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Constituição Federal de 1988 

Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei do SUS 

Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990 – Controle Social 

Lei Complementar n. 141, de 13 de janeiro de 2012 – Financiamento  
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Base Legal 



Constituição Federal 1988 
 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

Direito à Saúde 
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Base Legal 



Normas Operacionais 

•  JANEIRO DE 1991   NOB-SUS 01/91 
•  FEVEREIRO DE 1992   NOB-SUS 01/92 
•  MAIO DE 1993    NOB-SUS 01/93 
•  AGOSTO DE 1996   NOB-SUS 01/96 
•  JANEIRO DE 2001   NOAS 01/2001 
•  FEVEREIRO DE 2002   NOAS 01/2002 



O MP e a Saúde 

Constituição do Federal - 1988 
 

 
Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público: 
        … 
        II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
 
 
Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre 
sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado. 
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Comandos do Sistema 



Lei n. 8.080/90 – Lei do SUS 

Da Competência e das Atribuições 
Das Atribuições Comuns 

 
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito 
administrativo, as seguintes atribuições: 
…………… 
VII - participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e 
colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente; 
…………… 
IX - participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de 
recursos humanos para a saúde; 
…………… 
XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de 
situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade 
competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto 
de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização; 
 
XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 
…………… 
XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento 
emergencial. 



Lei n. 8.080/90 – Lei do SUS 

Art. 16. A direção nacional do 
Sistema Único da Saúde (SUS) 
compete: 
 
II - participar na formulação e na 
implementação das políticas: 
a) de controle das agressões ao 
meio ambiente; 
b) de saneamento básico; e 
c) relativas às condições e aos 
ambientes de trabalho; 
 
VI - coordenar e participar na 
execução das ações de vigilância 
epidemiológica; 
 
VII - estabelecer normas e 
executar a vigilância sanitária de 
portos, aeroportos e fronteiras, 
podendo a execução ser 
complementada pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios; 
 
 
 
 

Art. 17. À direção estadual do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete: 
 
I - promover a descentralização 
para os Municípios dos serviços e 
das ações de saúde;  
  
III - prestar apoio técnico e 
financeiro aos Municípios e 
executar supletivamente ações e 
serviços de saúde; 
 
IX - identificar estabelecimentos 
hospitalares de referência e gerir 
sistemas públicos de alta 
complexidade, de referência 
estadual e regional; 
 
 

Art. 18. À direção municipal do 
Sistema de Saúde (SUS) 
compete: 
 
I - planejar, organizar, controlar e 
avaliar as ações e os serviços 
de saúde e gerir e executar os 
serviços públicos de saúde; 
 
II - participar do planejamento, 
programação e organização da 
rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em articulação 
com sua direção estadual; 
 



Constituição Federal 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
 
………….. 
 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência; 
 
…………… 
 
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a 
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-
estar em âmbito nacional. (Redação dada pela Emenda n. 53/2006.) 



NOAS 2002 

•  Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, pela 
qual o município se habilita a receber um montante 
definido em base per capita para o financiamento 
das ações de atenção básica 

 
•  Gestão Plena do Sistema Municipal, pela qual o 

município recebe o total de recursos federais 
programados para o custeio da assistência em seu 
território  

Portaria GM/MS nº 373, DE 27 de fevereiro de 2002 
 

NORMA OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 



NOAS 2002 

•  REGIONALIZAÇÃO - Elaboração do PDR – Plano 
Diretor de Regionalização 

  
•  Ampliação das ações básicas e das 

responsabilidades dos municípios: controle de 
tuberculose, eliminação de hanseníase, controle de 
hipertensão arterial, controle de diabetes, saúde da 
criança, saúde da mulher e saúde bucal 



NOAS 2002 



NOAS 2002 
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Decreto 7.508/2011 

Regiões	  deverão	  ter	  no	  mínimo:	  
	  
I	   -‐	   atenção	   primária;	   II	   -‐	   urgência	   e	   emergência;	   III	   -‐	   atenção	   psicossocial;	   IV	   -‐	  
atenção	  ambulatorial	  especializada	  e	  hospitalar;	  e	  V	  -‐	  vigilância	  em	  saúde.	  
	  
	  O	  acesso	  se	  dá	  pelas	  portas	  de	  entrada	  e	  se	  completa	  nas	  Redes;	  
	  
	  Portas	  de	  entrada:	  
	  
I	  -‐	  de	  atenção	  primária;	  II	  -‐	  de	  atenção	  de	  urgência	  e	  emergência;	  III	  -‐	  de	  atenção	  
psicossocial;	  e	  IV	  -‐	  especiais	  de	  acesso	  aberto.	  
	  
	  Atenção	  ambulatorial	  especializada	  e	  hospitalar	  serão	  referências	  para	  as	  portas	  
de	  entra.	  
	  	  



MAPA BAHIA 

http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_bahia/ 



Art. 30. Compete aos Municípios:  
… 
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, serviços de atendimento à saúde da população; 
 
... 
 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 

Constituição Federal 



COAP:	  acordo	  de	  colaboração	  firmado	  entre	  entes	  federaFvos.	  Organizar	  
e	   integrar	   as	   ações	   e	   serviços	   de	   saúde	   na	   rede	   regionalizada	   e	  
hierarquizada.	   Responsabilidades,	   indicadores	   e	   metas	   de	   saúde,	  
critérios	  de	  avaliação	  de	  desempenho,	  recursos	  financeiros	  que	  serão	  
disponibilizados,	   forma	  de	   controle	  e	  fiscalização;	  definido	  para	   cada	  
região	  de	  saúde,	  que	  será	  referência	  para	  o	  financiamento.	  

Portas	  de	  Entrada:	  serviços	  de	  atendimento	  inicial	  à	  saúde	  do	  usuário	  no	  
SUS;	  

Comissões	  Intergestores:	  instâncias	  de	  pactuação	  consensual	  entre	  os	  
entes	  federaFvos	  para	  definição	  das	  regras	  da	  gestão	  comparFlhada	  
do	  SUS;	  
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Decreto 7.508/2011 



Mapa	  da	  Saúde:	  descrição	  geográfica	  da	  distribuição	  de	  recursos	  humanos	  
e	  de	  ações	  e	  serviços	  de	  saúde	  ofertados	  pelo	  SUS	  e	  pela	  iniciaFva	  privada,	  
considerando-‐se	   a	   capacidade	   instalada	   existente,	   os	   invesFmentos	   e	   o	  
desempenho	  aferido	  a	  parFr	  dos	  indicadores	  de	  saúde	  do	  sistema;	  
Rede	   de	   Atenção	   à	   Saúde:	   conjunto	   de	   ações	   e	   serviços	   de	   saúde	  
arFculados	   em	   níveis	   de	   complexidade	   crescente,	   com	   a	   finalidade	   de	  
garanFr	  a	  integralidade	  da	  assistência	  à	  saúde;	  
Protocolo	  Clínico	  e	  Diretriz	  TerapêuFca:	  documento	  que	  estabelece:	  
critérios	  para	  o	  diagnósFco	  da	  doença	  ou	  do	  agravo	  à	  saúde;	  o	  tratamento	  
preconizado,	  com	  os	  medicamentos	  e	  demais	  produtos	  apropriados,	  
quando	  couber;	  as	  posologias	  recomendadas;	  os	  mecanismos	  de	  controle	  
clínico;	  e	  o	  acompanhamento	  e	  a	  verificação	  dos	  resultados	  terapêuFcos,	  a	  
serem	  seguidos	  pelos	  gestores	  do	  SUS.	  
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Decreto 7.508/2011 

População	  indígena	  terá	  regramento	  diferenciado	  (responsabilidade	  MS).	  
	  
Cria	  a	  Relação	  Nacional	  de	  Ações	  e	  Serviços	  de	  Saúde	  (RENASES)	  
	  
Regulamente	  a	  	  Relação	  Nacional	  de	  Medicamentos	  Essenciais	  (RENAME);	  
	  
Estabelece	  a	  parFcipação	  da	   comunidade,	  o	  processo	  de	  auditoria	  e	  prestação	  
de	  contas.	  
	  
InsFtui	  as	  Comissões	  Intergestores	  Regionais	  –	  subsFtui	  os	  CGR	  



Gestão do SUS 



PLANO DE SAÚDE (2012-2015) 

2 ºANO/PS 
(3º ano de gestão) 

3º ANO/PS 
(4º ano de gestão) 

4º ANO/PS 
(1º ano de gestão) 

1º ANO/PS 
(2º ano de gestão) 

PLANO DE SAÚDE 
vigente 

4º ANO/PS 
(1º ano de gestão) 

Elaboração 
do PS 

Elaboração 
da PAS 

Programação 
Anual  

de Saúde 

Relatório  
Anual  

de Gestão 

Programação 
Anual  

de Saúde 

Programação 
Anual  

de Saúde 

Programação 
Anual  

de Saúde 

Relatório  
Anual  

de Gestão 

Relatório  
Anual  

de Gestão 

Relatório  
Anual  

de Gestão 

Avaliação 
preliminar do PS 

vigente 

Avaliação do Plano de Saúde 

Fontes: Coordenação PlanejaSUS, 2009 

Planos de Saúde 



Estudo de Caso 02 



Estudo de Caso 02 



 
1.5.1.1. estabeleça, em articulação com o Conselho Nacional de 
Saúde e com os Conselhos Estaduais de saúde, mecanismos para 
identificação dos municípios que não cumprem as disposições 
da Lei nº 8.142/90 e Resolução/CNS nº 333/2003*, no que diz 
respeito à composição dos Conselhos Municipais de Saúde, com 
vistas a viabilizar a aplicação das medidas previstas no art.4º da Lei 
nº 8.142/90. 
 
1.5.1.2. abstenha-se de transferir valores aos entes da 
federação que não observam a paridade na composição do 
respectivo Conselho de Saúde, de forma a privilegiar as unidades 
que tenham compromisso com o efetivo controle social, consoante 
previsto nos incisos II e parágrafo único do art. 4º da Lei nº 
8.142/90, c/c a terceira diretriz da Resolução nº 333/2003*, do 
Conselho Nacional de Saúde. 

Acórdão	  Nº	  1660/2011	  –	  TCU,	  de	  22/03/2011	   

Revogada pela Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012 
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CF/88 - Art. 198 
 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.  

 
LC 141/2012 
 
•  União: montante do recurso orçamentário empenhado no ano anterior, 

corrigido pela variação nominal do PIB; 
•   Estados: 12% do produto da ‘arrecadação de impostos (TCMD, ICMS, 

IPVA, IRRF) e transferências recebidas, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos municípios; 

•   Municípios: 15% do produto da arrecadação de impostos (IPTU, ITBI, ISS, 
IRRF) e transferências recebidas da União (quotas parte: FPM, ITR, ICMS-
Exportação) e do estado (quotas parte: ICMS, IPVA, IPI-exportação) e 
receitas de  cobrança da dívida ativa. 

Financiamento 



Para receberem os recursos do SUS, através do FNS, 
os municípios e os estados deverão contar com (art.4): 

–  Fundo de Saúde 
–  Conselho de Saúde (paritário) 
–  Plano de Saúde 
–  Relatório de Gestão 
–  Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 

orçamento 
–  Comissão de elaboração do PCCS 

Financiamento 

Lei n. 8.142, de 23 de dezembro 1990 



•  Atenção Básica: PAB Fixo e Variável 
•  Média e Alta Complexidade: componente MAC e FAEC 

(mantidos) 
•  Vigilância em Saúde: componentes de Vigilância 

Epidemiológica e Ambienta (modificado para vigilância e 
promoção da saúde) e Vigilância Sanitária. 

•  Assistência Farmacêutica: Básico, Estratégico, Excepcional 
(alterado para Especializado) 

•  Gestão: custeios destinados a todas as linhas do Pacto de 
Gestão. 

•  Investimento: criado posteriormente 
 

Blocos de Financiamento 



Art. 1º Fica definido o valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica, para 
efeito do cálculo do montante de recursos a ser transferido do Fundo Nacional de 
Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal, conforme 
pontuação calculada segundo critérios definidos no Anexo I a Portaria nº 1.602/
GM/MS, de 9 de julho de 2011 e atualizada no anexo I desta portaria. 
 
I - O valor mínimo para os Municípios integrantes do Grupo I passa para R$ 28,00 
(vinte e oito reais) por habitante ao ano. 
II - O valor mínimo para os Municípios do Grupo II passa para R$ 26,00 (vinte e 
seis reais) por habitante ao ano. 
III - O valor mínimo para os Municípios do Grupo III passa para R$ 24,00 (vinte e 
quatro reais) por habitante ao ano. 
IV - O valor mínimo para o Distrito Federal e os municípios integrantes do Grupo IV 
passa para R$ 23,00 (vinte e três reais) por habitante ao ano. 
 

PAB Fixo (Port. 1409/2013) 



Direito à Saúde 



Tragédia dos Comuns 

-  Ovelhas na Inglaterra 

-  Trânsito nas grandes cidades 

-  Água em São Paulo 

-  O próprio “Capitalismo Selvagem” 

Direito à Saúde, Judicialização e a “Tragédia dos Comuns” 

Analisada pela primeira vez pelo matemático amador William Forster Lloyd 
(1833); conceito foi estendido e popularizado por Garrett Hardin no ensaio 
"The Tragedy of the Commons", publicado na Science (1968), embora o 
dilema seja estudado desde a época de Aristóteles. 

A tragédia dos comuns é um tipo de armadilha social, frequentemente 
econômica, que envolve um conflito entre interesses individuais e o bem 
comum no uso de recursos finitos.  
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Atenção Primária à Saúde 



Direito Internacional 

A Declaração de Alma-Ata foi 
f o r m u l a d a p o r o c a s i ã o d a 
Conferência Internacional sobre 
Cuidados Primários de Saúde, 
reunida em Alma-Ata, na República 
do Cazaqu is tão (ex- repúb l ica 
socialista soviética), entre 6 e 12 de 
setembro de 1978, dirigindo-se a 
todos os governos, na busca da 
promoção de saúde a todos os povos 
do mundo.  



Conferência de Alma-Ata, 1978 



Conferência de Alma-Ata, 1978 



Conferência de Alma-Ata, 1978 



Direitos Humanos 

DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978  
 
 
A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, 
reunida em Alma-Ata aos doze dias do mês de setembro de mil 
novecentos e setenta e oito, expressando a necessidade de ação 
urgente de todos os governos, de todos os que trabalham nos 
campos da saúde e do desenvolvimento e da comunidade mundial 
para promover a saúde de todos os povos do mundo, formulou a 
seguinte declaração:  
I) A Conferência enfatiza que a saúde - estado de completo bem- 
estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de 
doença ou enfermidade - é um direito humano fundamental, e que 
a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais 
importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de 
muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde.  



Direitos Humanos 

DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978  
 
Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 
baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 
fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance 
universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua 
plena participação e a um custo que a comunidade e o país 
possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito 
de autoconfiança e automedicação. Fazem parte integrante tanto do 
sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o 
foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global 
da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos 
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 
saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais 
proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e 
trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado 
processo de assistência à saúde. 



Direitos Humanos 

DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978  
 
 
VII) Os cuidados primários de saúde:  
… 
3 - Incluem pelo menos: educação, no tocante a problemas 
prevalecentes de saúde e aos métodos para sua prevenção e 
controle, promoção da distribuição de alimentos e da nutrição 
apropriada, previsão adequada de água de boa qualidade e 
saneamento básico, cuidados de saúde materno-infantil, inclusive 
planejamento familiar, imunização contra as principais doenças 
infecciosas, prevenção e controle de doenças localmente 
endêmicas, tratamento apropriado de doenças e lesões comuns e 
fornecimento de medicamentos essenciais.  



Política Nacional da Atenção Básica 

Portaria 2.488, de 21 
de outubro de 2011  



Inserção	  dos	  profissionais	  médicos	  generalistas	  ou	  especialistas	  em	  saúde	  da	  
família	  ou	  médicos	  de	  família	  e	  comunidade	  nas	  Equipes	  de	  Saúde	  da	  Família	  	  

com	  as	  respecFvas	  equivalências	  de	  incenFvo	  federal	  	  

Política Nacional de Atenção Básica 

Carga	  Horária	   Médicos	   Equipes	  SF	   %	  IncenFvo	   PMAQ	  
40	   1	   1	   100	   Sim	  
32	  +	  8	   1	   1	   100	   Sim	  
60	  (30+30)	   2	   1	   100	   Sim	  
40	  (20+20)	   2	   1	   85	   Sim	  
90	  (30+30+30)	   3	   2	   100	   NSA	  
120	  (30+30+30+30)	   4	   3	   100	   NSA	  
20	   1	   1	   60	   Não	  



Cobertura AB - Bahia 
2006 2013 

Cobertura  - 51% Cobertura -  64% 

-  59 municípios 
-  113 municípios 
-  245 municípios 

- 09 municípios 

- 75 municípios 
- 333 municípios 
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Regulação 
Portaria nº 1.559/GM, de 1º.8.2008  



 Visa a responder às necessidades e 
demandas e representações da 
população, em determinada sociedade, 
em determinado tempo.  
 

(OMS, 2000) 
 

Gestão em Saúde 



OUVIDORIA 
Registra - Apura 

 

CONTROLE 
Monitora -Constata 

 

REGULAÇÃO 
Normaliza - Direciona 

Funções de Gestão 

   AVALIAÇÃO 
 Mensura - Reorienta 

 

AUDITORIA 
Examina -Valida 

 



Definição 
 
•  Regulação é a introdução de mecanismos de ordenação das práticas de 
assistência no SUS. Trata-se de um instrumento ordenador, orientador e 
definidor da atenção à saúde, fazendo-o de forma qualificada e integrada, 
com base no interesse social e coletivo. Disseminada pelo MS a partir da 
NOAS 01/02 

Politica Nacional de Regulação 
 
•  Instituída pela Portaria GM nº 1559/08. Organiza as ações de regulação 
em 03 dimensões: Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da 
Atenção à Saúde, Regulação do Acesso à Assistência (leitos, 
urgência e emergência, procedimentos). 

Regulação Assistencial 



Os municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal têm sob sua 
responsabilidade a regulação de todos os serviços localizados em 
seu território. Nos demais municípios, a regulação da média 
complexidade deve ser responsabilidade do gestor municipal, na 
alta complexidade esta pode ser partilhada com o gestor estadual. 
 

Regulação - Competências 



•  Crise de Financiamento 
•  Crise de Regulação 
•  Crise dos Conhecimentos 
•  Crise de Valores 

André-Pierre Contandriopoulos, 1996. 

As Quatro Crises Simultâneas 



Regulação - TCU 

“Problemas com a regulação que não atua de maneira uniforme e completa 
na organização do fluxo de pacientes na rede de serviços de saúde também 
agravam a situação da superlotação das emergências. Auditoria operacional 
realizada por este Tribunal na Política Nacional de Regulação do SUSvi, em 
2009, evidenciou que o processo de regulação tem sua eficiência 
comprometida em virtude dos seguintes fatores: 

a) precária integração na gestão dos diversos complexos reguladores; 

b) não compartilhamento de informações quanto à disponibilidade de leitos; 

c) ausência de grade resolutiva que oriente as internações hospitalares; 

d) desconhecimento do processo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD); 

e) insuficiente divulgação da política de regulação assistencial do SUS para 
os usuários e os profissionais de saúde; 

f) indisponibilidade ou disponibilidade parcial de funcionalidades requeridas 
nos sistemas informatizados de regulação.” 



Relatório TCU 

Mesmo considerando a tendência de diminuição do número 
de leitos em muitos países, o Brasil possui uma quantidade 
de leitos hospitalares por habitante inferior a de países 
como Portugal, Itália, Argentina, Cuba e França, 
conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS). Além 
disso, os dados por unidade federada demonstram que a 
maioria dos estados brasileiros possui uma quantidade 
de leitos per capita inferior ao parâmetro estabelecido 
pelo Ministério da Saúde. Ademais, foram constatadas 
desigualdades regionais e regulação deficiente. Assim, 
mesmo em estados que atendem ao parâmetro estabelecido 
por aquele Ministério, as equipes do TCU apontaram a 
existência de pacientes à espera de leitos hospitalares. 



DÉFICIT DE LEITOS DE UTI - BAHIA 

Fonte: Tribunal de Contas da União - TCU 





Execução do Orçamento em Saúde 

Fonte: Tribunal de Contas da União - TCU 



Execução do Orçamento em Saúde 

Fonte: Tribunal de Contas da União - TCU 



Gasto Total em Saúde 

ANO UNIÃO  ESTADOS MUNICIPIOS 
1980 75% 18% 7% 
1991 73% 15% 12% 
2001 56% 21% 23% 
2010 45% 27% 28% 

Fonte: Dr. Jorge Solla, debate sobre o Programa Mais Médicos, no MP-BA, 2013 



Recursos Humanos - TCU 

a) alta rotatividade dos médicos; 
b) desvalorização da carreira dos profissionais de saúde que atuam no setor 
público; 
c) elevado grau de absenteísmo desses profissionais; 
d) não cumprimento da carga horária por parte desses profissionais; 
e) dificuldades para controlar e punir atos praticados pelos profissionais de 
saúde; 
f) dificuldade para manter esses profissionais nos quadros dos hospitais públicos, 
principalmente quando se trata de médicos especialistas; 
g) perda de identificação do profissional com o estabelecimento e a população 
alvo; 
h) não atingimento dos objetivos das ações de capacitação e treinamento 
realizadas pelos hospitais, em função da alta rotatividade dos profissionais 
treinados. 



Gastos Per Capta - TCU 

“A distribuição geográfica do gasto público per capita em saúde é 
bastante desigual. Em 2010, considerando os recursos das três 
esferas de governo, Roraima gastou R$ 876, o Acre R$ 863 e 
Tocantins R$ 816. Os menores valores foram gastos no Pará (R$ 
397), no Maranhão (R$ 436) e na Bahia (R$ 476).” 

RELATÓRIO SISTÊMICO DE FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE – FISCSAÚDE (Proc. TC nº 032.624/2013-1) 



Gastos Per Capta - TCU 

Fonte: Tribunal de Contas da União - TCU 



Teto MAC - Salvador 
Evolução do Teto do Município de Salvador-BA 

Competência Gestão estadual e 
TCEP Gestão Municipal Total Teto MAC 

Salvador 

% do Teto 
Gestão 

Municipal 
Obs. 

mar/06  R$ 109.318.979,16   R$ 274.152.407,31   R$ 383.471.386,47  71%   
abr/07  R$ 128.079.785,40   R$ 240.323.959,20   R$ 368.403.744,60  65% 1 
abr/08  R$ 195.438.053,20   R$ 316.994.618,35   R$ 512.432.671,55  62%   
abr/09  R$ 211.981.956,31   R$ 395.583.512,03   R$ 607.565.468,34  65%   
abr/10  R$ 213.090.040,89   R$ 400.300.388,21   R$ 613.390.429,10  65%   
jun/10  R$ 251.731.384,74   R$ 355.183.202,50   R$ 606.914.587,24  59% 2 
mar/11  R$ 252.668.877,88   R$ 388.317.316,90   R$ 640.986.194,78  61%   
abr/12  R$ 301.678.298,79   R$ 320.495.618,58   R$ 622.173.917,37  52% 3 
mar/13  R$ 454.145.000,95   R$ 223.388.807,03   R$ 677.533.807,98  33% 4 
mar/14  R$ 493.335.197,23   R$ 277.745.819,61   R$ 771.081.016,84  36%   

Fonte: SMS, Portarias Ministeriais (Gestão Estadual: Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual e TCEP e Gestão 
Municipal: Sem incentivos (CEO, SAMU, IAC, Integrasus e FIDEPS)). 

Observação: 
1- Mudança de remuneração à SESAB. Ao invés de produção passou à remuneração de custeio. 
2- Implantação da PPI com maior reapasse à SESAB. 
3- Transferência do Hospital Irmã Dulce (OSID) para a SESAB. 
4- Transferência dos hospitais federais (Hosp. Ana Nery, Hosp. Edgard Santos e Maternidade Climério de Oliveira) 
para a SESAB. 
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Salvador - Bahia 

CESAU
 

Defesa da 
Saúde   

Judicialização 



Judicialização - Nascimento 

“O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que 
assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional 
indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 
institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, 
sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 
comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática 
não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O 
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem 
por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode 
converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o 
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” 
- RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 
12-9-2000, Segunda Turma, DJ de 24-11-2000. 



Lei n. 8080/90 com redação da Lei 12401/2011 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 
 
I - a execução de ações: 
 

a) de vigilância sanitária; 
b) de vigilância epidemiológica; 
c) de saúde do trabalhador; e 
d) de assistência terapêut ica integral , inclusive 
farmacêutica; 



O Mínimo Existencial 

Lei n. 8080/90 
 
Art. 19-M.  A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I 
do art. 6o consiste em:  
 
I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja 
prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas 
em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na 
falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P [Nota: Listas 
oficiais];  
 
II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e 
hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema 
Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, 
conveniado ou contratado. 
 
 



O Mínimo Existencial 

+ PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS 



RENASES – 2012 (Port. n. 841/2012) 

Art. 1º Fica publicada a Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde (RENASES), que compreende todas as ações e serviços 
que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ao usuário, para 
atendimento da integralidade da assistência à saúde, em 
atendimento ao disposto no art. 22 do Decreto nº 7.508 de 28 de 
junho de 2011 e no art. 7º, inciso II da Lei nº 8.080/90, disponível no 
sitio do Ministério da Saúde: http://www.saude.gov.br, após a 
publicação desta Portaria. 



RENASES – 2012 (Port. n. 841/2012) 





Uso Racional (OPAS) 

 O que se observa realmente é um número cada vez maior 
de especialidades farmacêuticas, sem que isso se traduza em uma 
melhoria da terapêutica disponibilizada à população. Além disso, 
essa prática mercadológica geralmente traz consigo um aumento 
nos preços desses ‘novos’ medicamentos e, consequentemente, 
dos custos dos tratamentos. Nesse contexto, torna-se fundamental 
uma seleção racional de medicamentos, de maneira a proporcionar 
maior eficiência administrativa e uma adequada resolutividade 
terapêutica, além de contribuir para a racionalidade na prescrição e 
utilização de fármacos.  

Fonte: Assistência Farmacêutica para gerentes municipais – OPAS  



Uso Racional (OPAS) 

A maioria desses ‘novos’ medicamentos é, na verdade, fruto de 
pequenas mudanças nas suas estruturas moleculares que não 
proporcionam nem representam melhorias ou ganhos substanciais 
sob o ponto de vista terapêutico. São os chamados me too. 
Contudo, a comercialização de um número cada vez maior de 
medicamentos similares, de equivalentes ou alternativas 
farmacêuticas, associados ao intenso trabalho de marketing e 
disputa de mercado, acabam por criar grandes confusões nesse 
setor e, como resultado, estimulam a prescrição e o uso irracional 
de fármacos. 

Fonte: Assistência Farmacêutica para gerentes municipais – OPAS  



Vinte e três anos de cotação de novos produtos 
farmacêuticos por La Revue Prescrire* 

*De 1981 a 2003, inclusive; (b) Somente novas especialidades ou novas indicações terapêuticas de produtos 
registrados. Adaptado de Política Industrial ou Saúde Pública: O abismo aumenta. Boletim Sobravime (40/41): 
13-19; Dirce Cruz Marques, em http://www.unifesp.br/dmed/climed/liga/cursos/URM10/
Assistencia_Farmaceutica.pdf, 
http://www.unifesp.br/dmed/climed/liga/cursos/URM10/Assistencia_Farmaceutica.pdf, acesso em 11-dez-2013 



Lei n. 8080/90 com redação da Lei 12401/2011 

Art. 19-M.  A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d 
do inciso I do art. 6o consiste em:  
I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a 
saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes 
terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à 
saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o 
disposto no art. 19-P;  
II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, 
ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor 
federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território 
nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. 



Lei n. 8080/90 com redação da Lei 12401/2011 

Art. 19-P.  Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a 
dispensação será realizada:  

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo 
gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas 
nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na 
Comissão Intergestores Tripartite; 
II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma 
suplementar, com base nas relações de medicamentos 
instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade 
pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores 
Bipartite;  
III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base 
nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores 
municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será 
pactuada no Conselho Municipal de Saúde.  



Portaria MS n. 533/2012 

Art. 1º Fica estabelecido o elenco de medicamentos e insumos da 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a seguinte 
estrutura: 

I - Relação Nacional de Medicamentos do Componente 
Básico da Assistência Farmacêutica; 
II - Relação Nacional de Medicamentos do Componente 
Estratégico da Assistência Farmacêutica; 
III - Relação Nacional de Medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica; 
IV - Relação Nacional de Insumos. 



Programa	  Nacional	  de	  Melhoria	  do	  Acesso	  e	  da	  
Qualidade	  da	  Atenção	  Básica	  

	   O	  principal	   objeFvo	  do	   Programa	   é	   induzir	   a	   ampliação	   do	  
acesso	   e	   a	   melhoria	   da	   qualidade	   da	   atenção	   básica,	   com	  
garanFa	   de	   um	   padrão	   de	   qualidade	   comparável	   nacional,	  
regional	  e	  localmente	  de	  maneira	  a	  permiFr	  maior	  transparência	  
e	  efeFvidade	  das	  ações	  governamentais	  direcionadas	  à	  Atenção	  
Básica	  em	  Saúde.	  

	  

Portaria	  GM/MS	  nº	  1.654,	  de	  19	  de	  julho	  de	  2011.	  
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