em 2001 um reajuste de 9,15% ao 

procedimento tratamento em psiquiatria em hospital-dia. 
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Tabela 34  
Psiquiatria em Hospital-dia - Freqüência de Internações 

  1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 

1997 a 
2001 

Anual          10.268           14.731           17.273           19.893           22.183  116,04% 
Mensal               856             1.228             1.439             1.658             1.848    
 
Tabela 35 
Psiquiatria em Hospital dia - Gastos com Internações 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 

1997 a 
2001 

Anual      6.766.353       9.511.419     10.479.694     10.839.946     12.974.241  91,75% 
Mensal        563.863         792.618         873.308         903.329       1.081.186    

Fonte SAS/MS 

 
 

6.7.3.3 Serviços Extra-Hospitalares 

Os Núcleos ou Centros de Atenção Psicossocial (NAPS/CAPS) são serviços 

ambulatoriais de atenção diária que devem estar capacitados para realizar, prioritariamente, o 

atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes, em sua área 

territorial, em regime de tratamento intensivo semi-intensivo e não-intensivo. Em 1996, havia 

154 estruturas assistenciais do tipo NAPS/CAPS. Em 2001, esse número chegou a 266. Houve 

um aumento de 89,99% nos gastos com assistência psicossocial ambulatorial entre 1997 e 2001. 

Tabela 36  
Assistência Psicossocial Ambulatorial - Gastos 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 

1997 a 
2001 

Anual    17.136.989     19.677.468     25.059.482     30.161.907     32.559.409  89,99% 
Mensal      1.428.082       1.639.789       2.088.290       2.513.492       2.713.284    

Fonte SAS/MS 

 
 

6.7.3.4 Serviços Residenciais Terapêuticos 

Os Serviços Residenciais Terapêuticos são moradias ou casas inseridas, 

preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos 

mentais saídos de internações psiquiátricas de longa permanência e que não desfrutem de 

inteira autonomia social ou não possuam laços familiares. O papel desses serviços é 

essencialmente o de promover a reinserção de sua clientela na vida comunitária.  

Os Serviços Residenciais Terapêuticos foram instituídos pela Portaria GM n.º 106, de 

11 de fevereiro de 2000. Até dezembro de 2001, estavam cadastrados no Sistema nove 
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estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sergipe, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Paraná, São Paulo, além do Distrito Federal.  

 
6.7.3.5 III Conferência Nacional de Saúde Mental 

No período de 11 a 15 de dezembro de 2001, realizou-se em Brasília a etapa nacional 

da III Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM), com a participação de mil delegados, 

divididos em 850 eleitos na etapa estadual e 150 indicados pela Comissão Organizadora, 200 

observadores e 100 convidados, além de participação expressiva de convidados interna-

cionais.  

Como etapas preparatórias à III CNSM foram realizadas as seguintes atividades: 

♦  Lançamento do Relatório Mundial de Saúde 2001, em português, produzido pela 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), dedicado ao tema saúde mental; 

♦  Seminário Atendimento aos Usuários de Álcool e outras Drogas na Rede do SUS, 

realizado em Brasília, no mês de agosto, com a participação de técnicos das Secretarias 

Estaduais, centros de Excelência, Universidades e outras organizações; 

♦  Seminário Direito à Saúde Mental, realizado em Brasília, no período de 22 a 23 de 

novembro, com participação de representantes do Ministério Público, Procuradores, 

Parlamentares, assim como gestores municipais, estaduais e federais e usuários do 

Sistema Único de Saúde; 

♦  Seminário Saúde Mental da Criança e Adolescente, realizado no Rio de Janeiro, no 

período de 3 a 4 de dezembro, com a participação de representantes das áreas de 

educação, justiça, assistência social e da saúde. 

 

Além disso, o Ministério da Saúde promoveu um concurso em que foram 

selecionados dez projetos, dentre os 73 apresentados, para receber o prêmio David 

Capistrano (R$ 50 mil por serviço), com mais cinco indicados para receber menção honrosa. 

A finalidade do prêmio é destacar os serviços de Saúde Mental que trabalham sob a ótica da 

reestruturação do modelo assistencial.  

A Etapa Nacional da III CNSM teve como eixo temático central de discussão a 

“Reorientação do Modelo Assistencial”. Foram realizados debates sobre Financiamento e 

Recursos Humanos e Controle Social e Direitos, além de 12 painéis específicos abordando as 

principais discussões da área na atualidade.  
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 Para aprovação na Plenária final, foram encaminhadas mais de mil propostas e 89 

moções. O relatório está em fase de conclusão e será amplamente divulgado. A seguir, os 

pontos principais de recomendações emanadas da III CNSM. 

Financiamento: 

♦  Políticas de incentivo para implantação de serviços extra-hospitalares e ampliação da 

rede já existente; 

♦  Reavaliação dos serviços hospitalares e redirecionamento dos recursos investidos em AIH. 

Controle social: 

♦  Criação de comissões de saúde mental nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde; 

♦  Regulamentar e aplicar a Lei n.º 10.216. 

Direito, acessibilidade: 

♦  Regulamentação da Lei n.º 10.216, no que se refere à internação psiquiátrica involuntária 

e compulsória; 

♦  Acompanhamento e avaliação da atenção de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico; 

♦  Atenção em saúde mental dentro dos princípios da Reforma Psiquiátrica; 

♦  Inclusão das ações de saúde mental na atenção básica de saúde.  

Recursos Humanos: 

♦  Fomento a programas de capacitação de RH consoantes com a atenção em saúde mental 

de base comunitária. 

 
6.7.3.6 Outras atividades 

Outras medidas têm consolidado os avanços obtidos pelo Ministério da Saúde na área 

de saúde mental. Entre elas, destacam-se: 

♦  Criação do Programa Permanente de Organização e Acompanhamento das Ações 

Assistenciais em Saúde Mental (Portaria n.º 799/GM/MS, de 9 de julho de 2000). Este 

Programa estruturou um grupo técnico encarregado de avaliar e supervisionar os 

hospitais psiquiátricos no âmbito do SUS, assim como elaborar e propor protocolos de 

regulação na área. 

♦  Criação de Grupo de Trabalho (Portaria n.º 382 SAS/MS, de 13 de setembro de 2001) com 

a finalidade de analisar as normas existentes para a assistência extra-hospitalar em saúde 

mental, propondo mudanças normativas necessárias, com o objetivo de ampliar e 

qualificar os serviços comunitários. 
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♦  Criação de Grupo de Trabalho (Portaria n.º 395 SAS/MS, de 25 de setembro de 2001) com 

a finalidade de avaliar a situação do atendimento hospitalar em psiquiatria e propor 

critérios e normas para a qualificação e supervisão continuada dos hospitais 

psiquiátricos. 

 

6.7.4 Assistência à pessoa portadora de transtornos decorrentes do uso de álcool e outras 
drogas 

Na área de atenção às dependências químicas, a política do Ministério da Saúde tem 

sido a de dar ênfase às ações de reabilitação psicossocial dos pacientes, seguindo a mesma 

premissa da Assistência Psiquiátrica em geral, de ampliação da rede ambulatorial e 

fortalecimento de iniciativas que propiciem o crescimento do tratamento em ambulatório. 

Para o maior incremento das ações nesta área, dada a magnitude epidemiológica do 

uso indevido de álcool e outras drogas, foi criada uma área técnica específica (Portaria 843 

GM/MS, de 11 de junho de 2001), destacando, dessa forma, a assistência aos portadores de 

transtornos de correntes do uso de álcool e drogas dentro da área de saúde mental. 

Dos atuais 266 CAPS existentes no País, 10% são específicos para atenção de usuários 

de álcool e outras drogas. 

No âmbito do SUS, em 2001, os transtornos mentais associados ao uso e abuso de 

álcool e outras drogas corresponderam a 23% do total de internações psiquiátricas, sendo a 

segunda maior causa de internações desta natureza, o que representa 97.958 internações a 

um custo de R$ 65.290,16. 

 

6.7.5 Trauma e violência 

O Ministério da Saúde tem participado do esforço interministerial para redução da 

violência e diminuição da morbidade e mortalidade provocadas por causas externas. O tema 

inclui-se no conceito ampliado de saúde que, segundo a Constituição Federal e a legislação 

dela decorrente, abrange não só as questões médicas e biomédicas, mas também aquelas 

relativas a estilos de vida e ao conjunto de condicionantes sociais, históricos e ambientais nos 

quais a sociedade brasileira vive, trabalha, relaciona-se e projeta seu futuro.  

Ao incorporar os acidentes e violências como problemas de saúde pública, o setor 

saúde o faz, de um lado, assumindo a sua participação – com os outros setores e com a 

sociedade civil – na construção da cidadania e da qualidade de vida da população e, do 

outro, o seu papel específico, utilizando os instrumentos que lhe são próprios: as estratégias 
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de promoção da saúde e de prevenção de doenças e agravos, bem como a melhor adequação 

das ações relativas à assistência, recuperação e reabilitação. 

Em maio de 2001, foi instituída a “Política Nacional de Redução da Morbimortalidade 

por Acidentes e Violências” (Portaria GM/MS n.º 737), aprovada pelo Conselho Nacional de 

Saúde, estabelecendo as diretrizes e responsabilidades institucionais, nas quais se incluem e 

se valorizam medidas inerentes à promoção da saúde, prevenção de agravos externos e 

atenção às vítimas de acidentes e violências.  

 O Ministério, por meio da SAS, também tem estabelecido parcerias com 

universidades, estados e municípios para promoção de estudos epidemiológicos sobre 

acidentes e violências, capacitação de Recursos Humanos para o atendimento em Urgências 

e Emergências e regulação e treinamento de profissionais de saúde para o Atendimento Pré-

Hospitalar. Em 1999, foram estabelecidas parcerias com os estados de Pernambuco 

(Universidade Estadual/Laboratório de Simulação de Emergência), Amapá (Secretaria 

Estadual de Saúde/Núcleo de Estudos), Rio Grande do Sul (Secretaria Estadual de 

Saúde/Núcleo de Estudos) e Governo do Distrito Federal (Corpo de Bombeiros 

Militar/Laboratório de Simulação de Emergência).  

Foram capacitados 2.320 estudantes de enfermagem e medicina e profissionais 

bombeiros militares para o atendimento pré-hospitalar. 

 Além disso, outras ações foram desenvolvidadas pela SAS voltadas para a redução da 

violência e para aprimorar o atendimento ao trauma decorrente de causas externas: 

♦  Em 1998, ano de implantação do novo Código de Trânsito Brasileiro, houve redução de 

1,6 % no total de óbitos decorrentes de causas externas e redução de 13,31% do número 

de óbitos por acidentes de trânsito. Contribuíram para esse resultado as campanhas 

educativas voltadas para a redução de acidentes de trânsito, desenvolvidas em conjunto 

com os Ministérios da Justiça e dos Transportes, e ao apoio ao desenvolvimento dos 

serviços de atendimento de urgência e emergência; 

♦  Desenvolvimento do Sistema de Informação em Saúde para Acidentes e Violências, que 

teve projeto piloto implantado em 2001 nas Secretarias de Saúde dos Estados do Amapá e 

Rio Grande do Sul; 

♦  Criação de Assessorias Técnicas Estaduais na área de Trauma e Violência em parceria 

formal com 24 Secretarias Estaduais de Saúde. Essas Assessorias deverão incluir em suas 

atividades a implantação do Sistema de Informações em Saúde para Acidentes e 
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Violências que deverá atuar em conjunto com o Sistema de Urgência e Emergência e as 

Centrais de Regulação Médica; 

♦  Determinação de obrigatoriedade para a notificação, às autoridades competentes, dos 

casos de suspeita ou de confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes 

atendidos pelo Sistema Único de Saúde (Portaria GM/MS 1.968/2001);  

♦  Regulamentação da informação via Autorização de Internação Hospitalar (AIH) de casos 

de quadro compatível com causas externas e com acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho (Portaria GM/MS 1.969/2001). Cada instituição receberá, como incentivo, R$ 

2,38 por AIH devidamente preenchida; 

♦  Financiamento do Curso de Especialização de Atenção às Crianças Vítimas de Violência 

na Universidade Estadual de Pernambuco, com o objetivo de capacitar 650 profissionais 

médicos e enfermeiros;  

♦  Desenvolvimento de campanha educativa de prevenção de acidentes com 

caminhoneiros, em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de 

Aprendizagem no Transporte, atingindo 47 mil motoristas profissionais;  

♦  Desenvolvimento de Projeto de Prevenção ao Suicídio, em parceria com o Centro de Valorização 

da Vida, com a finalidade de duplicar a capacidade operativa do serviço de voluntariado, 

apoiando a capacitação de escuta qualificada e divulgação e ampliação de sua rede social. 

 
6.7.6 Terapia Renal Substitutiva 

Atualmente estima-se que 95% dos tratamentos dialíticos feitos no País são custeados 

pelo SUS. Em 1997, foram realizadas 4,1 milhões de sessões de hemodiálise, beneficiando 

cerca de 29 mil pessoas, com gasto de R$ 384,7 milhões. Em 2001, foram 6,5 milhões de 

sessões, beneficiando mais de 45 mil pacientes e com gasto de R$ 727,9 milhões, um 

crescimento de 89,2%.  

O aumento no número de pacientes foi de 56%. Considerando que não seria razoável 

imaginar um crescimento tão grande na incidência da insuficiência renal crônica, conclui-se 

que o crescimento se deu pelo maior acesso aos serviços, com a incorporação de 

aproximadamente 16 mil novos pacientes no tratamento dialítico. 

Tabela 37 
Terapia Renal Substitutiva – Número de procedimentos 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 

1997 a 
2001 

Anual      4.180.745       4.708.861       5.390.803       6.033.713       6.585.913  57,53% 
Mensal         348.395          392.405          449.234          502.809          548.826    
 



Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde 
Relatório de Gestão 1998/2001 

 163

Tabela 38 
Terapia Renal Substitutiva - Gastos 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Variação de 

1997 a 
2001 

Anual  384.712.303   429.016.827   574.200.339   663.200.400   727.957.940  89,22% 
Mensal    32.059.359     35.751.402     47.850.028     55.266.700   60.663.161   
Fonte SAS/MS 

 

Reconhecendo que ainda existem muitas máquinas que não garantem ao paciente a 

qualidade necessária, o Ministério da Saúde instituiu o Projeto de Máquinas de Hemodiálise, 

com financiamento do REFORSUS (Concorrência Internacional n.º 02/99), para aquisição de 

739 novas máquinas de hemodiálise para substituir as antigas nos serviços públicos e 

filantrópicos e para aumentar a oferta.  

Este Programa, com um custo total de R$ 18,5 milhões, pretende beneficiar 82 serviços 

de hemodiálise em todo o País. O processo de compra, no entanto, foi interrompido por uma 

liminar obtida em mandado de segurança impetrado por uma das empresas participantes da 

concorrência. 

Além disso, o Ministério da Saúde reformulou o serviço de Diálise Peritoneal 

Automática (DPA), permitindo a instalação da máquina cicladora para DPA na casa do 

próprio paciente. O serviço de DPA traz mais conforto e autonomia para o paciente portador 

de doença renal crônica, aumentando a sua qualidade de vida. A implantação do serviço 

domiciliar, apesar de não acessível a todos por suas exigências de assepsia, também permitiu 

o acesso de mais pacientes aos serviços de hemodiálise, pois desocupou as máquinas 

disponíveis.  

Os procedimentos de hemodiálise tiveram um reajuste de 5% em outubro de 1999 e 

em agosto de 2001 foi dado novo reajuste, de 10%, desta vez somente para aquelas clínicas 

que estivessem cumprindo as exigências do regulamento técnico. 
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7 Gestão Hospitalar 

A qualidade tem sido considerada como um elemento diferenciador no processo de 

atendimento das expectativas de clientes e usuários dos serviços de saúde. Toda instituição 

hospitalar, dada a sua missão essencial em favor do ser humano, deve preocupar-se com a 

melhoria permanente da qualidade de sua gestão e assistência de tal forma que consiga uma 

integração harmônica das áreas médica, tecnológica, administrativa, econômica, assistencial 

e, se for o caso, das áreas de docência e pesquisa. Tudo isso deve ter como razão última a 

adequada atenção ao paciente. 

O Ministério da Saúde parte do princípio de que todo o incremento da eficiência e 

eficácia nos processos de gestão e assistência hospitalar somente tem sentido se estiver a 

serviço de uma atenção ao paciente melhor e mais humanizada. Dessa melhoria na atenção 

fazem parte o respeito e valorização ao paciente, a humanização do atendimento e a adoção 

de medidas que visem a atender às crescentes exigências e necessidades da população, 

objetivos esses que têm sido perseguidos com persistência. 

O Ministério da Saúde dentro de sua política de incentivo ao desenvolvimento da 

assistência hospitalar à população e no incremento da qualidade da gestão e assistência, tem 

desenvolvido grandes esforços nessa área. Para tanto tem implementado programas como o 

de Centros Colaboradores para a Qualidade da Gestão e Assistência Hospitalar, o de 

Humanização da Assistência, o de Modernização Gerencial dos Grandes Estabelecimentos, o 

de Acreditação Hospitalar e realizado significativos investimentos no reequipamento e 

reforma de inúmeros hospitais em todo o País. 

A seguir, passaremos a descrever uma série de iniciativas do Ministério da Saúde, por 

meio da Secretaria de Assistência à Saúde, na área de aprimoramento da qualidade da gestão 

e da assistência hospitalar. 

 

7.1 Programa Centros Colaboradores para a Qualidade da Gestão e Assistência 

Hospitalar 

O Programa Centros Colaboradores para a Qualidade da Gestão e Assistência 

Hospitalar foi instituído em junho de 2000. Esse Programa aborda, de forma pioneira, 

questões importantes como a transferência de conhecimentos, humanização do atendimento, 

melhor aproveitamento dos recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis, 

ampliando, dessa forma, a oferta e a qualidade dos serviços prestados. Constitui-se, assim, 
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em importante passo para o enfrentamento dos problemas gerenciais pelos quais passam os 

hospitais integrantes do SUS. O ponto chave desse Programa está em encontrar alternativas 

para questões como a crescente evolução da relação entre as diversas instituições e o 

desenvolvimento das condições que tornem, de fato, os serviços de saúde mais eficazes, 

consistentes e articulados, de tal maneira, que a troca de experiências traga como 

denominador comum a busca concreta para satisfazer e atender as urgentes necessidades 

dos usuários, razão maior de todos os esforços do Ministério da Saúde. 

O objetivo específico do Programa Centros Colaboradores é transferir ou construir 

conhecimentos e tecnologia em todos os hospitais vinculados, capacitando-os a gerenciar os 

recursos disponíveis de forma racional, para minimizar custos administrativos e de 

produção. A conseqüente eliminação de perdas, com o uso de rotinas organizacionais 

eficientes e eficazes, gera receita suficiente para que investimentos em humanização, 

hotelaria e infra-estrutura passem a ser uma constante, criando, assim, uma perfeita 

identificação com a clientela. 

Na sua forma de implementação, o Programa desenvolve uma proposta nova no 

processo de prestação de assessoria e consultoria e na difusão da qualidade de gestão e 

assistência hospitalar, diferente do processo tradicional, que se dá, normalmente, pela 

contratação de empresas especializadas. O processo de transferência ou construção de 

conhecimento deixa de ser unidirecional, da empresa para o hospital, para ocorrer entre 

hospitais parceiros, integrantes do SUS, que, solidariamente, constroem o conhecimento e 

desenvolvem tecnologias por meio da troca de experiências, tecnologias, metodologias de 

trabalho e de conhecimento entre si. Os hospitais denominados de Centros Colaboradores 

são aqueles identificados pelo Ministério como detentores de melhores condições de gestão e 

assistência. Os Hospitais Clientes são selecionados entre aqueles que necessitem auxílio para 

aprimorar seus processos gerenciais e assistenciais. A interação entre ambos os tipos se dá 

num processo bidirecional.  

Os benefícios do Programa são bastante diversificados, e vão além dos produtos 

gerados (melhoria gerencial e assistencial). O Programa suscita a construção solidária e 

participativa de uma política de gestão para os hospitais brasileiros, com princípios comuns, 

mas com respeito às peculiaridades regionais. Também cria oportunidades para que os 

hospitais desenvolvam debates centrados em uma temática de construção de futuro, que os 

grandes hospitais brasileiros, detentores dos mais avançados modelos de gestão, possam, 

coletivamente, interagir entre si e ainda integrar a esse processo um importante conjunto de 

instituições que buscam qualificação e aperfeiçoamento. É evidente a motivação dos técnicos 
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dos Centros Colaboradores e dos Hospitais Clientes com o desenvolvimento do Programa, 

uma vez que se concentra a troca de experiências, permitindo aos participantes visualizar 

diversas formas de abordagem e solução de problemas, trazendo a todos um agregado de 

conhecimento e experiências de valor inestimável.  

7.1.1 Abrangência do Programa 

O programa foi concebido para o desenvolvimento do trabalho de assessoria e 

consultoria atendendo duas entre dez diferentes áreas gerenciais ou assistenciais dos 

hospitais. Na definição das áreas que deveriam ser trabalhadas foram utilizados os manuais 

de Acreditação Hospitalar e de Normas Técnicas para Construção de Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde, ambos editados pelo Ministério da Saúde. Desta definição resultou o 

Manual do Programa Centros Colaboradores.  

As áreas foram agrupadas em dez atribuições, divididas em subáreas de 

gerenciamento. Essas atribuições e subáreas são as seguintes: 

Atribuição 1 - Realização de Ações Básicas de Saúde 

•  Promoção, prevenção e vigilância à saúde da comunidade 

Atribuição 2 - Organização da Assistência Médica 

•  Unidade de Internação   

•  Corpo Clínico 

•  Ambulatório 

•  Atendimento de Emergência 

•  Centro Cirúrgico 

•  Centro Obstétrico 

•  Neonatologia 

•  Terapia Intensiva 

Atribuição 3 - Diagnóstico e Terapia 

•  Análises Clínicas 

•  Diagnóstico por Imagem 

•  Métodos Gráficos 

•  Anatomia Patológica 

•  Hemoterapia 

•  Medicina Nuclear 

•  Radioterapia 

Atribuição 4 - Apoio Técnico 

•  Farmácia 
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•  Serviço de Nutrição e Dietética 

•  Enfermagem 

•  Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) 

•  Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)  

•  Serviço Social  

•  Biblioteca 

Atribuição 5 - Recursos Humanos 

•  Relacionamento da Instituição com o Corpo Funcional 

•  Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos 

Atribuição 6 - Processamento e Abastecimento 

•  Lavanderia 

•  Central de Material de Esterilização (CME) 

Atribuição 7 - Apoio administrativo 

•  Sistema Administrativo e Financeiro 

•   Política de Materiais 

•   Sistema de Avaliação e Controle 

•   Tecnologia da Informação 

•   Sistema de Patrimônio 

•   Manutenção Geral  

•   Higienização Hospitalar 

Atribuição 8 - Gestão Hospitalar 

•  Ferramentas de Gestão 

Atribuição 9 - Fortalecimento do Espírito Público e Relações Comunitárias 

Atribuição 10 - Foco no Cliente 

 Para se ter uma idéia da importância assistencial do conjunto de hospitais formado 

pelos Centros Colaboradores e Hospitais Clientes envolvidos, do alcance e abrangência do 

Programa e o significado que sua implantação pode ter na melhoria das condições de 

gerência e assistência desses hospitais, devemos observar os seguintes números relativos aos 

hospitais integrantes do Programa: 

 - 11 milhões de pessoas/ano beneficiadas diretamente com serviços prestados pelos 
hospitais integrantes do Programa; 

  - 1.272.582 internações hospitalares por ano; 

 - faturamento, no conjunto, apenas na área de internação hospitalar, de R$ 

1.081.694.700,00, representando cerca de 25,6% do total dos recursos gastos por ano pelo 

Ministério da Saúde no financiamento de internações hospitalares no País. 
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Assim, o Programa está envolvido com a melhoria gerencial e assistencial de 

aproximadamente 10,2% do volume de pessoas atendidas pelo sistema hospitalar do SUS, 

(em internações hospitalares ocorridas por ano). 

 

7.1.2 Financiamento do Programa 

O financiamento das atividades do Programa está inserido na área Programática IV – 

Fortalecimento da Capacidade de Formulação e Implementação de Políticas de Saúde, do 

Componente II do REFORSUS – Promoção de Inovações na Administração do Setor Saúde. 

O custeio das atividades de consultoria e assessoria desenvolvidas pelo Programa não 

se dá pelo tradicional pagamento de homem/hora/consultoria. Ocorre pela viabilização, 

pelo Ministério da Saúde, do intercâmbio entre técnicos voluntários do Hospital Centro 

Colaborador e do Hospital Cliente, que têm custeadas pelo Programa tão-somente suas 

despesas de viagem relacionadas às visitas realizadas entre os participantes (passagens e 

diárias). O custo deste trabalho, quando comparado com o de uma consultoria tradicional, é 

significativamente menor.  

Os valores efetivamente gastos com o desenvolvimento do Programa, de sua 

implantação até o final de 2001, são os seguintes: 

Quadro 2 
(em R$) (em U$) Identificação 

616.839,67 

53.872,00 

119.415,35 

154.532,19 

72.218,09 

167.698,73 

101.669,47 

1.286.245,50 

246.735,87 

21.548,80 

47.766,14 

28.887,24 

28.887,24 

67.079,49 

40.667,79 

514.498,20 

Seminários para orientação metodológica 

Etapa I = identificação = em campo 

Etapa II = diagnóstico = em campo 

Etapa III = visitas = em campo 

Etapa IV = implementação/ acompanhamento em campo 

Etapa V = supervisão = em campo (inclusive remuneração) 

Etapa VI = avaliação = em campo 

= total 

Fonte SAS/MS 
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7.1.3 Escolha dos Centros Colaboradores 

Os Centros Colaboradores foram escolhidos dentre os hospitais públicos ou 

filantrópicos integrantes do SUS que reconhecida e comprovadamente tivessem experiências 

adequadas nas áreas de gestão e assistência hospitalar e, por esta condição, fossem 

designados pelo Ministério da Saúde como aptos a prestarem ações de assessoria e 

consultoria a outros hospitais. 

Para dar objetividade à escolha dos Centros, foram definidos critérios de observação e 

avaliação que foram aplicados a cada hospital por meio de visitas de técnicos do Ministério. 

Nessa avaliação, foram levados em conta os seguintes aspectos: 

Porte do Hospital – Hospitais com número de leitos instalados igual ou superior a 250; 

Localização – Hospitais situados em centros urbanos com população superior à 300 mil 
habitantes; 

Grau de Desenvolvimento Tecnológico – Instituições que integram o sistema de alta 
complexidade do Sistema Único de Saúde; 

Participação no SUS – Instituições integrantes do Sistema Único de Saúde; 

Modelo de Gerência – Instituições que desenvolvem proposta de gestão inovadora, com 
visão de sistema, voltadas para obtenção de resultados. 

A partir desse processo seletivo, foram escolhidos 27 Centros Colaboradores, que são os 

seguintes:  

Grupo Hospitalar Conceição (GHC) – Porto Alegre/RS 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina – Marília/SP 

Hospital das Clínicas da FMUSP – São Paulo/SP 

Hospital das Clínicas da UFMG – Belo Horizonte/MG 

Hospital das Clínicas da UNICAMP – Campinas/SP 

Hospital de Clínicas da UFPR – Curitiba/PR 

Hospital de Clínicas da UFRGS – Porto Alegre/RS 

Hospital do Rim e Hipertensão – São Paulo/SP 

Hospital do Trabalhador – Curitiba/PR 

Hospital dos Servidores do Estado – Rio de Janeiro/RJ 

Hospital Geral de Bonsucesso - Rio de Janeiro/RJ 

Hospital Geral de Fortaleza – Fortaleza/CE 

Hospital Municipal Salgado Filho – Rio de Janeiro/RJ 

Hospital Público Regional de Betim – Betim/MG 

Hospital São Lucas da PUC – Porto Alegre/RS 

Hospital São Paulo – São Paulo/SP 

Hospital São Rafael (filantrópico) – Salvador/BA 
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Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – Londrina/PR 

Instituto Dr. José Frota – Fortaleza/CE 

Instituto Fernandes Figueira – FIOCRUZ – Rio de Janeiro/RJ 

Instituto Nacional de Câncer – INCa - Rio de Janeiro/RJ 

Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras – Rio de Janeiro/RJ 

Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia – Rio de Janeiro/RJ 

Instituto Psiquiátrico Raul Soares FEMIG – Belo Horizonte/MG 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia – Porto Alegre/RS 

Santa Casa da Bahia – Hospital Santa Isabel – Salvador/BA  

Santa Casa de Misericórdia de Goiânia (filantrópico) – Goiânia/GO 

A distribuição dos Centros Colaboradores por estado é a seguinte: 

Figura 3 - Distribuição e Quantidade de Centros Colaboradores por estado 

 
Fonte: SAS/MS
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Conforme pode ser verificado na figura 3, os Hospitais Centros Colaboradores estão 

concentrados sobretudo nas regiões Sudeste (57,1%) e Sul (25%). Isto reflete a realidade de gestão e 

assistência no País. Historicamente, as Regiões Sudeste e Sul são identificadas como as mais 

desenvolvidas do País, entre outras áreas, na de assistência e gestão hospitalar. Isso se evidencia ao 

observarmos algumas características comuns aos hospitais dessas duas regiões geográficas: vínculo dos 

serviços à comunidade a atividades de ensino, pesquisa e extensão; recursos humanos qualificados; 

equipamentos e materiais de tecnologia avançada; integração a sistemas de alta complexidade; e status 

de Centros de Referência em suas microrregiões.  

 

7.1.4 Escolha dos Hospitais Clientes 

Para selecionar os hospitais participantes do Programa como clientes, a Secretaria de 

Assistência à Saúde estabeleceu critérios de elegibilidade e de priorização no atendimento. O 

estabelecimento desses critérios teve como objetivo triar os hospitais e selecionar aqueles de maior 

importância estratégica nos sistemas estaduais de saúde e que necessitassem de auxílio para o 

aprimoramento de sua gestão e assistência. 

Os critérios de elegibilidade, não cumulativos, foram os seguintes: 

♦  Hospital com, no mínimo, 100 leitos; 

♦  Hospital Público; 

♦  Hospital Filantrópico com, no mínimo, 70% dos leitos destinados ao 
atendimento pelo SUS. 

Os critérios de priorização, não cumulativos, foram os seguintes: 

♦  Hospital com, no mínimo, um Sistema de Alta Complexidade; 

♦  Hospital participante da rede estadual de referência para urgência e 
emergência e atendimento de gestação de alto risco; 

♦   Hospital beneficiado por Programas Especiais do Ministério da Saúde 
(REFORSUS, Amigo da Criança e outros). 

 

Além dos critérios enunciados acima, a Secretaria de Assistência à Saúde teve a preocupação 

de, ao implantar o Programa de Centros Colaboradores, contemplar de forma diferenciada e em maior 

número os hospitais localizados nas regiões Norte e Nordeste. Essas regiões têm sido beneficiadas com 

fatias significativas de contribuição do “grande bolo” de ações adotadas pelo Ministério da Saúde, e, 

isso se justifica não só pela concentração populacional existente, mas sobretudo pela existência de 

indicadores socio-econômicos e culturais que apontam para grandes necessidades de investimentos. 

Na área hospitalar este quadro é semelhante – estão nestas regiões os hospitais que, por suas 

características, são os que mais necessitam de apoio para a implementação de melhorias na gestão e 
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assistência. Reverter esse quadro é um desafio que se impõe. Várias medidas têm sido desenvolvidas 

visando o crescimento de forma sustentada, garantindo o desenvolvimento econômico e social, por 

intermédio de ações direcionadas para a solução dos problemas concretos, com o foco direcionado para 

o cidadão e administração voltada para resultados. 

A partir da definição dos critérios mínimos e da distribuição regional, a SAS solicitou que as 

Secretarias de Saúde estaduais e municipais identificassem e indicassem os hospitais para participar do 

Programa. Os primeiros 36 hospitais selecionados, na condição de clientes, foram os seguintes: 

Fundação Hospitalar do Acre – Rio Branco/AC 

Hospital Hélvio Auto – Maceió/AL 

Hospital Geral Adriano Jorge – Manaus/AM 

Hospital Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado – Manaus/AM 

Pronto Socorro da Criança – Manaus/AM 

Hospital Especialidades – Macapá/AP 

Hospital Geral do Estado – Salvador/BA 

Hospital Universitário Walter Cantídio – Fortaleza/CE 

Irmandade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza – Fortaleza/CE 

Hospital Antônio Bezerra de Faria – Vila Velha/ES 

Hospital Dr. Dório Silva – Serra/ES 

Fundação Antônio Jorge Dino – Hospital Aldenora Bello – São Luís/MA 

Hospital de Urgência Dr. Clementino Moura – São Luís/MA 

Hospital Júlia Kubistcheck – Belo Horizonte/MG 

Sociedade Beneficente de Campo Grande – Santa Casa – Campo Grande/MS 

Hospital Regional de Sorriso – Sorriso/MS 

Hospital Universitário Júlio Müller – UFMT – Cuiabá/MT 

Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis – Rondonópolis/MT 

Pronto Socorro do Hospital Municipal de Belém – Belém/PA 

Hospital Universitário João de Barros Barreto – Belém/PA 

Santa Casa de Misericórdia do Pará – Belém/PA 

Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro – Patos/PB 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco – Recife/PE 

Hospital Justino Luz – Picos/PI 

Hospital Universitário Antônio Pedro – Niterói/RJ 

Maternidade Escola Januário Cicco – Natal/RN 

Hospital Municipal de Ji-Paraná – Ji-Paraná/RO 

Hospital da Criança de Boa Vista – Boa Vista/RR 

Hospital Materno Infantil N. Srª de Nazaré – Boa Vista/RR 

Associação Aracajuana de Beneficência – Hospital Santa Izabel – Aracaju/SE 
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Hospital de Cirurgia – Aracaju/SE 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – Botucatu/SP 

Hospital Internacional dos Estivadores de Santos – Santos/SP 

Santa Casa de Vinhedo – Vinhedo/SP 

Hospital Geral de Palmas – Palmas/TO 

A distribuição regional desses hospitais clientes demonstra que a maioria se concentra nas 

regiões Norte (33,4%) e Nordeste (33,4%), conforme se verifica na figura 4, a seguir: 

Figura 4 - Distribuição e Quantidade de Hospitais Clientes por estado 

 
Fonte: SAS/MS  
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7.1.5 Definição das Parcerias – Colaborador/Cliente 

Identificados os Hospitais Clientes e definidas as áreas prioritárias em que deveriam ser 

desenvolvidos os trabalhos de assessoria e consultoria (duas das 10 áreas previstas no Programa), 

partiu-se para a identificação, entre os Centros Colaboradores, daquele que melhor poderia atender às 

necessidades específicas de cada Hospital Cliente. Isto foi feito por meio da análise do perfil assistencial 

do Cliente e do Centro Colaborador, as áreas a serem trabalhadas e a disponibilidade de tecnologia no 

Centro Colaborador para atender à demanda do Cliente. Definiram-se, desta forma, as parcerias Centro 

Colaborador/Hospital Cliente. Com o desenvolvimento do trabalho e fruto de avaliação feita no 

acompanhamento do Programa, algumas dessas parcerias foram redefinidas. 

As parcerias estabelecidas entre Centro Colaborador e Hospital Cliente, bem como as áreas da 

gestão ou assistência objeto da assessoria ou consultoria e as ações programadas estão demonstradas no 

quadro abaixo:  

Quadro 3  
UF Centros 

Colaboradores 
UF Hospital Cliente Atribuições e ações programadas 

BA Hospital Santa 
Izabel 

PB Hospital Regional 
Deputado Janduhy 

Carneiro 

Sistema Administrativo Financeiro e Centro 
Cirúrgico: Avaliar perfil RH identificar talentos; 
Revisar e (Re)Construir organograma; Implantar 
sistema de dose individualizada para 24 horas; 
Estabelecer sistema de reposição de estoque na 
farmácia; Implantar medidas de apropriação por 
centros de custos; Implantar sistema de orça-
mento; Implementar medidas de controle/acom-
panhamento do consumo de gases; Implantar 
medidas de controle de tarifas sociais; Implantar 
sistema de administração de contratos. 

BA Hospital Santa 
Izabel 

RN Maternidade Escola 
Januário Cicco 

Sistema Administrativo Financeiro e Unidade de 
Internação: Implantação do sistema de utilização e 
organização dos recursos; Elaboração do manual de 
normas e rotinas; Revisão da composição do 
prontuário; Elaboração e implantação de programa 
de treinamento para enfermeiros e auxiliares de 
enfermagem; Implantação sistema de coleta de 
dados qualitativos e quantitativos;  Sistematização 
da movimentação de pacientes;  
Relações interpessoais; Controle de férias e tarifas 
sociais; Controle de material e medicamentos; 
Apresentar proposta orçamentária e implementar 
orçamento anual. 
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BA Hospital São 
Rafael 

MT Hospital 
Universitário Júlio 

Müller – UFMT 

Organização da Assistência Médica e Sistema de 
Avaliação e Controle: Planejamento Estratégico; 
Reorganização da Unidade de Enfermagem; 
Treinamento Técnico para os profissionais do 
hospital; Implantação da Unidade de Terapia 
Intensiva; Análise do ambiente interno e externo; 
Oficinas de trabalho e reuniões de sensibilização; 
Desenvolvimento de indicadores gerenciais; 
Elaborar normas e manuais de procedimentos, 
definindo forma de uso e arquivamento dos 
prontuários médicos. 

BA Hospital São 
Rafael 

MT Santa Casa de 
Misericórdia e 

Maternidade de 
Rondonópolis 

Apoio Administrativo e Organização da Assistência: 
Revisão do Sistema Financeiro; Estruturação da 
Atividade Comercial; Construção dos indicadores 
de desempenho; 
Reorganização da Unidade de Enfermagem. 

CE Hospital Geral 
de Fortaleza 

RO Hospital Municipal 
de Ji-Paraná 

Planejamento Estratégico e Enfermagem: Definir 
planejamento estratégico; Estabelecer estratégia e 
estrutura de acompanhamento, avaliação e sus-
tentação do Planejamento Estratégico; Divulgação 
interna e externa; Início da reorganização da área de 
enfermagem; Reflexões sobre a questão ética 
profissional; Início da elaboração do regimento 
interno da enfermagem (definição da missão, valo-
res e visão da enfermagem); Identificação das neces-
sidades de desenvolvimento pessoal e profissional. 

CE Hospital Geral 
de Fortaleza 

RR Hospital da Criança 
de Boa Vista 

Enfermagem e Farmácia: Elaboração de normas e 
rotinas, manual de procedimentos de enfermagem; 
Criação do Conselho de Ética em enfermagem; 
Treinamento em serviço; Implantação de dose 
unitária; Instalação do programa de controle de 
estoque; Implementação da Farmácia Clínica e 
Farmacovigilância. 

CE Instituto Dr. 
José Frota 

AL Hospital Hélvio 
Auto 

Enfermagem e Serviço de Nutrição e Dietética – 
SND: Revisão do organograma do hospital; Elabo-
ração do organograma e regimento do setor de 
enfermagem; Definição de padronização de normas 
e rotinas; Elaboração de mecanismo de controle e 
avaliação; Revisão e elaboração de formulários; 
Implantação da metodologia da assistência de 
Enfermagem; Investimento em programa para 
qualidade total; 
Redimensionamento das escalas funcionais; 
Programa de educação continuada; Formação de 
comissão para padronização, especificação de mate-
riais e equipamentos médico-hospitalares; Elabora-
ção de kits; Instituir manutenção preventiva e 
corretiva.  
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GO Santa Casa de 
Misericórdia 
de Goiânia 

AC Fundação 
Hospitalar do Acre 

Farmácia e Contas Médicas: Planejamento e 
Implantação de formulários na farmácia; 
Implementação de formulários já existentes; 
Planejamento das ações da nova sala de 
manipulação de quimioterápicos; Implan-
tação do sistema de controle de estoque; 
Organização e adequação de prontuários, 
auditoria médica; Orientação no preen-
chimento de AIHs. 

MG Hospital das 
Clínicas da 

Universidade. 
Federal de 

Minas Gerais 

AM Hospital Pronto 
Socorro Dr. João 

Lúcio Pereira 
Machado 

Recursos Humanos e Central de Material Esterilizado 
(CME): Definição da missão da Instituição; Definição 
de uma política de RH; Capacitação da equipe de RH 
e dos gerentes; Elaboração da missão, objetivos e 
metas dos setores; Orientação para alteração do 
layout; Acompanhamento do processo de trabalho 
realizado no setor; Fluxo de material; Elaboração de 
rotinas; Monitoramento de esterilização; Implantação 
de impressos para controle/registros; Monitoramento 
dos indicadores; Ampliação da CME. 

MG Hospital 
Público 

Regional de 
Betim 

TO Hospital Geral de 
Palmas 

Sistema de Avaliação e Controle e Sistema 
Administrativo Financeiro: Treinamento e Capa-
citação dos profissionais; Criação de uma Central de 
Informação; Assessoria de Imprensa; Elaboração do 
Programa de Integração do Hospital; Obtenção de 
credenciamento para inclusão do Hospital como 
referência; Estruturação do Pronto-Socorro; Infor-
matização do Centro-Cirúrgico, UTI e Recepção; 
Normatização da marcação de cirurgia; Estruturação 
do serviço de Recursos Humanos.  

MG Instituto Raul 
Soares 

ES Hospital Dr. Dório 
Silva 

Emergência e Higienização Hospitalar: Definição 
da missão do hospital; Reorganização do espaço 
hospitalar; Elaboração de rotinas de higienização 
específicas e adequadas aos diversos setores do 
hospital; Treinamento e supervisão das rotinas 
de serviço. 

PR Hospital de 
Clínicas da 

Universidade 
Federal do 

Paraná 

CE Hospital 
Universitário Walter 

Cantídio 

Farmácia e Laboratório: Implantação de novo 
Fluxograma; Treinamento de sensibilização e plane-
jamento; Programação da aquisição de equipa-
mentos; Regulamentação da entrada dos equipa-
mentos; Previsão orçamentária; Implantação de novo 
organograma; Implementação de plano de infor-
matização dos setores. 

PR Hospital de 
Clínicas da 

Universidade 
Federal do 

Paraná 

CE Irmandade 
Beneficente da Santa 

Casa de 
Misericórdia de 

Fortaleza 

Centro Cirúrgico e Serviço de Arquivo Médico e 
Estatístico: Planejamento cirúrgico efetivo; Estabelecer 
diretrizes e políticas de serviços de agendamento e 
arquivo médico e estatístico (SAAME); Definição do 
prontuário; Reestruturação organizacional do 
SAAME; Definição de normas e rotinas de cada 
unidade; Treinamento do responsável e membros das 
equipes. 
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PR Hospital do 
Trabalhador 

SP Hospital das 
Clínicas da 

Faculdade de 
Medicina de 

Botucatu 

Emergência e Centro-Obstétrico: Implementação 
da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC); 
Elaboração projeto de implantação da IHAC. 
Elaboração e produção de material didático e 
promocional. Realização da 1ª auto-avaliação dos 
resultados da IHAC. Implantação do Banco de 
Leite. Treinamento de toda a equipe do setor de 
emergência. Reestruturação do serviço de emer-
gência. Estreitar relações intra e extra-institucio-
nais. Programas de ensino e protocolos clínicos. 

PR Hospital 
Universitário 
Regional do 

Norte do 
Paraná 

SP Hospital 
Internacional dos 

Estivadores de 
Santos 

Enfermagem e Manutenção Geral: Elaborar dimen-
sionamento e redistribuição de pessoal; Implantar 
programa de educação continuada; Definir o 
processo de trabalho com discriminação de funções; 
Propor organograma para serviços de enfermagem, 
manutenção geral e patrimônio; Implantar a filosofia 
dos "5S“; Organizar área física, materiais e 
equipamentos dos serviços de enfermagem, manu-
tenção geral e patrimônio; Classificar e cadastrar em 
sistema informatizado os bens utilizáveis; Adequar 
as rotinas do HURNP ao HIES; Padronizar materiais 
e equipamentos; Implantar metodologia da 
assistência de enfermagem; Implantar CCIH; 
Implantar o serviço de quimioterapia; Instituir a 
avaliação do usuário.  

RJ Fundação 
Oswaldo Cruz 

- Instituto 
Fernandes 
Figueira 

RR Hospital Materno 
Infantil N. Senhora 

de Nazaré 

Enfermagem e SAME: Elaboração do organo-
grama para divisão de enfermagem; Reformular 
o regimento interno; Implantar rotina de 
solicitação e recebimento de materiais; Elaborar 
manual de normas e rotinas para o SAME;  
Treinamento enfermagem neonatal e CIH; 
Orientação no preenchimento da AIH; Avaliação 
da planta física do Centro-Cirúrgico; Licitação de 
equipamentos e materiais apontados pela 
Assessoria; Elaboração de projeto de informati-
zação a ser submetido ao REFORSUS. 

RJ Hospital dos 
Servidores do 

Estado 

PI Hospital Justino Luz Organização da Assistência Médica: Revisão do 
Organograma; Descentralização das tarefas; 
Formação de Comissão de Planejamento; 
Implementação de reuniões com as chefias de 
departamento e o corpo clínico; Rever as escalas 
de plantões,em todos os níveis; Discutir a 
implementação do atendimento ambulatorial/ 
SPA; Implantação de centro de custos; Implantar 
Política de preços; Auxiliar na Política de 
reestruturação do plano de cargos e salários;  
Interagir com os funcionários ouvindo opinião 
sobre procedimentos do Hospital, solicitando 
sua participação e crítica – Ouvidoria;  
Melhoraria das condições de trabalho dos 
funcionários do Hospital, principalmente de 
contratados das áreas de enfermagem (auxiliar e 
atendentes);  Reorganização das Comissões de 
Controle de Infecção Hospitalar, Higienização, 
Educação Continuada e Rotinas e Fluxos. 
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RJ Hospital Geral 
de Bonsucesso 

MS Sociedade 
Beneficente de 

Campo Grande –
Santa Casa 

Centro Cirúrgico e Sistema de Avaliação e Controle:  
Identificação de projetos assistenciais comuns; 
Planejamento de formação e atualização de recursos 
humanos;Reestruturação do prontuário; Revisão do 
fluxo de informações. 

RJ Hospital 
Municipal 

Salgado Filho 

PA Pronto Socorro do 
Hospital Municipal 

de Belém 

Emergência, Centro Cirúrgico e Ferramentas da 
Gestão: Revisão da estrutura organizacional; 
Avaliação do regime de trabalho; Implementação 
do Projeto Serviço de Orientação, Recepção, 
Informação e Acolhimento – SORRIA; Imple-
mentação de rotinas, fluxos, agendamentos e 
protocolos na emergência e centro cirúrgico.  

RJ Instituto 
Nacional de 

Câncer 

MA Fundação Antônio 
Jorge Dino - 

Hospital Aldenora 
Bello 

Corpo Clínico e Ferramentas de Gestão: Reuniões de 
sensibilização e conceituação de qualidade; Forma-
ção de comitês; Implantação de Ferramentas da 
Qualidade. 

RJ Instituto 
Nacional de 
Cardiologia 
Laranjeiras 

SE Associação 
Aracajuana de 
Beneficência – 
Hospital Santa 

Izabel 

Ferramentas de Gestão e Controle de Infecção 
Hospitalar: Implantação do Censo Hospitalar; 
Melhorias no Controle da Produção Hospitalar 
(Exames/Consultas e Procedimentos); Melhorias 
para o Controle da Infecção Hospitalar. 

RJ Instituto 
Nacional de 
Traumato- 
Ortopedia 

ES Hospital Antônio 
Bezerra de Faria 

Emergência e Sistema de Avaliação e Controle: 
Implantação do sistema de informação; Moder-
nização do laboratório de patologia clínica, hemo-
terapia, anatomia patológica e radioterapia; Imple-
mentação do Programa de Qualidade – Acreditação 
Hospitalar. 

RS Grupo 
Hospitalar 
Conceição 

BA Hospital Geral do 
Estado 

Almoxarifado e Emergência: Implantar relatórios 
no almoxarifado; Providenciar concorrência 
registro de preços; Disponibilizar parecer técnico 
no sistema; Desenvolver protocolos de licitação; 
Reorganização do fluxo de entrada de pacientes; 
Sugestão e implementação de formulários. 

RS Grupo 
Hospitalar 
Conceição 

RJ Hospital 
Universitário 

Antônio Pedro 

Sistema de Avaliação e Controle e Sistema 
Administrativo Financeiro: Incremento do 
Faturamento; Reorganização dos Processos de 
Materiais; Elaboração de Plano Diretor para o 
Hospital; Projeto de Informatização; Padro-
nização de Indicadores Hospitalares; Renego-
ciação dos Contratos Terceirizados; Reorgani-
zação Orgânica; Constituir Comissão para 
revisão de prontuários. 

RS Hospital das 
Clínicas de 

Porto Alegre 

PE Hospital das 
Clínicas da UFPE 

Gestão Hospitalar: Levar o Hospital ao nível 
terciário e quaternário de atendimento; Humanizar 
o atendimento; Padronizar o uso de identificação 
funcional (crachá); Elaborar manual de normas e 
rotinas dos diversos setores do hospital; Implantar 
sistema informatizado integrado; Criar uma 
estrutura de gerenciamento colegiado; Implantar 
controle de leitos, internação e documentação 
(laudos, prontuários); Realizar a capacitação dos 
funcionários; Revisar o fluxo de pacientes e 
familiares e as formas de acesso ao hospital.  
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RS Hospital São 
Lucas da PUC 

RS 

AM Hospital Geral 
Adriano Jorge 

Ferramentas da Gestão: Apoiar o desenvolvimento 
da Gestão das Unidades Hospitalares considerando: 
o hospital no seu todo; foco nos usuários; condição 
de serem hospitais públicos; realidade regional. 
Direcionar o desenvolvimento da gestão das 
Unidades Hospitalares, contemplando: Inserção no 
sistema de saúde do Estado; Vinculação com o 
ensino das Ciências da Saúde da Universidade 
Estadual do Amazonas;  Criação de assessoria da 
Direção, para apoio ao desenvolvimento da gestão; 
Adequação da estrutura organizacional para 
otimizar a gestão; Sensibilização/capacitação de 
gestores; Aplicação método gestão/instrumentos. 

RS Hospital São 
Lucas da PUC 

RS 

AM Pronto Socorro da 
Criança 

Ferramentas da Gestão: Apoiar o desenvolvimento 
da Gestão das Unidades Hospitalares 
considerando:o hospital no seu todo; foco nos 
usuários; condição de serem hospitais públicos; 
realidade regional. Direcionar o desenvolvimento da 
gestão das Unidades Hospitalares, contemplando: 
Inserção no sistema de saúde do Estado; Vinculação 
com o ensino das Ciências da Saúde da 
Universidade Estadual do Amazonas; Criação de 
assessoria da Direção, para apoio ao desenvol-
vimento da gestão; Adequação da estrutura organi-
zacional para otimizar a gestão; Sensibilização/ 
capacitação de gestores; Aplicação método gestão/ 
instrumentos. 

RS Irmandande da 
Santa Casa de 
Misericórdia 

de Porto 
Alegre 

SP Fundação Civil Casa 
de Misericórdia de 

Franca 

Ferramentas da Gestão e Sistema Administrativo 
Financeiro: Reuniões de sensibilização; Revisão 
da Estrutura Orgânica e Funcional; Definição de 
plano de ação e indicadores mínimos. 

SP Hospital das 
Clínicas da 

Faculdade de 
Medicina da 

Universidade 
de São Paulo 

PA Santa Casa de 
Misericórdia do 

Pará 

Apoio Administrativo e Manutenção Geral:  
Avaliação e discussão do Plano Diretor de Obras; 
Estruturação do Departamento de Manutenção; 
Avaliar os contratos terceirizados; Revisão de 
Fluxos; Revisão do Organograma.  

SP Hospital das 
Clínicas / 

UNICAMP 

MA Hospital de 
Urgência Dr. 

Clementino Moura 

Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado: 
Implantação da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH); Informatização do controle de 
estoques da Farmácia e Almoxarifado; Distribuição 
dos equipamentos recebidos do Reforsus conforme 
demanda identificada no Plano de Trabalho; 
Implantação da esterilização de materiais termo-
sensíveis; Padronização e pedido de aquisição; 
Planejamento da manutenção do estoque dos itens 
termo-sensíveis; Acompanhar o aumento da 
qualidade do serviço prestado; Realizar treinamento 
integrado com a empresa que faz manutenção dos 
equipamentos; Implementar e controlar o novo 
processo de esterilização. 
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SP Hospital das 
Clínicas / 

UNICAMP 

SE Hospital de Cirurgia Relação da Instituição com Corpo Funcional, 
Tecnologia da Informação e Ferramentas da Gestão: 
Rever contratos de terceiros; Criar modelo de Gestão 
Organizacional, através de um Planejamento 
Estratégico; Revisão do Organograma; Normatizar 
rotinas, processos e indicadores nas áreas (criar 
manuais); Rever a estrutura da área médica 
(comissões de Ética, CCIH e Técnica); SAME – 
padronizar o prontuário médico; CME - recuperar 
área física e rever fluxo de materiais; Efetivar ações 
básicas das áreas de recrutamento/seleção e 
avaliação de desempenho; Ampliar as ações de 
Treinamento e Desenvolvimento de RH; Padronizar 
cargos, salários e rotinas de RH; Revisar e 
redimensionar o quadro de pessoal do hospital; 
Planejamento de informatização do hospital; Instalar 
metodologia de desenvolvimento de sistemas, e 
padronizar documentação. 

SP Hospital das 
Clínicas/ 

UNICAMP 

SP Santa Casa de 
Vinhedo 

Ferramentas da Gestão: Reformulação do organo-
grama da instituição;  
Avaliação dos fluxos e processos;  
Reuniões preparatórias para o planejamento estra-
tégico com os funcionários;  
Padronização de materiais e medicamentos; Imple-
mentação de procedimentos e protocolos; Implan-
tação da dose unitária; Planejamento do saneamento 
financeiro. 

SP Hospital das 
Clínicas de 

Marília 

MT Hospital Regional 
de Sorriso 

Enfermagem e Desenvolvimento de Política de 
Recursos Humanos: Criação da área de Recursos 
Humanos; Elaboração da Política de Recursos 
Humanos; Elaboração do Manual dos Servidores 
para padronização e uniformização das normas 
de procedimentos; Elaboração de Programas de 
capacitação e treinamento de integração; Orien-
tação na constituição da CIPA; Elaboração do 
Mapa de Risco, Manual de Normas de Segurança 
e Programa de Prevenção de Incêndio; Avaliação 
da qualidade de vida do trabalhador; Elaboração 
do regimento do Serviço de Enfermagem; 
Finalização do manual de normas e rotinas de 
enfermagem; Criação do Serviço de Educação 
Continuada. 

SP Hospital do 
Rim e 

Hipertensão 

MG Hospital Júlia 
Kubistcheck 

Laboratório, Farmácia e Centro Cirúrgico: 
Introdução do Método de “Dose Unitária” nas 
Alas de Internação; Elaborar em conjunto com 
Médicos e Enfermeiros listagem dos procedi-
mentos realizados, para montagem de Kits 
cirúrgicos; Localização de Espaço Físico para 
Centralização dos estoques existentes (Bloco 
Cirúrgico e Unidade de Emergência); Mudança 
do Processo atual de anotação nas Prescrições 
Médicas e Emissão do Pedido de Exames; 
Mudança no Fluxo Operacional. 
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SP Hospital São 
Paulo 

AP Hospital de 
Especialidades 

SAME e Ambulatório: Descrição das atribuições 
de cada seção; Reformulação do sistema de 
cadastro dos pacientes; Recuperação do setor de 
estatística; Reformulação do agendamento de 
consultas e exames; Reestruturação do atendi-
mento ambulatorial; Implantação de sistema de 
referência/contra-referência. 

SP Hospital São 
Paulo 

PA Hospital 
Universitário João 
de Barros Barreto 

Corpo Clínico e Relacionamento Instituição – Corpo 
Funcional: Elaboração do regimento interno; Reor-
ganização do serviço de enfermagem; Estruturação 
de um sistema de avaliação e capacitação da equipe 
de enfermagem; Implantação do setor de educação 
continuada. 
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A figura 5 demonstra a verdadeira malha de cooperação pela qualidade gestão e da 

assistência hospitalar que foi estruturada com a implantação do Programa de Centros 

Colaboradores. Estão assinalados os Centros Colaboradores e seus Clientes. 

Figura 5  
Parcerias estabelecidas entre Centros Colaboradores e Hospitais Clientes 

 
Fonte SAS/MS 
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Apresenta-se abaixo um consolidado das áreas mais solicitadas no primeiro ano de atividades. 

Gráfico 60 

 

 

7.1.6 Próximos Passos do Programa 

Tendo em vista a adesão ao Programa apresentada pelos hospitais envolvidos, a repercussão 

do desenvolvimento do trabalho, seus resultados práticos no incremento da qualidade da gestão e da 

assistência e ainda uma avaliação global favorável à manutenção e ampliação desta modalidade de 

trabalho, o Programa de Centros Colaboradores para a Qualidade da Gestão e da Assistência 

Hospitalar será ampliado em 2002. Serão acrescidos mais três centros Colaboradores aos atualmente 

existentes e identificados 24 novos hospitais clientes. 

A expansão do Programa Centros Colaboradores manterá os princípios fundamentais que 

tratam de questões gerenciais da racionalização dos recursos disponíveis, da ampliação da oferta de 

serviços, trabalhando de forma intensa para a melhoria da qualidade e humanização do atendimento 

aos usuários do sistema. 
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7. 2 Programa de Modernização Gerencial dos Grandes Estabelecimentos de Saúde 

Dentro da política geral adotada pelo Ministério da Saúde de promover a qualificação da gestão 

e da assistência hospitalar, está sendo desenvolvido, desde setembro de 2000, o Programa de 

Modernização Gerencial dos Grandes Estabelecimentos de Saúde. 

Com objetivos semelhantes ao Programa de Centros Colaboradores, o Programa de 

Modernização Gerencial difere deste pela metodologia de trabalho, sendo concebido para oferecer 

consultoria e assessoria aos hospitais envolvidos por meio da contratação de empresas especializadas 

nesta atividade, selecionadas por licitação pública. O objetivo principal é aprimorar a qualidade dos 

serviços hospitalares públicos e filantrópicos, visando à modernização gerencial de 28 grandes hospitais 

(um em cada estado e dois em Mato Grosso), criando pilotos de gerenciamento hospitalar. O 

investimento realizado busca dotar os hospitais públicos e filantrópicos de um moderno sistema de 

gestão que lhes possibilite quantificar, planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades voltadas à 

atenção à saúde. Propõem-se alterações nas áreas de planejamento estratégico, organizacional, 

planejamento orçamentário, recursos humanos e qualidade de serviços. 

O Programa está sendo financiado com recursos administrados pelo REFORSUS – 

financiamento BIRD e BID – Área Programática IV – Fortalecimento da Capacidade de Formulação e 

Implementação de Políticas de Saúde, Componente II – Promoção de Inovações na Administração do 

Setor Saúde. Os trabalhos desenvolvidos pelas empresas nos hospitais estão sendo acompanhados e 

avaliados pela Secretaria de Assistência à Saúde, que alocou dez técnicos – contratados pelo Programa – 

para esta atividade. 

Em setembro de 2000, o Programa iniciou com 12 hospitais logo após a seleção – por 

concorrência pública – de cinco empresas especializadas em assessoria e consultoria a hospitais. Nessa 

fase de implantação do Programa, estão sendo investidos R$ 20 milhões para pagamento do trabalho 

de assessoria e consultoria realizado pelas empresas consultoras e R$ 45 mil mensais com o 

acompanhamento realizado pelo Ministério. 

Fazem parte dessa primeira fase, financiada pelo Banco Internacional para Reconstrução e o 

Desenvolvimento – BIRD, os seguintes hospitais, divididos em quatro lotes: 

Lote I 

- Hospital da Restauração – Pernambuco;  

- Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena – Paraíba; 

- Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel – Rio Grande do Norte. 
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Lote II  

- Hospital Geral de Roraima – Roraima;  

- Instituto de Saúde da Criança (ICAM) – Amazonas;  

- Hospital da Mulher – Amapá 

Lote III  

- Hospital Estadual Getúlio Vargas – Rio de Janeiro; 

- Hospital São Lucas – Espírito Santo; 

- Hospital Geral de Goiânia – Goiás. 

Lote IV 

- Hospital Universitário Norte do Paraná – Paraná; 

- Hospital Regional Homero Gomes – Santa Catarina; 

- Hospital Infantil Getúlio Vargas – Rio Grande do Sul. 

A segunda fase de implantação do Programa, iniciada em outubro de 2001, está beneficiando 

outros 16 hospitais. Nessa etapa serão investidos R$ 25 milhões no trabalho de assessoria e consultoria e 

cerca de R$ 20 mil mensais com o acompanhamento por parte do Ministério.  

Fazem parte dessa segunda fase, financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID, os seguintes hospitais, divididos em cinco lotes: 

Lote I  

- Hospital Geral de Fortaleza – Ceará; 

- Hospital Getúlio Vargas – Piauí; 

- Fundação Josué Montello/ Hospital Universitário do Maranhão – 

Maranhão. 

Lote II  

- Unidade de Emergência Dr. Armando Lajes – Alagoas; 

- Hospital Central Roberto Santos – Bahia; 

- Hospital João Alves Filho – Sergipe. 
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Lote III  

- Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco – Acre; 

- Hospital Municipal e Pronto Socorro de Cuiabá – Mato Grosso; 

- Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Rondônia; 

- Hospital Universitário Júlio Muller – Mato Grosso. 

Lote IV 

- Hospital Regional de Planaltina – Distrito Federal; 

- Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – Mato Grosso do Sul; 

- Hospital Público de Diadema – São Paulo. 

Lote V 

- Hospital João XXIII – Minas Gerais; 

- Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – Pará; 

- Hospital Comunitário de Araguaína – Tocantins. 

7.2.1 Etapas do Programa  

O Programa esta sendo implementado em etapas, cada uma delas com seus Objetivos Globais, 

Objetivos Específicos, Produtos Esperados e Atividades Mínimas Esperadas claramente definidas. 

Primeira Etapa – Levantamento de informações e diagnóstico, análise e proposta de modelo 

organizacional;  

Segunda Etapa – Implementação do modelo (esta etapa estava condicionada à prévia 

aprovação do modelo administrativo-organizacional proposto, pelo Ministério da Saúde e 

governos locais). 

7.2.1.1 Levantamento de Informações e Diagnóstico 

•  Objetivo Global – Apurar, analisar e diagnosticar as áreas de recursos 

humanos, econômico-financeira e físico-material da instituição escolhida, identificando no 

trabalho sua estrutura produtivo-organizacional e apresentando dados que permitam avaliar 

suas possibilidades de mercado, seu grau de efetividade e eficiência. A estrutura de gestão a 

ser implantada deve possibilitar ao administrador planejar, acompanhar, avaliar e controlar 

todas as atividades voltadas à atenção à saúde. 
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•  Objetivo Específico – Mediante a aplicação de metodologias de apuração e de 

acompanhamento e avaliação de processos e resultados, identificar, analisar e diagnosticar o 

grau de efetividade e eficiência do sistema organizacional existente. Por meio das 

informações coletadas, analisar os indicadores hospitalares, a opinião dos usuários dos 

serviços e avaliar a qualidade da assistência prestada.  

•  Produtos Esperados – Análise e Diagnóstico da Instituição e Plano de Trabalho 

com o Modelo Organizacional. 

•  Atividades Mínimas Esperadas – Sensibilizar o quadro de dirigentes da 

instituição quanto à importância e objetivos do trabalho a ser realizado; apurar os processos 

de produção e resultados internos com a participação e envolvimento do quadro de 

dirigentes da instituição; analisar e diagnosticar as informações coletadas do universo 

interno e externo da instituição, identificando o nível de inserção da instituição no sistema de 

saúde local; avaliar os indicadores hospitalares e a opinião dos usuários dos serviços; e 

desenvolver modelo organizacional conforme o diagnóstico realizado. 

7.2.1.2 Implementação do Modelo  

Objetivo Global – Dotar os hospitais públicos e filantrópicos de um moderno 

sistema de gestão, conforme previsto nas atividades identificadas no plano de trabalho, 

possibilitando ao administrador quantificar, planejar, acompanhar, controlar, avaliar, 

diagnosticar e propor alterações às áreas básicas das instituições de saúde. Nessas áreas, a 

firma consultora deverá elaborar um Plano de Informatização para a Instituição. As áreas são 

as seguintes: 

•  Planejamento Estratégico – Desenvolver para cada hospital um plano estratégico 

coerente com as diretivas e necessidades locais ou nacional e orientado ao atendimento das 

necessidades de saúde da população assistida.  

•  Produtos Esperados – Plano Estratégico e Manual de Avaliação e Controle de 

Resultados do Plano Estratégico. 

•  Atividades Mínimas Esperadas – Apurar as estratégias e necessidades locais ou 

nacionais relevantes. Analisar o perfil epidemiológico da região, bem como o da demanda 

com relação à produção do hospital. Elaborar, em conjunto com a Direção das Instituições e 

os Gestores Locais, a metodologia de integração com a rede básica de serviços, estabelecendo 

um sistema de referência e contra-referência que permita a utilização racional e maximizada 

dos recursos e reserve o papel adequado da instituição. Elaborar as estratégias hospitalares 
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necessárias para a construção do plano estratégico a partir de todos os elementos de 

informação relevantes para o seu desenvolvimento. Elaborar as estratégias hospitalares 

necessárias para uma melhor e mais eficiente atenção das necessidades da população assistida 

e da demanda expressa pelo hospital. Levantar e analisar os procedimentos, processos, fluxos, 

e registros dos diagnósticos dos pacientes no hospital. Analisar o grau de utilização dessas 

informações para a tomada de decisões de gestão em nível dos serviços assistenciais e de 

diagnóstico-terapêutico, bem como em termos de orientação do hospital. Elaborar e apresentar 

o Plano Estratégico para o próximo exercício orçamentário do hospital, que descreva a 

programação plurianual de receitas, despesas e investimentos, e um programa de 

financiamento por áreas e/ou programas, tendo em vista o cenário internacional e nacional de 

desospitalização e internação domiciliar. Capacitar o pessoal envolvido na Elaboração do 

Plano Estratégico por meio de cursos, seminários e discussão de casos. 

•  Qualidade – Elaborar e implementar um Programa de Melhoria de Qualidade 

contínua de serviços prestados aos usuários.  

•  Produtos Esperados – Programa de Qualidade e Programas Específicos de 

Qualidade. 

•  Atividades Mínimas Esperadas – Sensibilizar, conscientizar, e motivar a 

direção e demais recursos humanos quanto à importância e abrangência do Programa e 

Gestão de Qualidade proposto. Formar um Comitê de Qualidade responsável pela 

constituição de equipes multidisciplinares de trabalho. Identificar os processos de produção 

e competências funcionais para eliminar deficiências nos serviços prestados aos usuários. 

Apurar e viabilizar os processos por meio dos quais as necessidades e expectativas das 

equipes de trabalho e dos usuários são comunicadas, compreendidas e atendidas. 

Desenvolver uma política de humanização do atendimento ao usuário. Estabelecer planos 

para redução na lista de espera de pacientes. Capacitar os Recursos Humanos em serviço 

mediante palestras, seminários, cursos, workshops, etc., para disseminar os conhecimentos na 

melhoria constante de qualidade. 

•  Administração e Desenvolvimento de Recursos Humanos – Estabelecer linhas 

de ação, normas e procedimentos para comunicação, administração, gestão, motivação dos 

Recursos Humanos, conforme as normas vigentes, aplicáveis à Instituição.  

•  Produtos Esperados – Plano de Organização da Área de Recursos Humanos; 

Manual de Regimento Interno de Recursos Humanos; Plano Organizacional da Área de 
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Comunicação Social; Plano de Organização da Área de Controle, Avaliação, 

Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos; Sistema de Cargos e Salários; 

Manual de Contratação; Sistema de Administração; Gestão de Turnos e Horários e Plano de 

Implementação e Remanejamento dos Recursos Humanos frente à Modernização. 

•   Atividades Mínimas Esperadas – Apurar, analisar e diagnosticar as normas 

internas e externas que definem os fluxos de comunicação e os procedimentos 

administrativos e de gestão estabelecidos pela Instituição.  Levantar, analisar, diagnosticar e 

documentar os mecanismos de controle de cumprimento de horários e regulamentos. Propor 

alterações necessárias nas metodologias de controle e regulamentos para incentivar os que 

cumprem as cargas horárias regulamentares e punir os infratores. Levantar, analisar e 

documentar as metodologias de avaliação do desenvolvimento de carreiras e as carências na 

área de capacitação e desenvolvimento de Recursos Humanos, propondo as alterações e as 

políticas de capacitação necessárias para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano 

Estratégico Institucional. Em função dos objetivos de produção, administração e gestão, 

analisar, avaliar e propor alterações no organograma da Instituição para melhor adequá-lo às 

necessidades de cada área, serviço ou unidade funcional. Elaborar o organograma por 

divisões e Centros de Resultados de acordo com os resultados da análise dos processos 

assistenciais e do Plano Estratégico Institucional. Desenvolver, com os membros do Comitê 

da Qualidade e suas respectivas equipes de trabalho, um sistema de registros de processos 

administrativos para registrar as alterações do organograma da Instituição e mantê-las 

atualizadas.  Conceber, com os membros do Comitê da Qualidade e suas respectivas equipes 

de trabalho, um sistema de registros de processos administrativos e de fluxos de 

comunicação e procedimentos para que sejam elaboradas as normas da Instituição a serem 

incorporadas no sistema de execução e controle orçamentário. Identificar as necessidades de 

procedimentos para a concepção e desenvolvimento dos sistemas de informações, 

considerando a necessidade de integração do sistema de orçamento e controle de gestão 

econômica da Instituição. Explicitar os procedimentos necessários para a implantação dos 

pontos anteriores, estabelecendo acordos e planos de trabalho com os Recursos Humanos da 

Instituição. Estabelecer normas e procedimentos para a implantação de uma área de 

Comunicação Social na Instituição. Monitorar e acompanhar as reformas implementadas, 

identificando seu impacto no funcionamento da área de Recursos Humanos da Instituição. 

Conceber formulários, documentos, e os manuais de procedimentos e normas internas. 

•  Redefinição Organizacional – Desenvolver a Estrutura Organizacional 

(Organograma Funcional, Hierárquico e Fluxograma) com a Direção da Instituição e 
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Gestores do Sistema local, de forma a incorporar as premissas básicas do sistema de gestão 

acima descrito.  

•  Produtos Esperados – Manual Descritivo da Estrutura Organizacional; Manuais 

Organizacionais e Funcionais dos Centros de Resultados; Manual de Regulamento Interno; 

Sistema de Informações para atender o Modelo de Gestão Proposto e Manual de Informações 

Gerenciais. 

•  Atividades Mínimas Esperadas – Apurar, analisar, avaliar e descrever o 

sistema organizacional existente, identificando níveis hierárquicos, áreas e setores de 

responsabilidades, esquemas formais e informais de autoridade e fluxo de processos. 

Diagnosticar o sistema organizacional em operação, objetivando elaborar alternativas viáveis 

a serem implementadas; caso necessário, com a colaboração e consenso das autoridades 

competentes. Analisar as vantagens e inconvenientes do sistema existente e discutir as 

alternativas e suas implicações legais. Procurar alternativas que permitam a implementação 

de uma gestão hospitalar eficaz e eficiente que, mediante as metodologias dos Centros de 

Resultados, de administração em linha e, fundamentalmente, pelo gerenciamento dos 

processos assistenciais, sejam atingidos resultados maximizados de acordo com as exigências 

prementes da população. Elaborar o organograma por divisões e centros de resultados de 

acordo com os resultados da análise dos processos assistenciais e do Plano Estratégico 

Institucional. Analisar, avaliar e implementar programas de melhoria constante da qualidade 

nas possíveis alternativas de estruturação organizacional, identificando sua implicação nas 

áreas operacionais, estabelecendo e delimitando papéis e responsabilidades para cada um 

dos níveis hierárquicos. Avaliar e elaborar o perfil dos profissionais dos cargos de Direção. 

Preparar e editar manuais descritivos de atividades, objetivos e de funções definidas para 

cada área de responsabilidade.  

•  Administração Econômica e Financeira – Elaborar, desenvolver e implementar 

as estruturas, processos e módulos necessários ao desenvolvimento, acompanhamento e 

avaliação da gestão administrativa e financeira hospitalar.  

•  Produtos Esperados – Sistema Organizacional de Administração Financeira; 

Sistema de Programação Financeira a Curtos e Médios Prazos; Sistema de Contratação e 

Manutenção de Bens e Serviços; Sistema de Custos e Resultados Hospitalares, Procedimentos 

de Faturamento e Cobrança; Sistema de Orçamento e Sistema de Controle, 

Acompanhamento e Avaliação Orçamentária. 
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•  Atividades Mínimas Esperadas – Apurar, analisar e diagnosticar todas as 

informações e seus respectivos sistemas, referentes à produção, que a Instituição compila, 

registra e processa. Desenvolver e implementar as metodologias para quantificar e qualificar 

os produtos finais, de apoio e intermediários, seus custos e o resultado Institucional, com os 

Gestores do Sistema Local e com a Direção da Instituição. Elaborar os critérios de 

classificação e denominação dos produtos, de resultados e pacientes. Esses critérios deverão 

responder às necessidades de informações da Instituição. Elaborar o quadro organizacional 

das áreas de administração e gestão financeira, explicando missões, responsabilidades 

funcionais e os resultados esperados. Descrever relações funcionais por áreas, processos e 

fluxos, documentos e instrumentos, sistemas de gestão operacional e de informações. 

Descrever as metodologias e procedimentos de programação orçamentária a curtos e médios 

prazos, de entradas e saídas de caixa, de planos de investimentos, de programação de contas 

e otimização na utilização de fundos excedentes, bem como os mecanismos de 

endividamento, acompanhamento, avaliação e controle. Analisar, diagnosticar e aprimorar 

os processos operativos de administração, acompanhamento e avaliação das contas 

bancárias, da caixa pequena e pagamentos menores, das contas a receber e a pagar, e da 

administração de fundos provenientes do orçamento público, sempre de forma articulada 

com a autoridade competente e totalmente integrada com o sistema financeiro público a que 

a Instituição estiver vinculada. Analisar, diagnosticar e aprimorar os contratos e processos de 

compra e estoque de bens e serviços. Identificar as necessidades e carências para a 

elaboração, desenvolvimento e integração a serem aplicados aos sistemas de informação de 

cada Centro de Resultado, produzindo relatório final de necessidades. Capacitar em serviço 

as pessoas envolvidas no processo de implementação, por meio de pesquisas, seminários, 

cursos, entrega de materiais, demonstração e análise de casos. Acompanhar, monitorar e 

avaliar as reformas implementadas, redigindo relatório sobre o impacto da implementação 

das reformas introduzidas no funcionamento da Instituição. 

Todos os vinte e seis Produtos Esperados são, necessária e previamente, validados 

pela Direção da Instituição, Gestor Local e Ministério da Saúde.  

 

7.3  Programa de Humanização da Assistência Hospitalar 

O Ministério conduziu diversas pesquisas de opinião para avaliar os serviços de saúde e a 

experiência cotidiana do atendimento ao usuário do SUS nesses serviços. Os resultados obtidos 

demonstraram que a qualidade da atenção ao usuário, nos seus aspectos de relacionamento humano, é 

uma das questões mais críticas do sistema de saúde brasileiro. Assim, paralelamente às dificuldades de 
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acesso aos serviços, que já foram relatadas, a questão da humanização do atendimento prestado é uma 

necessidade para a melhoria global do sistema de saúde.  

A partir dessa constatação e disposto a intervir de maneira decisiva na mudança desse 

quadro, o Ministro da Saúde José Serra tomou a iniciativa de convidar, no ano 2000, 

profissionais da área de saúde mental para elaborar uma proposta de trabalho voltada à 

humanização dos serviços hospitalares de saúde. Formulada a proposta, a mesma passou 

por uma primeira etapa de validação. Essa etapa consistiu no desenvolvimento, durante seis 

meses, de um projeto piloto, implementado em dez hospitais distribuídos em várias regiões 

do Brasil. Hospitais esses com diferentes portes assistenciais, perfis de serviços, modelos de 

gestão e ainda instalados em regiões com diferentes realidades socioculturais. 

 Validados os instrumentos e metodologias de implantação, foi lançado em maio de 2001, o 

Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar. Este Programa contempla, entre 

outras, as seguintes propostas gerais: 

♦  Difundir uma nova cultura de humanização na rede hospitalar pública brasileira; 

♦  Melhorar a qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários dos hospitais 

integrantes do SUS, bem como recuperar a imagem dessas instituições junto à comunidade; 

♦ Capacitar os profissionais dos hospitais para um novo conceito de assistência à saúde 

que valorize a vida humana e a cidadania; 

♦  Fortalecer a política de atendimento ético e de valorização da vida humana; 

♦  Conceber e implantar novas iniciativas de humanização dos hospitais que venham a 

beneficiar os usuários e os profissionais de saúde, além de fortalecer as já existentes. 

 

O Programa propõe ainda o desenvolvimento de um conjunto de ações integradas com o 

objetivo de mudar substancialmente o padrão de assistência ao usuário na rede hospitalar brasileira 

vinculada ao SUS, melhorando a qualidade e a eficácia dos serviços hoje prestados por essas 

instituições. É seu objetivo fundamental aprimorar as relações entre o profissional de saúde e o usuário, 

dos profissionais entre si e do hospital com a comunidade. O PNHAH inclui uma série de medidas, 

como a capacitação de profissionais, a criação de Grupos Multiplicadores de Humanização Hospitalar 

e da Rede Nacional de Humanização, além da entrega do título de “hospital humanizado” às 

instituições que se destacarem nessa área. 

Atualmente participam do Programa 94 hospitais da rede SUS, 27 secretarias estaduais e 31 

secretarias municipais. Com a finalidade de elaborar uma estratégia de comunicação interna nos 

hospitais e destes com a coordenação do Programa, foi implantado um site na Internet. Além disso 

foram elaborados manuais com as diretrizes básicas para implantação do Programa (composto de kit 
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gestor, kit profissionais e kit usuários). Até o momento já foram capacitados 250 profissionais dos 94 

hospitais.  

Com o intuito de conhecer qual a percepção do usuário sobre atendimento humanizado foi 

realizada uma pesquisa de satisfação de usuários e profissionais de saúde nos 94 hospitais do PNHAH. 

Esta pesquisa servirá para identificar o grau de satisfação dos profissionais e usuários quanto às 

condições de trabalho e atendimento hospitalar e avaliar o impacto das ações do Programa. Os dados 

da pesquisa estão, neste momento, sendo tabulados. 

No ano de 2002, a continuidade do Programa prevê sua ampliação para mais 406 hospitais e a 

idéia de formar uma rede de multiplicadores do programa de forma que a expansão do programa em 

2003 seja feita para um maior número de hospitais. Além disso, também no início de 2002, será 

oferecido um curso sobre a “Humanização dos Serviços de Saúde”. O curso será desenvolvido em São 

Paulo em parceria com a Faculdade Pública de São Paulo com uma duração de 60h. O público-alvo são 

os gestores de saúde e dirigentes hospitalares. 

Os hospitais beneficiados com o Programa são os seguintes: 

Fundação Hospitalar do Acre - AC 
Maternidade Bárbara Heliodora -AC 
Hospital Escola Dr. Hélvio José de Farias Auto - AL 
Hospital Geral Adriano Jorge - AM 
Hospital João Lúcio Pereira Machado - AM 
Pronto Socorro da Criança Zona Sul - AM 
Hospital de Especialidades - AP 
Hospital Geral do Estado - BA 
Hospital Regional Cleriston de Andrade - BA 
Hospital Santa Izabel - BA 
Hospital São Rafael - BA 
Hospital Geral de Fortaleza - CE 
Hospital Geral Dr. César Cals - CE 
Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC - CE 
Instituto Dr. José Frota - CE 
Irmandade Beneficente Santa Casa de Misericórdia Fortaleza - CE 
Maternidade Escola Assis Chateaubriand/UFC - CE 
Hospital Regional da Asa Sul – HMIB - DF 
Hospital Regional da Asa Norte - HRAN - DF 
Hospital Antônio Bezerra de Faria - ES 
Hospital Dr. Dório Silva - ES 
Hospital São Pio X - GO 
Santa Casa de Misericórdia de Anápolis - GO 
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia - GO 
Hospital de Urgência e Emergência Clementino Moura - MA 
Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Bello - MA 
Hospital São Vicente de Paulo - MG 
Hospital João XXIII - MG 
Hospital Júlia Kubistchek - MG 
Hospital Público Regional de Betim Professor Oswaldo Rezende Franco - MG 
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Hospital Sofia Feldman - MG 
Instituto Raul Soares - MG 
Maternidade Pública Municipal de Betim - MG 
Sociedade Beneficente de Campo Grande - Santa Casa - MS 
Hospital Regional de Sorriso - MT 
Hospital Universitário Júlio Muller - MT 
Hospital Vila Rica - MT 
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade - MT 
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - PA 
Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém - PA 
Hospital Universitário João de Barros Barreto - PA 
Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro - PB 
Maternidade Cândida Vargas - PB 
Getúlio Vargas - PE 
IMIP - Instituto Materno Infantil de Pernambuco - PE 
Hospital Regional Justino Luz - PI 
Centro Médico Comunitário Bairro Novo - PR 
Clínica e Maternidade Nossa Senhora do Rosário - PR 
Hospital de Clínicas da UFPR - PR 
Hospital do Trabalhador - PR 
Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - PR 
Conjunto Hospitalar Mandaqui - RJ 
Hospital Universitário Pedro Ernesto - RJ 
Hospital dos Servidores do Estado - RJ 
Hospital Geral de Bonsucesso - RJ 
Hospital Maternidade Alexander Fleming - RJ 
Hospital Municipal Salgado Filho - RJ 
Hospital Universitário Antônio Pedro - RJ 
Instituto Fernandes Figueira - RJ 
Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras - RJ 
Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia Dr. Mário Jorge - RJ 
Instituto Nacional do Câncer - RJ 
UIS Herculano Pinheiro - RJ 
Hospital Universitário Ana Bezerra - RN 
Maternidade Escola Januário Cicco - RN 
Hospital Municipal - RO 
Hospital da Criança Santo Antônio - RR 
Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth - RR 
GHC - Hospital Fêmina S.A. - RS 
GHC - Hospital Cristo Redentor S.A. - RS 
GHC - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - RS 
Hosp. São Lucas da PUCRS - RS  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - RS 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Porto Alegre - RS 
Hospital Governador Celso Ramos - SC 
Hospital Regional do Oeste - SC 
Polydoro Ernani de São Thiago - SC 
Hospital de Clínicas Dr. Augusto César Leite - SE 
Hospital Santa Izabel - SE 
Fundação Civil de Misericórdia de Franca - SP 
HIES - Hospital Internacional dos Estivadores de Santos - SP 
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Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - SP 
Hospital das Clínicas da Fac. Méd. da Universidade. de São Paulo – HCFMUSP - SP 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu -SP 
Hospital de Base - SP 
Hospital de Clínicas da UNICAMP - SP 
Hospital do Rim e Hipertensão - SP 
Hospital Geral de Itapecerica da Serra - SP 
Hospital Geral do Itaim Paulista - SP 
Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros - SP 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - SP 
Hospital São Paulo - SP 
Irmandade da Santa Casa de Vinhedo - SP 
UGA II - Hospital Ipiranga - SP 
Hospital Comunitário de Palmas - TO 

 

7.4 Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar 

O Programa de Acreditação Hospitalar é parte importante do esforço que vem sendo 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde para melhoria da qualidade da gestão e da assistência prestada 

pelos hospitais brasileiros. Desde 1997, o Ministério vem investindo, persistentemente, em palestras de 

sensibilização, na criação e consensualização de padrões e níveis de qualidade e na sistematização de 

mecanismos que garantam a credibilidade de todo o processo, de maneira sustentável. O esforço inicial 

de mobilização e sensibilização para o processo de Acreditação foi financiado com recursos do 

REFORSUS. O desenvolvimento do Programa é uma necessidade em termos de eficiência e uma 

obrigação do ponto de vista ético e moral. 

A Acreditação é um método de consenso, racionalização e ordenação das instituições 

hospitalares e, principalmente, de educação permanente dos seus profissionais, e que se expressa pela 

realização de um procedimento de avaliação dos recursos institucionais, voluntário, periódico e 

reservado, que tende a garantir a qualidade da assistência por meio de padrões previamente 

estabelecidos. 

Em 1996, como resultado de uma ampla discussão entre entidades governamentais, 

empresariais, de trabalhadores e de consumidores, foi definida a reorientação estratégica do Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), prevista para o biênio 1997/98. 

No processo de reestruturação, a área da saúde foi incluída em um dos quatro subprogramas 

criados (Qualidade de Vida) dentro do qual foi definido o Projeto Estratégico  “Avaliação e Certificação 

de Serviços de Saúde”, aprovado pelo Presidente da República em setembro de 1996. Desse Projeto, 

originou-se o Processo de Acreditação Hospitalar.  

Para assegurar a distinção clara entre o Processo de Acreditação e outros processos como o 

controle e avaliação, auditoria médica, habilitação e fiscalização de hospitais e desta forma contribuir 

para que seja preservada a identidade a as características de autonomia, independência, isenção, 
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neutralidade técnica, idoneidade e credibilidade fundamentais para a Acreditação, o Ministério 

entendeu que seria necessária a criação de uma entidade independente para a condução do processo. 

Assim foi criada a Organização Nacional de Acreditação (ONA) para a implementação do Processo de 

Acreditação no País. A ONA é uma entidade independente, privada e constituída de forma 

representativa de diversos segmentos sociais relacionados com a saúde, entidades hospitalares e planos 

de saúde e com a participação dos gestores do SUS. 

Em 1998, o Ministério da Saúde publicou o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar.  

Em abril de 2001, o Ministério firmou convênio com a ONA, estabelecendo claramente os 

papéis de cada parceiro no desenvolvimento do Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar. O que 

se espera, venha a contribuir para o aperfeiçoamento e incremento de sua implantação. Desta forma, o 

Ministério da Saúde é parceiro da ONA em todas as fases do processo, desde a habilitação de empresas 

acreditadoras até a certificação dos hospitais. Ao optar por este formato, o Ministério utiliza a 

competência acumulada por empresas privadas, sem eximir-se da regulação de todo o processo. 

Em outubro de 2001, foi publicada a 3.ª edição do Manual Brasileiro de Acreditação, com 

alterações. O Manual é um instrumento específico para avaliar a qualidade assistencial das instituições 

de forma sistêmica e global. A nova edição incorpora a experiência acumulada durante a avalição de 

dezenas de hospitais brasileiros. Foram promovidos os ajustes necessários nos padrões exigidos, de 

maneira a compatibilizá-los com o princípio orientador de cada nível: segurança e estrutura (nível 1), 

organização (nível 2), práticas de gestão de qualidade (nível 3). 

Várias etapas desse programa foram cumpridas exitosamente, desde as de sensibilização e 

divulgação até as de definição das características específicas que este processo tomaria no Brasil, haja 

vista a enorme diversidade dos nossos hospitais e a pouca tradição de busca contínua da qualidade. 

Atualmente existem sete empresas acreditadoras cadastradas junto à ONA e diversos hospitais 

em processo de implantação do sistema de avaliação, sendo que destes, seis foram acreditados. Os 

Hospitais acreditados até o presente momento são os seguintes: 

- Centro Médico Comunitário Bairro Novo – Curitiba/PR 
- Hospital Antônio Prudente – Fortaleza/CE 
- Hospital Novo Mundo – Curitiba/PR 
- Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS 
- Hospital Santa Paula – São Paulo/SP 
- Hospital Itacolomy – São Bernardo do Campo/SP 
 

7.4.1 Processo de Acreditação 

A Acreditação é um procedimento de avaliação dos recursos institucionais, voluntário, 

periódico e reservado que tende a garantir a qualidade da assistência por meio de padrões 

previamente aceitos. 
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É importante que o Estabelecimento Assistencial de Saúde que irá iniciar o processo de 

acreditação saiba que para receber a certificação deverá atender a todos os requisitos estabelecidos no 

Manual Brasileiro de Acreditação. 

O processo de avaliação divide-se em fases: 

Fase I – Pré-Acreditação 

Nessa fase os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde procuram avaliar seus serviços ou 

unidades preparando-se para a visita dos avaliadores. Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde que 

desejam ser acreditados devem adotar algum método de auto-avaliação, inclusive podendo vir a 

utilizar como instrumento o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. 

Fase II – Avaliação 

Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde manifestam interesse para serem avaliados junto à 

Instituição Acreditadora, que coleta as informações necessárias para formular a proposta. 

Fase III – Contratação da Instituição Acreditadora 

Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde selecionam uma Instituição Acreditadora que 

enviará um questionário preliminar e solicitará documentos legais de funcionamento do 

Estabelecimento Assistencial de Saúde, para que possam assinar Contrato de Prestação de Serviço e 

encaminhar cópia à Organização Nacional de Acreditação (ONA). 

Fase IV – Aprovação do Relatório de Avaliação pela ONA 

O processo de avaliação termina após aprovação de Relatório de Avaliação pela Instituição 

Acreditadora e pela Organização Nacional de Acreditação que deverá homologar e caso não haja 

divergências entre os resultados o Estabelecimento Assistencial de Saúde recebe o Certificado de 

Acreditação que terá validade de três anos. 
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7.5 Prêmio Qualidade Hospitalar  
O Prêmio Qualidade Hospitalar foi criado com o objetivo de tornar público o reconhecimento 

do Ministério da Saúde àquelas instituições hospitalares integrantes do SUS que tenham se destacado 

no ano pela qualidade da assistência prestada aos pacientes, segundo avaliação de seus próprios 

usuários, apuradas por meio de pesquisa de satisfação conduzida pela SAS. 

 O instrumento utilizado para a realização da pesquisa é um cartão resposta anexado à carta 

enviada aos usuários que sofreram internação pelo SUS (veja item 9.1.), com cinco questões: 

1. Avaliação das instalações físicas do hospital; 

2. Avaliação da equipe médica; 

3. Avaliação da equipe de enfermagem; 

4. Avaliação da maneira como foi tratado; 

5. Pagou algum valor pelo atendimento ou tratamento que recebeu? 

As quatro primeiras questões são respondidas entre cinco alternativas, graduadas de péssimo a 

excelente. A quinta questão é respondida se sim ou não. Cada questão avaliada recebe uma pontuação 

de acordo com a opção do usuário. Para a quinta questão, aplica-se uma fórmula regressiva, de modo 

que quando o percentual de respostas sim for maior ou igual a 10% a nota neste quesito é zero. O escore 

final é a média aritmética da pontuação obtida nos cinco itens avaliados. 

 Para efeito do Prêmio, são considerados somente os hospitais que tiveram 100 ou mais 

internações faturadas na competência em que se realizou a pesquisa, e que tiveram 10% ou mais de 

respostas dos usuários. 

Em sua edição 2000, o Prêmio Qualidade Hospitalar foi dividido em duas categorias: 

Nacional - Premiou nove hospitais de acordo com o porte, sendo três hospitais de pequeno, três de 

médio e três de grande porte. Os hospitais premiados na categoria nacional não integraram a 

premiação em nível regional. 

Nessa categoria foram premiados os seguintes hospitais: 

♦  Biocor - Hospital de Doenças Cardiovasculares  (MG); 

♦  Hospital Santa Tereza  (SP); 

♦  Fundação Pio XII  (SP); 

♦  Hospital das Clínicas de Botucatu (SP); 

♦  Hospital Universitário da USP (SP); 

♦  Incor - Instituto do Coração (SP); 

♦  Hospital de Clínicas de Porto Alegre  (RS); 
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♦  Hospital de Pesquisa de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais (SP); 

♦  Hospital Universitário de Londrina (PR). 

  

Regional - Premiou os três hospitais com melhor classificação em cada região, independentemente do 

porte de cada um deles, totalizando 15 hospitais premiados, assim distribuídos: 

Norte: 

♦  Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Belém (PA); 

♦  Hospital universitário Getúlio Vargas, Manaus (AM); 

♦  Instituto Ofir Loiola, Belém (PA); 

Nordeste 

♦  Hospital São Rafael, Salvador (BA); 

♦  Hospital São Tiago Ltda., Caicó (RN); 

♦  Instituto do Câncer do Ceará, Fortaleza (CE); 

Centro-Oeste 

♦  Clínica Santa Mônica, Goiânia (GO); 

♦  Hospital Maternidade Dona Latifa, Inhumas (GO); 

♦  Hospital Universitário Júlio Muller, Cuiabá (MT); 

Sudeste 

♦  Centro de Pesquisa da Face e Audição, Santo André (SP); 

♦  Conderg Hospital Regional, Divinolândia (SP); 

♦  Hospital Estadual Teixeira Brandão, Carmo (RJ); 

Sul 

♦  Hospital Colônia Nova, Aceguá (RS); 

♦  Sociedade Evangélica Beneficente de Londrina, Londrina (PR); 

♦  Instituto de Cardiologia, Porto Alegre (RS). 

  

 Na pesquisa de 2000, foram enviados questionários a 960.835 usuários dos serviços de 

internação hospitalar da rede do SUS, com 110.129 respostas, o que corresponde a 11,5%. A partir 

dessas respostas os resultados foram consolidados de acordo com os critérios já mencionados. 

 O índice de satisfação geral aferido na pesquisa foi 8,0. A equipe médica foi a que obteve 

melhor índice: 8,3. As instalações físicas obtiveram o pior índice: 7,7. 

 Por região, o Sul e o Sudeste obtiveram o melhor índice: 8,2, e a região Norte o pior: 7,3. 

 São Paulo e Rio Grande do Sul obtiveram o melhor índice entre os estados: 8,3, enquanto 

Rondônia, Amapá e Maranhão obtiveram o pior índice: 7,1. 
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 Entre as capitais, Florianópolis e Porto Alegre obtiveram o melhor índice: 8,7, e Porto Velho o 

pior: 6,9. O índice de satisfação das capitais superou o índice de satisfação geral, ficando em 8,2. 

 Analisando o índice de satisfação por porte do hospital, verifica-se que quanto maior o porte do 

hospital, maior o índice de satisfação aferido. Quanto à natureza do hospital, os hospitais universitários 

obtiveram o maior índice: 8,5, enquanto os hospitais municipais e estaduais obtiveram o pior: 7,7. 

 Outro dado interessante aferido na Pesquisa de Satisfação 2000 diz respeito à relação entre 

índice de satisfação e valor da AIH. Quanto maior o valor da AIH faturada, maior é o índice de 

satisfação do usuário. Vale ressaltar, também, que o índice de satisfação dos usuários de UTI supera o 

índice geral, ficando em 8,7. 

 Outro fator relevante é que 85% das respostas computadas foram excelente ou bom. 

 A pesquisa de satisfação realizada com os usuários dos serviços de internação hospitalar da 

rede do SUS é uma ferramenta que permite visualizar a situação assistencial do País como um todo. O 

desdobramento analítico da pesquisa foi oferecido a todos os gestores do SUS, para que estes possam 

utilizar as informações em benefício da assistência hospitalar prestada em sua área de gestão.  

 

7.6 Estudos de Novos Modelos de Gerência de Unidades Hospitalares  

Com o objetivo de compor um referencial para efetuar recomendações orientadas à reforma 

gerencial dos hospitais públicos do Brasil, o Ministério da Saúde tem desenvolvido estudos de novos 

modelos de gerência de unidades hospitalares. Esses estudos têm por objetivo analisar detalhadamente 

novos modelos de gerência de unidades estatais a partir de transformações observadas nos hospitais 

públicos, registrando essas inovações e classificando-as de acordo com o grau de eficiência, regulação, 

autonomia obtida e associando essas variáveis para medir o grau de flexibilização em face da matriz 

gerencial tradicional da administração pública brasileira.  

Com financiamento do REFORSUS e realização pelo Consórcio FENSPTEC/FIOCRUZ 

(habilitado por processo licitatório), os estudos baseiam-se nas modalidades de gerência tais como: 

fundações privadas de apoio a hospitais públicos; hospitais com formas diferenciadas de vinculação 

jurídica; terceirização da gerência de hospitais públicos; contratação de cooperativas de profissionais de 

saúde; adoção de políticas de incentivos aos funcionários; formas mistas de gerência e/ou contratação 

de profissionais. 

O estudo encontra-se na fase final e deverá ter seus resultados divulgados até abril de 2002. 
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7.6.1 Hospitais Objeto de Estudo de Caso 
Estudo A – Hospitais com formas organizacionais alternativas à administração direta 

Relaciona experiências caracterizadas por hospitais públicos com formas organizacionais 

diferenciadas, que tenham produzido impacto sobre a gerência e os resultados da unidade. A forma 

escolhida foi a da Fundação de Apoio, em função de sua difusão acelerada especialmente nas regiões 

sul e sudeste do País. Foram selecionados entre estas regiões os hospitais seguintes: 

- Instituto do Coração/Fundação Zerbini USP (São Paulo, SP); 

- Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras/ Fundação Pro-Coração – 
Fundacor (Rio de Janeiro, RJ); 

- Centro de Pesquisas Oncológicas – CEPON (Florianópolis, SC). 

 

Estudo B – Hospitais da administração direta com inovações relacionadas à adoção de 
políticas de incentivos, sem alteração da forma de contratação de profissionais 

Esse estudo relaciona casos de experiências caracterizadas pela alteração da gerência de hospital 

público, pelas quais incentivos diferenciados aos vigentes no conjunto da administração pública 

produziram impacto sobre a gerência e os resultados das unidades. Para escolha dos casos foram 

consideradas experiências nas quais os incentivos sejam individualizados e não permanentes, em 

detrimento de outros incentivos na forma de repartição interna ao conjunto dos profissionais 

observados em diversas unidades e redes hospitalares na forma de gratificação de produtividade. 

Foram selecionados os seguintes hospitais: 

- Hospital São João Batista (Volta Redonda, RJ); 

- Conjunto Hospitalar do Mandaqui (São Paulo, SP); 

- Hospital das Clínicas de Porto Alegre (Porto Alegre, RS) 

 

Estudo C – Hospitais com formas alternativas de contratação do tipo cooperativas de 
profissionais 

Esse estudo relaciona casos de experiências caracterizadas por alterações na forma de 

contratação de profissionais que tenham produzido impacto sobre a gerência e os resultados da 

unidade. A forma escolhida foi a das cooperativas de profissionais de saúde ou que envolvam a gestão 

direta dos hospitais, sendo selecionados os seguintes:  

- Hospital Municipal de Manaus (Manaus, AM). 

- Hospital Municipal de Angra dos Reis (Angra dos Reis, RJ) 

- Hospital do Trabalhador, sob co-gestão federal, estadual e municipal (Curitiba, PR) 
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 Estudo D – Hospitais em modelo de organizações sociais ou de terceirização da gestão 

Este estudo relaciona experiências inovadoras caracterizadas pela adoção do modelo público 

não-estatal representado pelas Organizações Sociais. Este modelo de propriedade indicado pelo Plano 

Diretor da Reforma do Estado foi implementado por alguns governos estaduais por meio de legislação 

específica, na forma de gestão terceirizada, sendo selecionados os seguintes hospitais: 

- Hospital Comunitário de Araguaína (Palmas, TO) 

- Hospital Santa Marcelina (São Paulo, SP) 

- Hospital Mário Dourado Sobrinho (Irecê, BA). 

 

Grupo Controle 

Os hospitais abaixo relacionados são gerenciados e possuem quadro de profissionais 

exclusivamente, ou em grande parte, em consonância com o padrão da administração pública 

burocrático-organizacional. A lista a seguir apresenta nove hospitais cobrindo três regiões do País: 

- Hospital Estadual Getúlio Vargas (RJ); 

- Hospital Municipal Miguel Couto (RJ); 

- Hospital Municipal Souza Aguiar (RJ); 

- Hospital Brigadeiro (SP); 

- Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre (RS); 

- Hospital do Andaraí (RJ);  

- Hospital da Restauração (PE);  

- Hospital Getúlio Vargas (PE); 

- Hospital Agamenon Magalhães (PE).  

 

7.7 Censo Hospitalar Diário 

Um dos desafios na área de assistência à saúde é a adaptação e o aperfeiçoamento dos modelos 

de gestão em unidades hospitalares. Uma forma de desenvolver e aperfeiçoar esses modelos é ter o 

conhecimento tecnicamente organizado levando-se em consideração as necessidades particulares das 

diversas unidades hospitalares.  

A inexistência de um sistema de informações claro, fidedigno, confiável e consistente, e a 

carência de indicadores de desempenho e de qualidade têm contribuído para agravar os problemas 

gerenciais que muitos hospitais brasileiros enfrentam. Dessa forma, a coleta sistemática de informações, 

além de proporcionar o monitoramento dos dados quantitativos da atividade hospitalar, deve refletir a 

realidade assistencial de cada instituição hospitalar. Portanto, o conjunto dessas informações reunidas 

ordenadamente é fundamental para permitir um adequado planejamento global da assistência 
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hospitalar e programação das ações a serem desenvolvidas. Devido às diferentes unidades 

hospitalares do País não controlarem sistematicamente as informações necessárias para a 

elaboração do Censo Hospitalar Diário; muitos gestores desconhecerem a terminologia 

básica hospitalar, existindo confusão do significado de alguns termos; e, a dificuldade de 

descrever e classificar algumas situações cotidianas do hospital. 

O Censo Hospitalar Diário tem como objetivos: proporcionar dados quantitativos da atividade 

hospitalar; permitir o monitoramento dos dados refletindo a realidade assistencial de cada instituição 

hospitalar; acompanhamento, controle e avaliação dos serviços. Atualmente, as estatísticas hospitalares 

vêm sendo distorcidas pela variedade de maneiras de informar os dados do censo. 

Visando a contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento dos processos de gestão dos 

hospitais de todo o País, o Ministério realizou pesquisa via internet e questionário e, submeteu à 

Consulta Pública a Padronização da Nomenclatura no Censo Hospitalar, estabelecendo o prazo de 60 

(sessenta) dias, para que fossem apresentadas sugestões, devidamente fundamentadas. Essa consulta 

foi atendida, principalmente por hospitais e Fundações de Ensino e Pesquisa, e permitiu a 

padronização pretendida. 

 

7.8 Hospitais Filantrópicos 

O Ministério da Saúde, consciente da importância das entidades filantrópicas da área da Saúde, 

tem dedicado especial atenção ao segmento, principalmente pela relevância das ações e serviços por 

elas desenvolvidas para a consecução dos objetivos do Sistema Único de Saúde, participando com 1.673 

entidades e disponibilizando cerca de 153 mil leitos na rede hospitalar. Nesse sentido, em abril de 2001, 

criou o Programa de Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde, denominado INTEGRASUS I. 

 O Programa teve como objetivo básico estimular os hospitais filantrópicos, de importância 

estratégica para o SUS, por serem de referência regional e que se dispunham a estabelecer parceria com 

o Poder Público, reservando, no mínimo, 70% dos leitos e do atendimento ambulatorial para o SUS e a 

prestar assistência 24 horas por dia em urgência e emergência. Nesse contexto, pode abranger um 

universo de 235 entidades filantrópicas, que reúnem cerca de 20 mil leitos. Para as entidades 

beneficiadas foi previsto o repasse de um adicional de até 30% sobre o valor pago pelos serviços de 

internação hospitalar. O financiamento dessa iniciativa mobiliza recursos da ordem de R$ 69 milhões, 

oriundos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). 

A Portaria estabelece requisitos mínimos para habilitação, a partir do Certificado de Filantropia, 

e a concessão se faz pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 

Apesar do Programa INTEGRASUS I identificar 235 entidades e ter sua vigência a partir de 

abril de 2001, até 31 de dezembro só foram habilitados nove hospitais, sendo um de Alagoas, um do 
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Ceará e sete do Rio Grande do Sul, que receberam ao todo um adicional de R$ 2,4 milhões/mês, 

perfazendo um total de R$ 28,9 milhões/ano.  

 Com objetivo de aumentar a participação das instituições filantrópicas no Sistema Único de 

Saúde, na mesma linha foi criado um segundo programa de incentivo, denominado INTEGRASUS II, 

para beneficiar a totalidade dos hospitais filantrópicos. As entidades foram beneficiadas, a partir de 

setembro de 2001, com um adicional de 8% sobre o valor faturado ao SUS pelos serviços de internação 

hospitalar, base 2000. Para esse Programa, também financiado pelo FAEC, foi disponibilizada uma 

dotação de R$ 145 milhões. 

 No caso do INTEGRASUS II, como o Programa abrangia a totalidade dos hospitais 

filantrópicos e não havia nenhum pré-requisito para habilitação ao benefício, além da condição de 

entidade portadora de Certificado de Filantropia, foram repassadas, de setembro a dezembro de 2001, 

R$ 48,4 milhões, beneficiando cerca de 1.668 entidades. Para manutenção do adicional, a partir de 

janeiro de 2002, estão previstos alguns requisitos relacionados à avaliação dos serviços e outros de 

natureza meramente burocráticos.  

 É importante registrar que o Ministério da Saúde, por meio da Escola Nacional de 

Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, em conjunto com o BNDES e a Caixa Econômica 

Federal, está realizando um Estudo sobre os Hospitais Filantrópicos no Brasil, com vistas a 

um maior conhecimento do setor e de sua participação na prestação dos serviços de saúde 

cobertos pelo Sistema Único de Saúde, buscando caracterizar singularidades pertinentes às 

suas dimensões assistencial, econômica e gerencial.  
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8 Sistemas de Informações 

 
8.1 Aprimoramento das Informações Epidemiológicas do Sistema de Informações 
Hospitalares - SIH/SUS 

 
 Os Sistemas de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e de Informação Hospitalar 

(SIH/SUS) constituem-se em um dos maiores Bancos de Dados do mundo na área de 

assistência à saúde. Esses sistemas vêm sendo continuamente aprimorados ao longo dos 

anos, transformando-se em uma importante ferramenta na formulação das políticas 

assistenciais no SUS. 

 Na busca de aprimoramento desses sistemas, o Ministério da Saúde, por intermédio 

da Secretaria de Assistência à Saúde, desenvolveu um amplo estudo objetivando 

compatibilizar todos os procedimentos constantes da Tabela SIH/SUS com as doenças 

constantes na Classificação Internacional de Doenças – CID-10, permitindo assegurar a 

qualidade e a confiabilidade das informações epidemiológicas do sistema na área hospitalar. 

 Esse trabalho objetivou a introdução de crítica no Sistema AIH, atualmente em fase 

experimental e com vigência a partir de 1.º de abril de 2002. A partir dessa data, nenhuma 

AIH será processada pelo DATASUS se não houver a compatibilização dos procedimentos 

realizados com os códigos das doenças possíveis, constantes da CID-10. 

 Buscando qualificar os estudos prévios necessários à consecução dessa iniciativa, foi 

firmado um Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Saúde e a Associação 

Médica Brasileira, para revisão desse estudo pelas Sociedades de Especialidades, o que veio 

contribuir, de forma decisiva, para o aprimoramento desse trabalho. 

 Essa iniciativa da SAS teve como fator motivador a fragilidade da qualidade das 

informações epidemiológicas referentes aos procedimentos hospitalares realizados pelo SUS, 

em virtude da ausência de crítica no sistema SIH/SUS, possibilitando graves distorções nas 

informações, dificultando a apuração e a confiabilidade dos dados nessa área, de primordial 

importância epidemiológica para o sistema e para a formulação de políticas assistenciais. 

 
8.2 Comunicação de Internação Hospitalar 

Tendo em vista a necessidade fundamental de o Ministério da Saúde ter informações 

completas sobre a totalidade das internações ocorridas no País, para planejar e regular a assistência 

mediante amplo conhecimento dos perfis nosológico e epidemiológico da população brasileira, foi 

criada a Comunicação de Internação Hospitalar (CIH). Por esse mecanismo, os hospitais, mesmo 
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não vinculados ao SUS, passaram a ter a obrigatoriedade de declarar a totalidade dos 

atendimentos a seus pacientes em todos os eventos de internação, inclusive os de caráter particular 

ou de convênios, ou seja, independente da fonte de remuneração dos serviços prestados. Para os 

hospitais integrantes do SUS a apresentação da CIH é requisito indispensável para o 

processamento e pagamento das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH). Para os privados 

sem vínculo com o SUS é requisito para a tramitação de qualquer solicitação junto ao Ministério da 

Saúde. Para os hospitais universitários e filantrópicos, o sistema possibilita controlar o 

cumprimento das normas que estipulam os índices de leitos destinados ao SUS nessas unidades. O 

sistema vai permitir ao Ministério traçar um perfil epidemiológico completo do País, não limitado 

aos serviços referentes ao SUS, uma vez que, de acordo com as disposições da Lei n.º 8.080/90, o 

Ministério é responsável em todo território nacional pelas ações e serviços executados por pessoas 

naturais ou jurídicas, de direito público ou privado e não somente pela rede que financia. 

As informações recolhidas pela Comunicação de Internação Hospitalar dizem 

respeito aos dados pessoais do paciente (nome, endereço, nascimento, etc.) e ao 

procedimento realizado, sendo anotados os diagnósticos principal e secundário, as datas de 

internação e de saída, o tipo de alta e a fonte de remuneração.  

De janeiro a novembro de 2001, 1.906 hospitais apresentaram CIH, desse total 1.765 da 

Rede SUS e 141 não vinculados ao SUS, com um total de 1.193.180 comunicações de 

internações com outras fontes de financiamento. 

 

8.3 Autorização de Procedimentos de Alto Custo/Complexidade – APAC 
 Até recentemente, o Ministério da Saúde mantinha controle sobre os casos de 

internação hospitalar no SUS por meio das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH). No 

caso de procedimentos ambulatoriais, havia uma grande fragilidade no controle da 

produção, uma vez que as informações eram globalizadas sem a identificação do usuário. 

Com a criação das Autorizações de Procedimentos de Alto Custo/Complexidade (APAC) 

essa situação mudou. Diversos procedimentos ambulatoriais que, atualmente, necessitam da 

APAC para serem realizados, passaram a ser controlados, evitando-se, assim, a possibilidade 

de fraudes contra o SUS. Além disso, as APAC também servem de poderoso instrumento 

para a qualificação das Informações Epidemiológicas nas áreas de Cirurgia Ambulatorial 

Especializada, Patologia Clínica, Campanha Nacional de Redução da Cegueira Diabética, 

Terapia Renal Substitutiva, Radioterapia, Quimioterapia, Medicação e Acompanhamento de 

Pacientes, entre outras. 
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O primeiro procedimento controlado pela APAC foi a Terapia Renal Substitutiva, em 

outubro de 1996. A partir de 1999, houve um incremento na incorporação de procedimentos sob 

controle da APAC. Foram incorporados, então, a Radioterapia e a Quimioterapia, a 

Hemodinâmica, a Ressonância Magnética, a Tomografia Computadorizada, a Radiologia 

Intervencionista e o Radiodiagnóstico, a Patologia Clínica Especializada, a Litotripsia e a Medicina 

Nuclear, além de procedimentos considerados estratégicos pelo Ministério da Saúde. 

 Durante o ano de 2001, do total de R$ 4.953.502.925,74 gastos com procedimentos 

ambulatoriais, R$ 2.109.959.044,78 foram controlados pelas APAC, representando 42,69%, 

conforme pode ser visto na tabela a seguir: 

Tabela 39 
Procedimentos Controlados por APAC (2001) 

ALTA COMPLEXIDADE 
 Freqüência Valor Aprovado 
TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 6.804.846 727.713.283 
RADIOTERAPIA 5.368.805 93.827.011 
QUIMIOTERAPIA 945.231 465.882.611 
HEMODINÂMICA 82.424 38.770.601 
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 13.095 1.087.865 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 87.004 23.434.551 
RADIODIAGNÓSTICO 100.176 9.818.004 
PATOLOGIA CLÍNICA ESPECIALIZADA 24.833 1.533.111 
LITOTRIPSIA 40.230 6.747.555 
MEDICINA NUCLEAR 280.717 41.210.060 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 817.594 80.644.103 
Total 14.564.955 1.490.668.754 
  
ESTRATÉGICOS 
TRIAGEM NEONATAL 519.725 6.832.859 
CAMPANHA OFTALMOLOGIA (Catarata e Retinopatia Diabética) 480.804 111.570.402 
CAMPANHA DE DETECÇÃO DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA 16.752 201.024 
MEDICINA FÍSICA E REABILITACAO 659.785 5.154.736 
MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 81.712.542 449.536.433 
TRANSPLANTES DE CÓRNEA 227.971 37.581.648 
ACOMP. DE PACIENTES COM DEFORMIDADE CRANIOFACIAL 55.875 15.754.035 
QUEIMADOS 58.943 1.382.217 
AIDS (CD4, CD8 E CARGA VIRAL) 274.141 10.710.754 
   
TOTAL 84.006.538 638.724.108 
   
TOTAL GERAL COM APAC 98.571.493 2.129.392.862 
GASTO TOTAL COM AMBULATÓRIO  4.991.347.996 
PERCENTUAL DO GASTO COM APAC EM RELAÇÃO AO TOTAL  42,69% 
Fonte: SAS/MS 
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8.4 Informações em Oncologia 
Paralelamente ao cadastramento dos serviços de assistência oncológica, foi 

implantado o Registro Hospitalar de Câncer – condição indispensável para o cadastramento 

do serviço. O Registro tem por objetivo a sistematização dos dados de prevalência e 

incidência de câncer e, desde sua implantação, permitiu um significativo aprimoramento da 

qualidade das informações disponíveis sobre câncer no Brasil. 

Em setembro de 1998, foi implantada a APAC-Onco (Autorização para Procedimento 

de Alta Complexidade em Oncologia) no Sistema de Informação Ambulatorial. Esse sistema 

permite a identificação do paciente e viabiliza um melhor controle dos procedimentos 

realizados, assim como o acompanhamento permanente dos pacientes atendidos. 

 

8.5 Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 
Em 2001, a SAS instituiu o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

para atender às necessidades operacionais do SUS e às exigências do Tribunal de Contas da 

União quanto às irregularidades detectadas pela auditoria da Secretaria Federal de Controle 

Interno no cadastro em vigor. 

Os principais objetivos e metas estabelecidas para a implantação do CNES foram:  

� Cadastrar, em 2001, 100% dos prestadores de serviços aos SUS, estimados em 62.760 

estabelecimentos de saúde no País, e 100% dos estabelecimentos privados não vinculados 

ao SUS, que prestem serviços nas áreas de hemoterapia, medicina nuclear, patologia 

clínica, radiologia, radiologia intervencionista, radioterapia, ressonância magnética, 

quimioterapia, terapia renal substitutiva e tomografia computadorizada; 

� Criar o Banco de Dados Nacional de Estabelecimentos de Saúde e disponibilizá-lo para 

todos os níveis de gestão do SUS, facilitando a programação das atividades assistenciais 

nos estados e municípios; 

� Conhecer a real dimensão do universo de estabelecimentos de saúde no Brasil, quanto à 

quantidade, especificidade e sua distribuição no Território Nacional e identificar os 

Estabelecimentos de Saúde no Brasil, por meio da concessão do Código Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde. 
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Os principais resultados alcançados no âmbito do CNES até dezembro de 2001 foram: 

� Treinamento de 238 servidores públicos representantes de todos os 27 Estados da 
Federação e das capitais em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, em sete 
módulos por região geográfica, realizado nas seguintes capitais: Brasília, Belo Horizonte, 
Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Parceria com o Estados na instalação das 
Coordenadorias Estaduais de controle e acompanhamento do CNES;  

� Criação, via Internet, do canal de comunicação “Fale Conosco” como ferramenta de 
consulta direta para monitoração técnico-operacional aos estados e municípios, durante 
todo o processamento ativo do CNES;  

� Conclusão, pelos gestores estaduais e municipais, do cadastramento de 100% dos 
Estabelecimentos de Saúde vinculados ao SUS, no Brasil. 

 
Durante o processo de cadastramento, o Ministério da Saúde repassou aos estados um 

incentivo financeiro, instituído por portaria, para co-financiamento das atividades. Foi 

estipulado o valor de R$ 20,00 para as ações de cadastramento de estabelecimentos sem 

internação e R$ 40,00 para estabelecimentos com internação. O valor foi repassado antes do 

processo de cadastro, e serviu para pagamento de diárias, deslocamentos, material para as 

equipes, tendo funcionado como um poderoso indutor, dadas as dificuldades financeiras 

alegadas pelos gestores para o desenvolvimento da tarefa. 

Também foram previstos repasses aos municípios em gestão plena, que serão 

repassados ao término do processo de cadastramento. O valor total do incentivo foi estimado 

em R$ 1.569.880,00, sendo R$ 486.780,00 para os municípios em gestão plena e R$ 1.083.100,00 

para os estados e o Distrito Federal (incluindo o PNASH, que também remunerou com R$ 20,00 

a avaliação efetuada nos hospitais do SUS e foi feito concomitante ao cadastro). 

Para atestar a consistência do cadastro efetuado pelos gestores, foi instituída uma 

etapa de certificação, a ser efetuada pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 

entidade de reconhecida competência, e que abrangerá a verificação amostral in loco entre os 

5.005 estabelecimentos de saúde no País, num intervalo de confiança de 90% e margem de 

erro de 4%. Serão certificados todos os municípios em gestão plena do sistema, as capitais e o 

conjunto dos municípios onde o cadastro ficou sob responsabilidade dos estado. A 

certificação está em curso e deve ser concluída até o final do primeiro semestre de 2002. 

 

8.6 Unificação dos Sistemas de Informações em Saúde de Média e Alta 
Complexidade do SUS  

O Ministério tomou a decisão de unificar os sistemas de informação ambulatorial e 

hospitalar. A existência de dois sistemas de informação paralelos tem gerado diversos 

transtornos operativos para a gestão do sistema de saúde, haja vista que muitas unidades 
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prestam serviços tanto ambulatoriais quanto hospitalares. A proposta de unificação 

representa, na verdade, a criação de um novo sistema, ao qual se deu o nome de Sistema de 

Informações de Alta e Média Complexidades (SIMAC). 

� Criação de Comissão Técnica para coordenar o desenvolvimento do SIMAC, para 
substituição do SIA e do SIH, por meio da Portaria GM n.º 1533, de 6 de setembro de 
2001. Trabalhos executados de setembro a dezembro/2001. 

� Realização da 1.ª da Oficina de Trabalho para definir as diretrizes e premissas do SIMAC, 
com participação do gestor federal, gestores estaduais e municipais, prestadores de 
serviços e organismos ligados à política de sistemas de informações em saúde.  

 
 

8.7 Saúde do Trabalhador 
Na área de saúde do trabalhador foram feitos investimentos no aperfeiçoamento dos 

sistemas de informação do SUS para reduzir o alto grau de subnotificação de doenças e 

acidentes relacionados ao trabalho. Buscou-se a adequação dos registros de atendimento de 

Saúde do Trabalhador ao Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, 

abrangendo a promoção, a proteção, a recuperação e a reabilitação; a assistência aos 

trabalhadores acidentados ou portadores de doenças relacionadas ao trabalho; a vigilância 

dos ambientes, condições e processos de trabalho e a educação para a saúde do trabalhador.  

Nesse contexto, tornou-se obrigatório o preenchimento dos campos CID principal e 

CID secundário nas Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), nos casos compatíveis 

com causas externas e doenças e acidentes relacionados ao trabalho. A Portaria GM/MS n.º 

1.969, de outubro de 2001, que criou essa obrigatoriedade, permitiu a melhoria da qualidade 

das informações relacionadas com a saúde do trabalhador, necessárias ao desenvolvimento 

de políticas assistenciais mais efetivas e consistentes. 

 A portaria obriga, ainda, a que sejam fornecidas informações sobre a atividade 

econômica do empregador, tipo de ocupação do empregado, além de definir como de 

responsabilidade do responsável técnico da unidade de atendimento hospitalar que prestou 

assistência ao paciente, a notificação, por escrito, à Vigilância Epidemiológica e Sanitária do 

estado, município ou do Distrito Federal e à Delegacia Regional do Trabalho, nos casos 

comprovados ou suspeitos de agravos à saúde relacionados ao trabalho, cuja fonte de 

exposição represente riscos a outros trabalhadores ou ao meio ambiente. 
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8.8 Rede Sarah de Hospitais 
A Associação das Pioneiras Sociais – Rede Sarah de Hospitais, é uma Organização Social 

Autônoma, especializada em doenças do aparelho locomotor, de reconhecida excelência, tanto na 

assistência médico-hospitalar quanto na formação e pesquisa acadêmica no País. A rede é 

composta por cinco Unidades Hospitalares localizadas em Brasília (DF), Salvador (BA), São Luís 

(MA), Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE), que servem de referência para pacientes de todo o 

País, nas especialidades ligadas à reabilitação do grande incapacitado físico e ao tratamento das 

deformidades, traumas, doenças e infecções do aparelho locomotor.  

As relações da Associação das Pioneiras Sociais com o Ministério da Saúde são reguladas 

por intermédio de um Contrato de Gestão. O Contrato de Gestão vigente, assinado entre as partes 

em dezembro de 2000, com vigência a partir de janeiro de 2001, integrou, pela primeira vez, nos 

Sistemas de Informações do SUS, SIA e SIH , o cadastro das Unidades e a produção de serviços da 

Rede Sarah, possibilitando de forma transparente o acompanhamento pelos órgãos competentes e 

pela sociedade em geral do cumprimento das metas previstas no referido Contrato.   

O Contrato de Gestão entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Associação 

das Pioneiras Sociais, com interveniência dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e 

Fazenda, teve o grande mérito de estipular para a entidade, metas quantitativas na assistência, na 

pesquisa, na avaliação de tecnologias, na formação e qualificação de recursos humanos, colocando 

dentro dos Sistemas de Informações do SUS, SIA-SUS e SIH-SUS, toda a produção de serviços 

dessa rede assistencial, dando maior transparência à sociedade do uso dos recursos públicos 

aplicados na Instituição. 

As metas fixadas para produção de serviços de excelência na área de reabilitação de 

doenças do aparelho locomotor englobaram em resumo, os seguintes números, para o ano de 2001: 

177 mil consultas médicas, 8 milhões de atendimentos de outros profissionais de nível superior, 

515 mil Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia (SADT), 10,8 mil internações em ortopedia, 

neurologia, clínica cirúrgica, oncologia e reabilitação.  

 Foi elaborado, no final de dezembro de 2001, o novo plano de Trabalho do Contrato de 

Gestão para 2002, aumentando em 15% as metas para consultas e outros atendimentos de 

profissionais de nível superior, em 32% o SADT, e em 10% as internações, coroando o propósito de 

incorporar integralmente no sistema público e seus Sistemas de Informações a produção 

assistencial e demais atividades da Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor.  
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9 Relacionamento com o Cidadão 
Uma série de ações importantes foram realizadas, notadamente a partir do ano 2000, 

para aprimorar o relacionamento do Ministério da Saúde com os usuários do SUS e com os 

cidadãos brasileiros em geral, aumentando, assim, a transparência na gestão do sistema e sua 

permeabilidade a processos de fiscalização e avaliação acessíveis à sociedade.  

Nesse contexto, foi criado o Serviço de Atendimento ao Cidadão/Usuário do Sistema 

Único de Saúde (SAC/SUS), levando em consideração a necessidade de se estabelecer uma 

sistemática regular de fiscalização e avaliação dos hospitais integrantes do SUS, para aferir a 

qualidade do atendimento prestado aos usuários, e de fortalecer os canais de comunicação 

entre o MS e os cidadãos. 

O SAC/SUS foi instituído pela Portaria GM/MS n.º 2.009, de 30 de outubro de 2001, 

no âmbito da Secretaria de Assistência à Saúde, e tem por objetivo identificar a necessidade 

e/ou opinião do cidadão ou usuário do SUS e desenvolver os serviços, produtos e processos 

necessários ao seu atendimento. O SAC/SUS é composto de um sistema informatizado, com 

fluxo de informações via Internet, e compreende diversos canais para entrada de dados, 

como o sistema de cartas aos usuários do SUS, as demandas espontâneas dos cidadãos ou 

usuários apresentadas via correio, Internet, ou por meio do sistema de atendimento 

telefônico gratuito, pelo número 0800 644 9000.  

Além disso, o SAC/SUS abrange o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços 

Hospitalares (PNASH) e a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC). 

O sistema de atendimento telefônico gratuito do SAC/SUS deu grande agilidade à 

relação com os cidadãos e com os usuários que procuram o SUS para elogiar, reclamar, 

denunciar, solicitar, sugerir, dar informações, seja em interesse próprio ou de terceiros. Antes 

de sua implantação, as demandas do público relativas à rede assistencial eram atendidas 

pelo Disque-Saúde, que funcionava apenas como serviço intermediário.  

O atendimento telefônico do SAC/SUS é personalizado e voltado especificamente 

para o Sistema de Cartas, o Sistema de Atendimento de Demandas Espontâneas (SADE), o 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH) e a Central Nacional 

de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC).  

O SAC/SUS constitui-se numa ferramenta gerencial dinâmica não só de identificação 

e atendimento de demandas, mas principalmente de avaliação da situação, através do qual 

os serviços de saúde podem ser aperfeiçoados continuamente e modificados sempre que 

necessário e possível, para atender os usuários do SUS.  
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9.1 Sistema de Cartas aos Usuários do SUS 
Desde abril de 1999, o Ministério da Saúde vem enviando cartas aos usuários dos 

serviços de internação hospitalar da rede do Sistema Único de Saúde para que eles próprios 

tomem conhecimento e possam conferir em um demonstrativo os procedimentos realizados, 

materiais e itens especiais utilizados, valores cobrados pelo hospital e pagos pelo SUS, e 

outros dados da sua internação. Havendo erros, dúvidas ou necessidade de qualquer 

comentário o usuário tem a sua disposição o serviço de atendimento telefônico gratuito (0800 

644 9000) do SAC/SUS.  

As cartas são um importante canal de comunicação com o usuário do SUS. O 

principal objetivo dessa sistemática regular de fiscalização e avaliação dos hospitais é o 

controle dos recursos públicos e aferição da qualidade do atendimento prestado aos 

usuários, resultando na identificação – e correção – de irregularidades na rede de serviços do 

SUS. Os usuários que recebem a carta do Ministério da Saúde apresentam respostas com 

elogios, denúncias, reclamações, sugestões, informações e correção de dados que permitem 

não só a identificação de fraudes em diferentes pontos do Brasil como oferecem ao 

contribuinte a chance de participar do processo de fiscalização. 

A sistemática é simples e de custo relativamente baixo, e funciona também como um 

instrumento de informação gerencial, pois possibilita o direcionamento de ações futuras para 

tornar o atendimento mais eficaz e humano, bem como para maximizar a utilização dos 

recursos disponíveis.  

O estímulo à denúncia de cobranças irregulares tem a vantagem adicional de inibir a 

ação daqueles prestadores de serviços que cobram de pacientes por procedimentos bancados 

pelo governo com recursos oriundos de impostos pagos pelos cidadãos. 

Do total de cartas enviadas pelo Ministério da Saúde no período de 1999 a 2001, cerca 

de 3 milhões, 139.709 foram respondidas pelos usuários, sendo 13.183 com denúncias, 2.718 

com reclamações e 4.844 com elogios diversos entre os demais comentários. Depois de 

receber as informações dos usuários, o Ministério envia uma segunda carta ao paciente e/ou 

familiar agradecendo pelas informações e reforçando a importância da denúncia como um 

meio de coibir irregularidades. 

De acordo com o tipo, gravidade ou incidência das denúncias, os secretários 

municipais e estaduais de Saúde vêm aplicando medidas punitivas que objetivam corrigir as 

irregularidades indicadas pelos usuários do SUS em suas respostas às cartas enviadas pelo 
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MS. Entre todas as 8.233 medidas punitivas e/ou ações corretivas adotadas, decorrentes das 

denúncias confirmadas, foi informado ao Ministério da Saúde que: 

- 845 pacientes foram ressarcidos – receberam seu dinheiro de volta pelos valores 
cobrados irregularmente por hospitais e/ou profissionais; 

- 15 hospitais foram excluídos do SUS – do total de 81 apurações que concluíram por 
esta medida punitiva, 42 foram multados, 25 receberam suspensão e 14 foram 
advertidos; 

- com relação aos profissionais médicos, quatro foram excluídos, seis foram suspensos 
e 66 foram advertidos; respectivamente do total de 12, 26 e 140 apurações que 
concluíram por essas penalidades; 

- além disso foram aplicadas 50 advertências públicas e foram emitidas 612 de ordens 
de recebimento (OR), que são restituições ao fundo de saúde conforme a gestão do 
hospital. 

 

Cabe ressaltar que todas as denúncias não apuradas pelo gestor municipal ou 

estadual dentro do prazo estabelecido (2.011 denúncias) foram encaminhadas ao 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), para análise e providências. 

 
9.2 Sistema de Atendimento de Demandas Espontâneas dos Cidadãos/Usuários do 
SUS – SADE 

O Sistema de Atendimento de Demandas Espontâneas (SADE) prevê, em seus 

objetivos, a identificação, classificação e priorização de necessidades e problemas, bem como 

opiniões e sugestões, apresentadas espontaneamente por qualquer cidadão, não se 

restringindo aos usuários do SUS. Consiste, basicamente, na execução e acompanhamento de 

um fluxo de dados padrão, entre o interessado, o SAC/SUS e os gestores do sistema nos 

estados e municípios.  

O SADE é um sistema totalmente informatizado e as demandas são disponibilizadas, 

via Internet, com prazo para manifestação do gestor responsável pelo atendimento ou 

apuração das mesmas.  

O SADE pode ser comparado ao sistema de cartas no que se refere a objetivos e metas. 

Todavia, sua peculiaridade principal é a agilidade referente à resolução das demandas 

geradas pelo atendimento do cidadão, visto que o registro é disponibilizado em tempo real 

às Secretarias de Saúde competentes, para visualização e tratamento da informação. 

Atualmente, o SADE tem 2.937 registros, sendo 1.942 solicitações, 404 reclamações, 

305 denúncias, 214 informações, 59 sugestões e 13 elogios. 
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9.3 Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares – PNASH 
O Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH) foi criado em 

1998 (Portaria GM/MS 3.408, de 5 de agosto) com o objetivo maior de melhorar a qualidade 

dos serviços hospitalares prestados aos usuários do SUS. Entre as motivações principais para 

a criação do PNASH estavam a importância de ouvir, de maneira sistematizada, os usuários 

do SUS e os gestores dos estados e municípios e a necessidade imperiosa de uniformizar 

parâmetros de análise para todos os hospitais do País, dentro de padrões de qualidade e de 

excelência que orientem e priorizem os objetivos e metas de intervenção e ação do 

Ministério. 

Além disso, por sua relevância, o processo de descentralização das ações e serviços 

hospitalares demandava uma estratégia de avaliação com a necessária atuação em parceria 

entre as secretarias estaduais e municipais e o Ministério da Saúde. No âmbito do PNASH, o 

Ministério passou a exercer a sua principal competência de gestor federal, ou seja, atuar 

como órgão regulador, normatizador e fiscalizador de âmbito nacional do Sistema Único de 

Saúde. 

O PNASH consiste na avaliação anual de todos os hospitais da rede assistencial 

mediante aplicação de quatro questionários padronizados em cada uma das unidades. Os 

questionários são divididos em: avaliação técnica, avaliação por usuários de ambulatório, 

avaliação por usuários de internação e avaliação por usuários de emergência. 

Os questionários são aplicados por equipes designadas pelo gestor da rede a que cada 

unidade esteja subordinada. As equipes são compostas de técnicos da vigilância sanitária e 

da área de controle e auditoria.  

O questionário de avaliação técnica, que representa 40% do resultado final, colhe 

informações sob a visão do gestor, e avalia os seguintes itens: condições de funcionamento e 

manutenção de equipamentos hospitalares, limpeza, rouparia, alimentação do paciente, 

condições do laboratório de patologia clínica, do centro cirúrgico, da unidade de tratamento 

intensivo e do serviço de sangue, indicações visuais para os usuários, organização dos 

prontuários médicos, funcionamento das comissões de óbito, de prontuário e de infecção 

hospitalar, condições de armazenamento no almoxarifado e na farmácia, limpeza das caixas 

d’água, funcionamento dos geradores de emergência e condições das salas de espera. 

Os questionários de avaliação pelo usuário representam 60% do resultado final, 

divididos igualmente entre os usuários do ambulatório, da emergência e os internados. Neles 

são colhidas opiniões sobre as instalações físicas da unidade, sobre a relação com as equipes 
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médicas e de enfermagem e com os funcionários administrativos e sobre o tempo 

despendido em cada procedimento. 

As informações colhidas são sistematizadas pelo Ministério da Saúde, e os dados são 

cruzados com os do Sistema de Cartas aos Usuários do SUS, quando são identificadas as 

distorções entre os dois sistemas de avaliação, bem como os hospitais com melhor 

desempenho. Os resultados finais, bem como as recomendações decorrentes, são remetidos 

de volta aos estados e municípios. Em 2002 será realizada uma divulgação pública dos dados 

obtidos em 2001.  

Até o fim de 2001 foram concluídas cerca de três quartos das avaliações dos 6.517 

hospitais constantes em banco de dados a serem avaliados, o que é considerado um bom 

índice para um programa de avaliação. Espera-se que a divulgação pública dos resultados 

aumente a adesão ao Programa a partir de 2002. 

O Programa foi concebido tendo por base o trabalho de pesquisa da satisfação do 

cliente externo desenvolvido pela Fundatec, órgão vinculado à Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, e aplicado no Grupo Hospitalar Conceição. 
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10 Cooperação Técnica OPAS/MS/SAS 

10.1 Objetivos 
O Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Assistência à Saúde, mantém 

acordo de cooperação técnica com a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) para 

viabilizar o desenvolvimento de sistemas e serviços de saúde, mediante levantamento, 

análise, melhoria e controle dos processos organizacionais afetos à missão institucional do 

SUS. 

 A cooperação entre a SAS e a OPAS objetiva: 

•  Desenvolvimento de tecnologias e instrumentos de fortalecimento das funções gestoras 
da rede de serviços assistenciais do SUS; 

•  Desenvolvimento de mecanismos sistemáticos de controle e avaliação dos serviços de 
assistência à saúde; 

•  Desenvolvimento de tecnologias assistenciais e gerenciais para consolidação de redes 
regionalizadas e hierarquizadas de serviços; 

•  Implementação de atividades de avaliação de novas tecnologias em serviços de saúde 

•  Capacitação de recursos humanos estratégicos da SAS/MS; 

•  Aplicação e uso do “Winsing” como instrumento para gestão de serviços de saúde; 

•  Estudo sobre a pertinência de procedimentos e intervenções no SUS; 

•  Fortalecimento das Secretarias Estaduais de Saúde, com implantação piloto no Estado de 
Goiás; 

•  Seguimento do processo de reforma setorial e avaliação de resultados no SUS no Brasil; 

•  Estudo sobre aplicação e impacto de incentivos e mecanismos de remuneração no SUS; 

•  Desenvolvimento do uso de novas tecnologias em comunicação para acompanhamento e 
monitoramento de subprojetos da cooperação técnica. 
 
 

10.2 Cooperação Técnica com o Estado de Rondônia 
Rondônia, há vários anos, vinha tendo problemas das mais diversas ordens para a 

implantação do SUS. A partir de maio de 2001, foram estabelecidas negociações que levaram 

à celebração de um Termo de Compromisso e Cooperação Técnica entre o Governo do 

Estado e o Ministério da Saúde, para desenvolver o Plano Estadual de Saúde. Esse Termo 

lista um conjunto de 25 produtos a serem desenvolvidos, durante a realização dos trabalhos, 

sendo que a OPAS foi chamada para estruturar uma base de consultoria para o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Os produtos a serem desenvolvidos são: 

1. Diagnóstico da situação administrativo-gerencial da Secretaria de Estado da 
Saúde de Rondônia; 



Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde 
Relatório de Gestão 1998/2001 

 218

2. Proposta de reorganização administrativa da Secretaria de Estado da Saúde de 
Rondônia; 

3. Formulação do Plano Estadual de Saúde; 

4. Estruturação do Fundo Estadual de Saúde; 

5. Elaboração de plano de gestão de recursos financeiros; 
6. Plano para a habilitação da SESAU/RO em uma das modalidades de gestão 

previstas na NOAS/SUS 01/2001; 
7. Proposta de habilitação em gestão plena do município de Porto Velho e revisão 

das habilitações dos demais municípios, bem como dos pactos intergestores;  
8. Elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR), da Programação Pactuada 

Integrada (PPI) e Plano Diretor de Investimentos (PDI) do estado; 
9. Definição de mecanismos que otimizem as decisões no âmbito da Comissão 

Intergestores Bipartite; 
10. Elaboração de modelos de gestão para redes de serviços de saúde (atenção básica 

e saúde da família, média e alta complexidades) incluindo centrais de regulação e 
atendimento; 

11. Elaboração de proposta de reestruturação dos setores de planejamento, controle, 
avaliação e auditoria; 

12. Definição de mecanismos para a operacionalização do Sistema de Informações 
Ambulatoriais (SIA/SUS) e do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS); 

13. Definir mecanismos de relacionamento com os provedores privados de serviços 
sob gestão estadual; 

14. Plano de gestão de recursos tecnológicos e de insumos estratégicos; 

15. Política de assistência farmacêutica; 

16. Plano para política de compras e licitações; 

17. Plano de qualificação do controle social, conforme portaria GM/MS n.º 393/01; 

18. Plano de Gestão da Informação e da Comunicação; 

19. Desenvolvimento da base de dados e indicadores – RIPSA; 

20. Plano de gestão de recursos humanos; 
21. Elaboração de programa de capacitação e treinamento de recursos humanos para 

áreas específicas, necessárias ao desenvolvimento do termo de cooperação; 

22. Plano de concursos para recursos humanos estratégicos da SESAU/RO; 

23. Programa estadual de interiorização de recursos humanos estratégicos; 

24. Desenvolvimento de observatórios da reforma do setor saúde e de recursos 
humanos; 

25. Modelo para disseminação via Internet da experiência desta cooperação técnica, 
em apoio ao desenvolvimento das SES dos estados da Região Norte. 

 

Os trabalhos no estado iniciaram-se em julho de 2001 e, após profundo diagnóstico da 

situação, em outubro, foi realizado o primeiro seminário para definição do perfil e das 

responsabilidades sobre a rede assistencial de Porto Velho, um dos pontos nevrálgicos dos 

conflitos. Os resultados desse seminário apontaram para: adequação do perfil de oferta da 

rede básica municipal às necessidades de assistência; integração das atividades 
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desenvolvidas pelo estado e município; reestruturação do atendimento de emergência, em 

um primeiro momento, na capital, e revisão do perfil assistencial do Pronto-Socorro João 

Paulo II e do Hospital de Base, e necessidade de dar continuidade ao processo de elaboração 

do PDR, para definição das necessidades no interior do estado. 

No processo de desenvolvimento dos trabalhos, surgiram questões que, apesar de 

estarem fora do escopo de trabalho inicialmente previsto, pela sua importância acabaram 

sendo enfrentadas com apoio dos quadros técnicos do MS. As mais importantes e que estão 

em processo de solução são: 

•  Retomada da conclusão do hospital de Cacoal, iniciada em 1991 e até hoje 
inconclusa apesar de sua importância para o sistema de saúde do estado; 

•  Revisão e definição acerca de 13 hospitais de 16 leitos em processo de 
construção em 13 municípios do interior do estado; 

•  Adequação da aquisição de equipamentos com recursos do REFORSUS às 
necessidades estabelecidas no plano diretor de investimentos. 

 O desenvolvimento da cooperação com o Estado de Rondônia vem sendo 

extremamente positivo, apontando para a possibilidade de que a experiência tenha frutos 

que possam ser aplicados em outras regiões que enfrentem dificuldades em relação à 

implantação do SUS. 
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