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RESUMO 

 

 
O acesso universal e igualitário à saúde é um direito constitucional e uma 

prerrogativa do Sistema Único de Saúde – SUS, inerente aos princípios da 

universalidade, eqüidade e integralidade. Portanto, na atualidade, torna-se 

pertinente acompanhar a efetivação destes princípios. Nesta perspectiva, este 

estudo teve como objetivo verificar a evolução do acesso à saúde realizada pelo 

SUS referente à assistência básica, de média e de alta complexidade ambulatorial. 

Utilizou-se como indicador a concentração de procedimentos e os gastos per capita, 

em 1995 e 2000, construídos a partir do Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS (SIA/SUS) para as regiões, estados e municípios. A assistência à saúde do 

país, caracterizou-se pelo aumento dos gastos assistenciais e da produção 

ambulatorial em todos os níveis de complexidade. Entretanto, permanecem as 

maiores concentrações de recursos e serviços nas capitais e nas regiões Sudeste e 

Sul, havendo avanços quanto à universalidade e eqüidade apenas nos 

procedimentos mais primários (AVEIANM) da atenção básica. Os avanços ocorridos 

no sistema de saúde foram insuficientes para superar as desigualdades e injustiças 

sociais. Portanto, os princípios do SUS ainda não foram garantidos, sendo 

necessária à adoção de políticas redistributivas para que possa ser efetivado o 

direito à saúde e a Reforma Sanitária Brasileira. 

 

 

Palavras-chave: acesso aos serviços de saúde, assistência ambulatorial, cobertura 

de serviços públicos de saúde, Sistema de Informações Ambulatoriais. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
Universal and equal access to health care is a constitutional right and a 

responsibility of the Brazilian National Health Service (Sistema Único de Saúde – 

SUS) inherent to the principles of universality, equity and integrality.  It is therefore 

currently pertinent to follow up the application of these principles in practice.  From 

this perspective, the study aimed to verify the evolution of access to medium- to high-

complexity outpatient services provided by the SUS.  The indicators used were the 

concentration of services and expenditure per capita in 1995 and 2000, derived from 

the Outpatient Information System the SUS (SIA/SUS) by region, state and 

municipality.  The Brazilian Health Service was found to have undergone an increase 

in health care costs and in outpatient services at all levels of complexity.  However, 

the greatest concentrations of resources and services remain in the state capitals 

and the South and Southeast regions, although progress has been made as far as 

universality and equity in the most basic health care procedures (AVEIANM) are 

concerned.  Nevertheless, this progress has not been sufficient to overcome 

inequalities and social injustices.  Therefore, the principles of the SUS have not yet 

been guaranteed, demonstrating the need to adopt redistributive policies so as to put 

into practice both the right to health care and the Brazilian Sanitary Reform 

Programme. 

 
 
 
 
 

Keywords: health services accessibility, ambulatory care, state medical coverage, 

health care, Outpatient Information System. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A distribuição de serviços de saúde no Brasil é determinada pelas condições 

sócio-econômicas de cada região, estado ou município, sendo que as desigualdades 

existentes podem ser percebidas segundo o padrão de consumo desses serviços 

(TRAVASSOS et al., 2000). Neste sentido, os sistemas de informações assistenciais 

são importantes instrumentos, por disponibilizarem uma grande quantidade de 

dados que permitem a construção de diversos tipos de indicadores de saúde.  

Dessa forma, as informações sobre a assistência ambulatorial são de grande 

relevância, principalmente na conjuntura atual, processo de descentralização/ 

municipalização, onde a prioridade está sendo destinada para a atenção básica, 

com incentivo às ações de caráter preventivo e para a assistência em nível 

ambulatorial, por serem consideradas mais eficientes e eficazes (BRASIL, 1996).  

Portanto, a exploração dos dados disponíveis sobre a assistência ambulatorial, 

pode ser de grande valia para auxiliar o planejamento das atividades, para avaliação 

dos resultados das ações implantadas e para acompanhar as prioridades e 

desempenhos dos gestores no setor saúde. 

O Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde 

(SIA/SUS), por ser destinado para o pagamento e controle dos procedimentos no 

âmbito do SUS, é um sistema com cobertura em todo o território nacional e possui 

extrema agilidade. Embora com imensa quantidade de registros sobre a assistência 

ambulatorial, o sistema tem sido pouco utilizado para análise das políticas de saúde 

adotadas no setor (SÁ et al., 2001). Esta subutilização é decorrente de fatores como: 

desconhecimento de suas potencialidades; dificuldades técnicas para manipulações 

do banco de dados, por serem apresentados de forma bastante desagregada e 

sofrerem mudanças em decorrência da dinâmica da produção de serviços; e, 

também, pelo descrédito e/ou preconceito dos técnicos, por ser um sistema para o 

pagamento (CARVALHO, 1998), estando, portanto, sujeito às fraudes para maior 

faturamento, fato que, segundo Oliveira & Teixeira (1986), era relativamente comum 

em décadas anteriores à implantação do SUS. 
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Entretanto, após a adoção da Norma Operacional Básica do SUS de 1993 

(NOB 01/93), os sistemas de informações assistenciais (SIA/SUS e Sistema de 

Informação Hospitalar do SUS - SIH/SUS) foram aperfeiçoados e tiveram sua 

informatização ampliada, assim como as críticas e glosas. Além disso, com o 

processo de descentralização, o Ministério da Saúde intensificou os treinamentos 

destinados aos gestores locais, para a realização de melhor controle e avaliação das 

ações de saúde através desses sistemas, tornando estas informações mais 

confiáveis (CALEMAN et al., 1995).  

Através da manipulação dos bancos de dados, este estudo propôs-se a fazer 

agrupamentos dos procedimentos contidos no SIA/SUS, de forma a permitir 

comparações entre os anos e uma análise das políticas de saúde, dentro da lógica 

de organização da assistência do SUS (atenção básica, média e de alto 

custo/complexidade), facilitando a construção de indicadores para o 

acompanhamento das ações de saúde no país.  

Diante das mudanças na política de saúde e das reformas realizadas no setor 

com a implantação do SUS, principalmente após a política de descentralização 

intensificada na segunda metade da década de 90, torna-se pertinente a realização 

de estudos para acompanhar o direcionamento das proposições do sistema de 

saúde.  

Para contextualizar as transformações ocorridas no sistema nacional de saúde 

e reforçar a caracterização do problema e justificativas deste estudo, são descritos 

os principais pontos condutores do processo de construção do SUS. Dessa forma, 

inicia-se uma revisão bibliográfica sobre os caminhos da implantação do SUS como 

política de saúde, destacando suas proposições, as dificuldades para implantação, 

as perspectivas de mudanças e a construção de um novo modelo de atenção com 

acesso universal; e, por último, são descritas algumas abordagens sobre a utilização 

dos sistemas de informações para a análise das políticas de saúde, destacando os 

limites e potencialidades do Sistema de Informações Ambulatoriais para tal 

finalidade. 
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1.1 - OS CAMINHOS DA IMPLANTAÇÃO DO SUS COMO POLÍTICA 

DE SAÚDE NO BRASIL  

O sistema de saúde brasileiro tem passado por grandes transformações, em 

virtude das mudanças na política de saúde, por decorrência do processo de Reforma 

Sanitária, que conduziram para a criação do Sistema Único de Saúde – SUS, 

provocando modificações na estrutura e funcionamento do sistema.  

As lutas por uma reforma sanitária nacional - “Movimento pela Reforma 

Sanitária Brasileira” ou “Movimento Sanitário” 1 - são intensificadas no início da 

década de 80, diante de uma conjuntura de crise econômica mundial e de crise 

política das ditaduras, ainda persistentes em muitos países da América Latina. 

Os anos 80 foram de estancamento e de retrocesso econômico, sendo por isso 

considerados como a “década perdida”, com grandes pressões da dívida externa e 

da inflação. Os gastos sociais foram reduzidos por causa das políticas de ajuste 

fiscal, cujas conseqüências foram a deterioração dos serviços públicos e da 

qualidade de vida, além de uma desaceleração importante na melhoria dos 

indicadores de saúde, com ampliação das desigualdades regionais (COHN, 1997). 

A recessão econômica e elevação dos custos da assistência médica, 

provocaram uma grave crise financeira e organizacional na Previdência Social. E 

como conseqüência, ocorreu queda de qualidade da assistência médica nos 

serviços públicos, provocando insatisfações de diversos setores da sociedade, que 

passaram a incorporar a necessidade de uma reformulação do sistema nacional de 

saúde (BUSS, 1995). 

Segundo Gerschman (1995), o processo de transição à democracia trouxe a 

emergência de novos atores. Um amplo debate perpassou a sociedade, sobre a 

possibilidade de reverter às desigualdades sociais alarmantes. Nesse período, 

fortifica-se o Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, como proposta política 

para reformulação do setor saúde.  

 
____________ 
1 Escorel (1999) analisa o surgimento e a atuação do movimento sanitário, mostrando sua 
contribuição decisiva na formulação de propostas de transformação do sistema nacional de saúde. 
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O Movimento Sanitário ampliou a proposta de reformulação do Sistema de 

Saúde, com a ocupação de espaços nas instituições da saúde, permitida pelo 

processo de transição democrática. Na emergência da chamada “Nova República” 

em 1985, foi iniciado o processo de descentralização e desconcentração das ações 

de saúde, com o aprofundamento da estratégia das Ações Integradas de Saúde 

(AIS), criada em 1982 e, depois, com sua ampliação para o Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS) em 1987 (BUSS, 1995; GERSCHMAN, 1995) 

O projeto de Reforma Sanitária criticava o modelo dominante, de crescimento 

do setor privado financiado pelo setor público, que teria levado à deterioração, 

ineficiência e crise do sistema público de saúde (OLIVEIRA & TEIXEIRA, 1986). 

Este projeto reformulador foi conformado no relatório final da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde – CNS, em 1986, conseguindo hegemonizar a idéia de um 

sistema nacional de saúde universal, público e sob a responsabilidade do Estado. 

Apoiado pelo movimento social, o relatório da 8ª CNS foi tomado como base pelos 

constituintes para elaboração do capítulo sobre saúde da Constituição Nacional 

(GERSCHMAN, 1995). 

 

1.1.1 - O SUS como uma alternativa para a saúde 

 

Na Constituição Nacional de 1988, o conceito de saúde foi ampliado e 

transformado em direito social de cidadania, quando foi estabelecido, no artigo 196, 

que: “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 outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” (BRASIL, 1988, p. 91). As ações e serviços públicos de saúde devem 

constituir um sistema único que garanta um atendimento integral, organizado de 

forma regionalizada e hierarquizada; com descentralização e direção única em cada 

esfera de governo; e com participação da comunidade (BRASIL, 1988, art. 198).  

Nestes termos, como forma de garantir o direito à saúde, em 1990, foi instituído 

o Sistema Único de Saúde – SUS, através da Lei Orgânica da Saúde, que reafirma 

as prerrogativas constitucionais e define as seguintes atribuições do novo sistema 

nacional de saúde: a identificação de fatores condicionantes e determinantes da 

saúde; a formulação de política de saúde; e a prestação uma assistência integral 
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para toda a população (BRASIL, 1990). Para tanto, são estabelecidos como 

alicerces fundamentais para a consolidação do sistema os princípios da 

universalidade, da integralidade e da eqüidade.  

O princípio da universalidade é a garantia do acesso irrestrito, igualitário e 

gratuito às ações e serviços para todas as pessoas; a integralidade significa 

considerar as pessoas como um todo, atendendo suas necessidades em todos os 

níveis de complexidade da assistência, com ações e serviços de promoção, proteção 

e recuperação; enquanto o objetivo da eqüidade é reduzir as desigualdades, com 

ações prioritárias e maiores investimentos para os mais necessitados, visando à 

redução do risco de doença e outros agravos para alcançar maior justiça social. 

Com a implantação do SUS, ao ser instituído o princípio da universalidade, 

foram eliminadas as barreiras formais, ampliando-se o acesso à saúde para toda a 

população, que passou a ter direitos até então restritos aos contribuintes da 

Previdência Social (GIOVANELLA & FLEURY, 1996; LUCCHESE, 1996.).  

Entretanto, para que os princípios do SUS, que são intimamente interligados, 

possam ser concretizados efetivamente, torna-se necessária à redução das 

desigualdades regionais e a ampliação da cobertura dos serviços de saúde, para 

que estes sejam ofertados o mais próximo possível da população (FALEIROS, 1997; 

CAMPOS, 1997a). Daí a necessidade da descentralização das ações de saúde e do 

poder de gestão para a esfera local, como estratégia para ampliação e organização 

do sistema de saúde (LUCCHESE, 1996; ANDRADE et al., 2000), facilitando a 

participação da população na construção de modelos assistenciais eficazes e com 

maior justiça social. 

Hortale et al. (2000) consideram que um sistema de saúde descentralizado 

permite maior acesso dos usuários. Deste modo, defendem uma associação entre 

as categorias acesso e descentralização. A primeira sendo um valor numa dimensão 

social, enquanto a outra, na dimensão política, sendo uma condição fundamental 

para melhorar o acesso ao sistema. 

Desta forma, a descentralização é uma diretriz do SUS utilizada como 

estratégia para a consecução dos princípios da universalidade, eqüidade e 

integralidade (FLEURY, 1994). Contudo, para haver uma efetiva descentralização é 

necessária uma redistribuição de poder decisório no espaço político-admistrativo, ou 
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seja, a distribuição de atividades sem a transferência de poder político não significa 

uma descentralização plena, mas apenas uma desconcentração 2 (TOBAR, 1991).  

O processo de implantação desses princípios e diretrizes condutores do SUS 

foi bastante lento, devido às diversas dificuldades políticas (DUARTE, 2000). A 

regulamentação do sistema só ocorreu em 1990, com a aprovação da Lei Orgânica 

da Saúde – LOS (Leis 8080 e 8142) e, no ano seguinte, trazendo diversas 

contradições, foi publicado o primeiro instrumento regulador do sistema - Norma 

Operacional Básica do SUS de 1991(NOB 01/91). 

A NOB 01/91, representou grande retrocesso na descentralização prevista na 

Lei Orgânica da Saúde. Na definição dos critérios de repasse de recursos, construiu-

se um complexo sistema de financiamento centralizado, a partir do pagamento por 

produção sob a forma de convênios, transformando os sistemas estaduais e 

municipais de saúde em meros prestadores de serviços (GERSCHMAN, 1995), 

caracterizando assim, apenas um processo de desconcentração de atividades, o 

que contraria os princípios constitucionais, como analisa Araújo Jr. (1997). 

Assim, os primeiros anos de vigência do SUS foram bastante difíceis. O 

sistema encontrou diversas barreiras que limitavam suas proposições, passando a 

ser alvo de várias críticas. Muitos autores (MENDES, 1994; GIOVANELLA & 

FLEURY, 1996), defensores do sistema de saúde público e de qualidade, bandeiras 

do movimento pela Reforma Sanitária, concordaram com as análises de Faveret 

Filho & Oliveira, denominada “universalidade excludente”, pois o movimento de 

inclusão de camadas populares no sistema não foi acompanhado por um 

mecanismo de financiamento adequado, e sim, de racionamento dos gastos, com a 

conseqüente deterioração da atenção prestada, levando a novas formas de 

exclusões de determinados seguimentos da sociedade que migraram para as 

diversas formas de seguros privados de saúde (FAVERET FILHO & OLIVEIRA, 

1990). 

 
____________ 
2 Esta distinção de conceitos é a mais comumente encontrada na literatura. Entretanto, outros autores 
classificam a descentralização em diferentes tipos, conforme se dá o aumento relativo de poder para 
as instâncias hierarquicamente inferiores. Neste sentido, Rondinelli et al. (1983) entendem que o 
processo de descentralização pode ocorrer de quatro formas: desconcentração, devolução, 
delegação e privatização. Por fazerem uma revisão sobre o tema e discutirem as formas de 
descentralização no setor saúde, os trabalhos de Araújo Jr. (1997) e Mendes (1998) também são 
boas referências.  
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Contudo, Barros (1997) analisa as políticas de saúde usando o subtítulo: “a 

complexa tarefa de enxergar a mudança onde tudo parece permanência”, onde 

procura ressaltar, algumas mudanças na estrutura e organização do sistema de 

saúde brasileiro que foram conquistas alcançadas com a implantação do SUS e 

aponta tendências observadas nesse processo, embora reconheça as grandes 

dificuldades que o sistema enfrenta para a consecução de suas metas. 

Dessa forma, no decorrer do processo de implantação do SUS, ocorreram 

avanços e retrocessos com relação à política de saúde defendida pela Reforma 

Sanitária. Na prática, as proposições defendidas no plano legal, não tiveram 

imediata efetivação nas políticas nacionais; ao contrário, no momento de ampliação 

da cobertura houve grande retração de recursos, caracterizando uma contradição 

estrutural no sistema (NORONHA & LEVCOVITZ, 1994).  

 

1.1.2 - Desigualdades sociais e o acess o à saúde  

 

As dificuldades para efetivação da política de saúde do SUS têm raízes na 

própria história de desigualdades das políticas econômicas e sociais, que sempre 

conduziram a construção do país. Neste contexto, a organização dos serviços de 

saúde ocorre de forma assistemática, privilegiando os centros urbanos mais 

desenvolvidos e áreas consideradas estratégicas para o interesse capitalista. A 

concentração dos investimentos em áreas mais afluentes, associado à má 

distribuição de renda, compromete a eficácia e eficiência da política de saúde no 

alcance de maior justiça social (JARDANOVSKI & GUIMARÃES, 1994). 

Analisando este processo, Buss (1993, p. 6) conclui que: 

[...] a distribuição da rede de serviços do Brasil é profundamente desigual quando 
se consideram as distintas regiões do país, as áreas urbanas ou rurais, as regiões 
ricas e pobres das cidades, determinando, junto com outros fatores socio-
econômicos e culturais, uma extrema desigualdade na oferta e no acesso aos 
serviços de saúde pelas diferentes populações e estratos sociais. 

Vários estudos discutem este tema, retratando as diversas formas de 

desigualdades entre as regiões do Brasil (POSSAS, 1989; BUSS, 1995; DUCHIADE, 

1995; COHN, 1997; TRAVASSOS et al., 2000; SÁ et al., 2001). Neste sentido, 

Minayo (2000), conclui que o [...] “Brasil não é um país pobre e sim extremamente 
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desigual” [...], onde a renda média dos 10% mais ricos é cerca de 30 vezes maior 

que a dos 40% mais pobres. Esta grande concentração de renda é reproduzida nos 

diversos estratos populacionais e entre as regiões geográficas. Em termos regionais, 

o Nordeste e o Norte apresentam-se com os maiores indicadores de pobreza frente 

as demais regiões, principalmente em relação ao Sul e Sudeste. Entre essas 

desigualdades, Travassos (1997) observa a existência de profundas diferenças nas 

taxas de utilização de serviços de saúde, havendo uma relação perversa onde os 

grupos de menor renda per capita adoecem mais, porém utilizam menos serviços de 

saúde. 

A desigualdade social reflete um valor relativo entre situações de pobreza e 

riqueza, que reflete as injustiças sociais, portanto o seu oposto é a eqüidade3 (justiça 

social). No Brasil, devido às diversas formas de desigualdades existentes, o princípio 

da eqüidade ganha maior relevância, pois um tratamento igualitário tenderia a 

manter ou aprofundar as diferenças e injustiças sociais (ALMEIDA, 2000). 

Assim, uma política universal deve reconhecer as iniqüidades existentes, com o 

objetivo de formular políticas diferenciadas para cada grupo social, visando a 

garantia do acesso de todos com eqüidade (MEDICI, 1997). A universalidade, como 

igualdade de direito formal ao acesso à saúde - ausência de barreiras legais e 

administrativas – de forma isolada, só é possível de ser concretizada em sociedades 

que alcançaram um desenvolvimento econômico com justiça social. Em países que 

apresentam grandes desigualdades para a concretização do direito formal, torna-se 

necessária à adoção do princípio da eqüidade, exigindo uma discriminação positiva 

por parte do Estado, no sentido de compensar as desigualdades existentes, com o 

objetivo de alcançar resultados iguais. Dessa forma, a promoção da eqüidade 

implica uma política pública de caráter distributivo e redistributivo, orientada pela 

alocação de recursos para os mais necessitados, possibilitando a ampliação da 

cobertura de serviços, para que o acesso real (utilização) possa ser garantido (KADT 

& TASCA, 1993; PORTO, 1997; MEDEIROS, 1999). 

____________ 
3 Aqui eqüidade é entendida como um compromisso ético para a redução das desigualdades 
consideradas injustas (WHITEHEAD, 1992). Entretanto, o conceito de eqüidade em saúde é bastante 
discutido, não existindo consensos nem diferenças muito evidentes entre as diversas formas que o 
termo assume, permitindo assim diversas interpretações conforme a óptica de análise assumida. 
Neste sentido, Porto (1997) realiza uma ampla revisão dos conceitos de eqüidade, sendo, portanto, 
uma importante referência.  
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Para Travassos (1999), existem diversas dimensões da eqüidade no campo da 

saúde e em cada uma delas o conceito adquire configurações específicas. 

Entretanto, as dimensões mais importantes são: a eqüidade no estado de saúde, 

que envolve a interferência do gradiente social nas possibilidades de adoecer e 

morrer; e a eqüidade no consumo dos serviços de saúde, que significa igual 

utilização para necessidades iguais.  

Quanto à eqüidade no estado de saúde, sabe-se que a desigualdade em saúde 

é universal e desfavorável aos mais pobres, sendo necessárias mudanças na 

distribuição da riqueza (concentração de renda) para se ter impacto positivo nas 

condições de saúde da população. Neste sentido, o sistema de saúde é incapaz de 

mudar o perfil de desigualdades sociais, embora possa interferir diretamente na 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde através da melhoria da oferta e da 

qualidade. Dessa forma, a dimensão da eqüidade no consumo de serviços de saúde 

é de interesse direto para os formuladores de políticas de saúde, por não 

dependerem somente das macro-políticas, sendo mais sensíveis às políticas 

específicas do setor saúde (TRAVASSOS, 1999). 

À desigualdade diante dos riscos de agravos à saúde vem se acrescentar a 

decorrente das políticas de financiamento do sistema de saúde e suas conhecidas 

conseqüências: repressão de demanda e restrições de procedimentos, que acabam 

determinando iniqüidades (YAZLLE ROCHA et al., 1997). 

Segundo Travassos, a organização local dos serviços impacta diretamente 

(reduzindo ou ampliando) o perfil de desigualdades entre os grupos sociais, [...] “o 

tamanho relativo e a complexidade tecnológica da oferta de cada mercado de saúde, 

assim como a distribuição espacial desses serviços vai marcar o padrão de 

desigualdade social em cada estado e em cada município” [...] (TRAVASSOS, 1997, 

p.329).  

A tônica da desigualdade e da iniqüidade no acesso aos serviços públicos 

traduz a dinâmica das condições de ocupação do espaço (SANTOS, 1988). Uma 

adequada distribuição espacial dos equipamentos e serviços é uma condição 

primordial para a melhoria do acesso à saúde, não existindo discordâncias sobre 

este aspecto na literatura, embora a presença física per si não seja suficiente para 

garantir a utilização dos serviços, uma vez que diversos fatores interferem neste 

processo. Ou seja, a acessibilidade vai além do acesso geográfico e da 
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disponibilidade, é viabilizada pela população por interferência de fatores cognitivos e 

culturais dos usuários e por fatores organizacionais dos serviços (COHN et al., 1991; 

JARDANOVSKI & GUIMARÃES, 1994; HORTALE et al., 2000).  

Como está expresso no Relatório da Conferência Internacional de Alma – Ata 

de 1978, a acessibilidade aos serviços de saúde implica a prestação contínua e 

organizada de serviços para que toda a comunidade tenha fácil acesso geográfico, 

financeiro, cultural e funcional. Deve ser mensurada não só pelo seu aproveitamento 

ao nível comunitário como também pela medida em que podem ser resolvidos 

problemas mais complexos e pelo número de pacientes que requerem tratamento 

mais especializado por parte dos outros níveis do sistema de saúde. Assim, quando 

proporcionam acesso integral e universal, os cuidados primários de saúde apenas 

contribuem para assegurar a utilização racional de todo o sistema de saúde 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1978). 

Portanto, a universalidade do acesso aos serviços de saúde é um princípio 

norteador do sistema de saúde, sendo fundamental para que se possam cumprir as 

prerrogativas constitucionais do direito à saúde de forma integral (DODGE, 1997). 

No entendimento de Hortale et al. (2000), o acesso é um valor constituído por 

quatro dimensões: participação, autonomia, qualidade e eqüidade. Deste modo, o 

acesso funciona como uma “categoria-valor”, devendo ser orientador de políticas e 

uma referência a ser atingida pelas organizações de serviços. Estas autoras ainda 

ressaltam: [...] “o acesso é fundamental no sistema de saúde, independente das 

justificativas que possam ser dadas para sua não efetivação” (HORTALE et al., 

2000, p. 62). 

No setor saúde, no que se refere à definição dos termos acesso, acessibilidade 

e disponibilidade não têm existido consenso, nem teoricamente na formulação dos 

conceitos nem, tão pouco, do ponto de vista operacional. Entretanto, os diversos 

autores que abordam o tema (DONABEDIAN, 1972; ADAY & ANDERSEN, 1974; 

FRENK, 1985; COHN et al., 1991; HORTALE et al., 2000) concordam que o acesso 

depende da importância do papel do nível macro do sistema de saúde (combinação 

de recursos diversos – humanos, físicos, financeiros e administrativos) para 

possibilitar a utilização dos serviços. Desse modo, [...] “é inviável um sistema de 

saúde que ofereça, em princípio, um ‘acesso’ universal sem dispor dos recursos 

necessários” [...], como afirma Hortale et al. (2000, p.60). 
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Sobre os determinantes de saúde e do acesso aos serviços, têm destaques os 

trabalhos de Contandriopoulos (1986, 1990). Para este autor, a população está 

exposta a quatro determinantes de saúde: os fatores biológicos; os fatores ligados 

ao meio físico e social; os hábitos de vida individuais; e a influência dos serviços de 

saúde. Já a demanda pessoal por atenção depende de três fatores, que são 

determinantes do acesso aos serviços de saúde: os problemas de saúde 

(necessidades); o que o indivíduo considera saúde desejável (percepção de 

morbidade); e o grau de acessibilidade ao sistema de atenção (possibilidade real de 

utilização). 

Deste modo, nem toda necessidade percebida se transforma em demanda real 

por serviços, principalmente devido aos obstáculos organizacionais existentes. Para 

Contandriopoulos (1986), as variações regionais nas taxas de utilização de serviços, 

igualmente disponíveis, se dão mais pela estrutura organizacional do que pela 

diversidade de estados de saúde da população.  

Diante do quadro de desigualdade e iniqüidade existente no país, tornam-se 

necessários maiores investimentos para mudar a estrutura organizacional do 

sistema de saúde. Na busca de maiores avanços das proposições do SUS, foi 

elaborada a Norma Operacional Básica do SUS de 1993 (NOB/SUS 01/93), após 

diversas formas de pressão por parte de setores da sociedade, que resultou na 

elaboração do documento “Descentralização das ações e serviços de saúde: a 

ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei” (BRASIL, 1993). Assim, somente a partir de 

1994, começa a avançar o processo de mudança estrutural com descentralização 

das ações para os municípios (CALEMAN et al., 1995). Entretanto, a assunção 

dessas novas responsabilidades pelos municípios esbarra em diversos problemas, 

pois a maioria dos municípios brasileiros é de pequeno porte, possuindo uma 

população inferior a 20.000 habitantes, e sobrevive, quase que exclusivamente, dos 

recursos federais e estaduais repassados. Muitos desses municípios ainda são 

completamente desprovidos de infra-estrutura técnico-admistrativa para a 

operacionalização de ações inerentes às suas novas atribuições (BRANCO, 1995). 

Segundo Araújo Jr. (1997), as fragilidades dos governos municipais são 

decorrentes de problemas políticos e técnicos. Entre os fatores políticos destacam-

se três: subordinação às políticas de âmbito estadual e federal; dependência 

financeira; e falta de apoio por parte da sociedade. Nos de caráter técnico, cita-se a 
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precária capacidade de gestão e a falta de infra-estrutura das secretarias municipais 

de saúde. 

A falta de infra-estrutura e a desorganização dos serviços de saúde são fatores 

que dificultam a estruturação de um novo modelo assistencial, principalmente 

quando existe escassez de recursos e deficiência de gestão dos poderes municipais 

(PAIM, 1998).  

Segundo Teixeira et al. (1998), a descentralização prevista na NOB/93 não foi 

implementada efetivamente, devido à manutenção dos critérios de financiamento 

com base na capacidade de produção, resultando assim na concentração de 

recursos financeiros em regiões, estados e municípios com maior infra-estrutura que, 

conseqüentemente, apresentam maior capacidade de produção de serviços. 

Assim, o sistema de saúde brasileiro vivencia situações contraditórias. De um 

lado, o arcabouço legal conduz para um Estado fortalecido, com seu papel regulador 

e redistributivo para garantir as políticas sociais necessárias para sua efetiva 

implantação. De outro, a prática do projeto neoliberal, que conduz para uma ampla 

reforma administrativa, de cunho racionalizador, onde o Estado só interfere quando 

o mercado não tem interesse de atuar (CAMPOS, 1997b). 

Esses interesses contraditórios, segundo Merhy (1991), prejudicam a 

construção de modelos assistenciais organizados na lógica da efetiva implantação 

do SUS. Nestes termos, a dependência financeira do poder local aos governos 

estadual e federal pode ser considerada como o principal fator limitante do avanço 

da descentralização e da consolidação de um novo modelo de atenção à saúde.  

 

1.1.3 - A universalidade do acess o e a construção de um novo modelo de 

atenção à saúde 

 

Para a estruturação de novos modelos assistenciais é necessária uma 

mudança na organização e funcionamento das instituições. Em vez de se 

preocuparem apenas com a oferta de serviços para uma “demanda espontânea”, as 

instituições de saúde teriam que proporcionar uma “oferta organizada” com 

reorientação da demanda num dado território, orientada por estudos epidemiológicos 
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que identifiquem os principais problemas de saúde da comunidade no nível local 

(PAIM, 1993).  

Para Campos (1997b), a construção de um modelo de atenção à saúde, que 

permita a universalidade do acesso, pressupõe uma ampliação da rede básica de 

saúde, de forma que esta funcione como porta de entrada do sistema, resolvendo 

90% da demanda clínica, executando a maioria das ações de saúde pública, e que 

seja integrada aos outros níveis de atenção. 

Segundo Medeiros (1998), os serviços básicos de saúde representam grande 

importância para ampliação da oferta e universalização do acesso, mas são 

insuficientes para superar os problemas de organização da rede de saúde, segundo 

padrões de necessidades da população, uma vez que o acesso aos demais níveis 

de complexidade não é assegurado. 

Desse modo, para que um atendimento integral seja garantido não é possível 

dissociar a atenção primária dos outros níveis de complexidade, como a assistência 

hospitalar e a realização de exames ou tratamentos em serviços complementares 

(SCATENA & TANAKA, 1998). 

Com a proposta de reformulação do modelo assistencial do sistema de saúde 

brasileiro, o Ministério da Saúde edita uma nova Norma Operacional Básica, a NOB 

01/96. Esta normatização, que só entrou em vigor em 1998, define duas formas de 

gestão municipal: gestão plena da atenção básica e gestão plena do sistema 

municipal, reforçando as atribuições de competências entre as três esferas de 

governo, sendo o município o principal responsável pela oferta de serviços e ações 

de saúde (BRASIL, 1996).  

Após a NOB/96, ocorre grande adesão de municípios nessas formas de 

gestão, principalmente na gestão plena da atenção básica, atingindo 91,7% dos 

municípios brasileiros em 1998 (VIEIRA DA SILVA, 1999). Este fato se deve ao 

critério de financiamento, com aumento das transferências diretas da União para os 

municípios habilitados, com base na população residente (BUENO & MERHY, 1997). 

A NOB/ 96 define os campos de atenção à saúde no âmbito do SUS, como um 

conjunto de ações, em todos os níveis de governo, para o atendimento das 

demandas pessoais e ambientais. Dessa forma, são definidas como áreas de 

interesse da saúde: a assistência, as intervenções ambientais e as políticas externas 
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ao setor (políticas macroeconômicas). A assistência à saúde, segundo esta norma, é 

o campo [...] “em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou 

coletivamente, e que é prestada nos âmbitos ambulatorial e hospitalar, bem como 

em outros espaços, especialmente no domiciliar” (BRASIL, 1996). 

Para o custeio da assistência hospitalar e ambulatorial são criadas, nesta 

normatização, modalidades de financiamento conforme os níveis de complexidade 

das ações. Deste modo, a assistência ambulatorial é subdividida em três níveis de 

complexidade: atenção básica, atenção especializada (média complexidade) e 

procedimentos de alto custo/complexidade. Na atenção básica, estão os 

procedimentos e ações custeados através do Piso da Atenção Básica (PAB); a 

assistência de média complexidade tem seus procedimentos financiados pela 

Fração Assistencial Especializada (FAE); e os procedimentos de alto 

custo/complexidade são custeados com base na Autorização de Procedimentos de 

Alto Custo (APAC), todos formalizados por portarias do órgão competente do 

Ministério da Saúde (SAS/MS).  

Com a criação do PAB, os recursos federais destinados à atenção básica, 

passaram a ser transferidos diretamente para os municípios, sendo uma parte fixa 

(per capita) e outra parte variável, em forma de incentivos para atividades 

específicas, entre as quais: vigilância sanitária, Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS) e Programa Saúde da Família (PSF). Nos outros níveis 

assistenciais (média e alta complexidade) o financiamento permaneceu acordo com 

a produção realizada (BRASIL, 1996, 1997a). 

Vale ressaltar que a descentralização da gestão ainda é um processo, e que 

medidas para ampliação dos repasses automáticos dos recursos financeiros da 

União para os municípios vêm sendo implementadas progressivamente. A 

publicação, em 2001, da Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS 

01/2001) avança nesta direção, principalmente pela ampliação das ações da 

atenção básica, com a criação do Piso da Atenção Básica Ampliado (PABA), 

expandindo o número de atividades para a gestão dos municípios, e pela adoção de 

estratégias de regionalização da assistência, através da criação de pólos 

microrregionais de referência local (BRASIL, 2001a). 

 



 

 

28 

Para Bueno & Merhy (1997), a política de descentralização embora apresente 

grandes avanços, ainda mantém equívocos que impedem um maior avanço na 

consolidação do SUS, principalmente, porque ainda são mantidas medidas que 

ferem a autonomia dos municípios através de incentivos financeiros verticalizados 

para o custeio de programas, principalmente o PACS e o PSF. E, segundo 

Gerschman (2000, p. 164), o crescimento da gestão plena do sistema de saúde, 

alcançado com processo de descentralização, [...] “pouco têm avançado no sentido 

de políticas mais universais e eqüitativas”. 

Diante deste contexto atual, Paim (1998), considera que existem diferentes 

modalidades de compreensão do SUS: além do SUS democrático defendido no 

movimento de Reforma Sanitária e do SUS formal que foi constituído, surge com 

força crescente à defesa do SUS para os pobres, com assistência primária 

focalizada, seguindo as recomendações da política compensatória do Banco 

Mundial. Assim, o projeto neoliberal trata a saúde na lógica de mercado e orienta os 

serviços públicos para os pobres, por intermédio de determinadas ações básicas de 

saúde. Dessa forma, o que aparenta ser uma colaboração, pode, na realidade, se 

transformar em negação de uma proposta maior para a consolidação do sistema. 

 

 

1.2 – SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E GESTÃO EM SAÚDE  

 
No Brasil, a divulgação dos dados de saúde é feita de forma parcial, 

restringindo-se basicamente aos números absolutos dos eventos ocorridos, através 

da disponibização de bancos de dados dos diversos sistemas de informações do 

SUS. Deste modo, salvo algumas exceções, a obtenção de indicadores fica por 

conta dos usuários (ALMEIDA, 1996). Neste contexto, torna-se ainda mais relevante 

o papel da academia e dos gestores, que devem assumir maior responsabilidade na 

produção de informações, análises dos dados e publicação dos resultados, 

possibilitando uma integração entre os serviços de saúde e sociedade. 

Entretanto, tem sido escasso o aproveitamento das informações existentes 

para a tomada de decisões (MORAES, 1994; BRANCO, 1998). Ou seja, apesar da 

introdução dos recursos da informática, permitindo acesso aos dados de forma 
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relativamente fácil, ainda persiste no país uma baixa utilização da informação em 

saúde com fins gerenciais. Portanto, atualmente, as políticas de saúde adotadas não 

são baseadas em evidências. 

Para Tasca et al. (1995) um sistema de informações deve ser capaz de 

identificar problemas, permitindo a construção de informações que evidenciem as 

desigualdades, para possibilitar uma alocação de recursos de forma mais equânime. 

Deste modo, a informação não pode estar desvinculada das concepções das macro-

políticas do país. Assim, os sistemas de informação em saúde devem ser coerentes 

com o modelo de atenção adotado.  

Os sistemas de informações necessários para a gestão em saúde são aqueles 

que permitem conhecer as características da população e dos serviços, ou seja, 

possibilita a identificação de problemas de saúde, favorecendo a programação e o 

acompanhamento das ações de saúde nos diferentes níveis da atenção (tratamento, 

prevenção ou promoção à saúde individual ou coletiva) e da gestão (local, regional e 

nacional), gerando indicadores de eficácia e efeito dos serviços, além das 

informações de caráter administrativo. Para tanto, os dados devem ser coletados de 

forma descentralizada, mas respeitando os níveis de hierarquização e de agregação 

das informações para formar um sistema nacional com informações oportunas e 

confiáveis, capaz de cumprir as diretrizes e princípios, estando, portanto, em sintonia 

com o modelo assistencial proposto (CARVALHO & EDUARDO, 1998). 

Na atividade de planejamento e gestão em saúde, torna-se necessária a 

utilização de dados de diversas fontes, que conformam os distintos sistemas de 

informações existentes. Devido a essa variabilidade de sistemas, fala-se 

freqüentemente na “fragmentação” dos sistemas nacionais (MORAES, 1994). 

Entretanto, experiências de vários países demonstram não ser possível a formação 

de um único sistema gerador de todas as informações necessárias para o setor 

saúde, devido às distintas especificidades das organizações, inclusive dentro do 

próprio setor (CARVALHO & EDUARDO, 1998).  

Diante deste contexto, dentre as alternativas buscadas para a superação dos 

problemas, consta à integração dos vários sistemas existentes. A organização de 

uma política nacional de informação e a discussão sobre compatibilidade das bases 

de dados nacionais tem mobilizado esforços de técnicos do setor e dos órgãos 
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gestores. Nessa perspectiva, foram constituídos vários grupos de trabalho4, sendo 

realizadas oficinas de trabalho sobre o tema, com publicação dos relatórios. Assim, 

em 1993, o Mistério da Saúde em conjunto com o Grupo de Trabalho de 

Informações em Saúde e População (GTISP), elaborou uma proposta que contém 

subsídios para a elaboração de uma política de informações em saúde (BRASIL, 

1994); e em 1997, o GTISP e a Rede Interagencial de Informações para a Saúde 

(RIPSA) realizaram reuniões para elaboração de propostas para a compatibilização 

de sistema e bases de dados nacionais (CENTRO NACIONAL DE 

EPIDEMIOLOGIA, 1997a, 1997b). 

Em um documento elaborado pela OPAS, sobre a estruturação das 

informações em saúde no Brasil, foram destacados quatro problemas principais: (I) a 

informação não é adequadamente utilizada para apoiar a gestão; (II) os múltiplos 

sistemas de informação são desarticulados, insuficientes e imprecisos; (III) não 

existem processos regulares de análises dos dados existentes; e (IV) o 

planejamento, a organização e a avaliação de serviços não são 

epidemiologicamente sustentados (OPS, 1997 apud CARVALHO, 1998). 

Neste contexto, com base apenas no item (II), - problemas dos sistemas 

existentes -, os gestores de saúde procuram justificar a não utilização das 

informações, sem se darem conta que os demais itens (I, III e IV) são conseqüências 

dessa postura por eles adotada e que só é possível superar os problemas se os 

dados forem analisados, usados e difundidos (CARVALHO, 1998). Ou seja, é 

necessário sair desse ‘ciclo vicioso para um virtuoso’– utilizar os dados produzidos, 

apontando suas fragilidades para que estas possam ser superadas. 

Nessa lógica, Branco (1998, p. 106) afirma que os dados e informações, por 

sua própria natureza, nunca serão plenamente satisfatórios, portanto [...] “esperar 

que atinjam a perfeição para então utilizá-los é como deixar de agir até que nossa 

ação seja perfeita”. A mesma autora ressalta que [...] “o contexto no qual se insere a 

necessidade de reforma do setor saúde exige reflexão sobre este descaso no uso da 

____________ 
4 Entre os grupos de trabalhos destacam-se: a Rede Interagencial de Informações para a Saúde 
(RIPSA), organizada pela OPAS; o Grupo Especial para a Descentralização (GED), do Ministério da 
Saúde; e o Grupo de Trabalho de Informações em Saúde e População (GTISP), composto por 
membros Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO) e Associação 
Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP). 
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informação já rotineiramente produzida”. Destaca, ainda, que  [...] “a ‘velha ladainha’ 

sobre a discutível qualidade dos dados já não se sustenta como principal argumento 

para sua baixa utilização”. 

Diante do processo de descentralização, conseqüente à implantação do SUS, 

tornou-se ainda mais evidente a necessidade de fortalecimento da capacidade 

gerencial dos níveis locais. Para isto, o sistema de informações torna-se ainda mais 

essencial, sendo uma importante ferramenta em todos os processos que envolvem a 

gestão, desde a identificação dos problemas até a avaliação dos resultados. Neste 

contexto, a informação torna-se um instrumento fundamental para a mudança do 

sistema de saúde, possibilitando a tomada de decisões em busca da concretização 

de um modelo assistencial mais justo, equânime, resolutivo e capaz de melhorar as 

condições de saúde da população (FERREIRA & AZEVEDO, 1998). 

Nos últimos anos, tem sido intensificada a preocupação com a carência de 

informações e as possibilidades de utilização mais racional dos sistemas de 

informações em saúde para outros fins, além da descrição de perfis epidemiológicos. 

Neste sentido, vários trabalhos estão sendo desenvolvidos nesta área, com diversos 

tipos de abordagens. No campo mais teórico da informação em saúde, podem ser 

citados: Moraes (1998); Bezerra (1999) e Branco (2001); quanto à comparação dos 

dados entre sistemas de informações, destacam-se: Schramm (2000), Mendes et al. 

(2000) e Lessa (2000); e na descrição e análise das políticas de saúde, Scatena & 

Tanaka (2000), Lyra (2001) Sá et al. (2001), só para citar alguns, como exemplos. A 

maioria dos estudos do terceiro grupo utilizou o Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH/SUS) na perspectiva da complementaridade das informações 

sobre mobi-mortalidade ou para identificação de desigualdades na assistência 

hospitalar. 

Entretanto, os sistemas de informações existentes têm sido pouco utilizados 

para o estudo de cobertura e acesso à saúde, como subsídios para avaliação do 

direcionamento das políticas adotadas para conformação do Sistema Único de 

Saúde no território nacional. Para tal finalidade, o conhecimento da assistência 

hospitalar é insuficiente, sendo necessária à obtenção de informações sobre as 

ações básicas de saúde. Nessa perspectiva, foram identificados apenas dois 

trabalhos que utilizaram dados produzidos pelo SUS (SCATENA & TANAKA, 2000; 

SÁ et al., 2001). O primeiro trabalho buscou identificar o modelo assistencial adotado 
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no Estado de Mato Grosso através dos repasses financeiros do nível federal para 

custeio da assistência à saúde no nível municipal. O segundo utilizou dados 

disponíveis nos sistemas de informações assistenciais do SUS (SIA e SIH), 

referentes aos gastos e à utilização de serviços (produção ambulatorial e hospitalar) 

nas regiões do Brasil, para identificar a evolução da cobertura e acesso ao Sistema 

Único de Saúde.  

Vale ressaltar que os trabalhos desenvolvidos apenas com as informações 

sobre o financiamento do setor, como indicador indireto para a discussão do modelo 

assistencial (SCATENA & TANAKA, 2000), apresentam limitações, podendo detectar 

apenas a insuficiência de recursos para o desenvolvimento das atividades 

necessárias, o que, diga-se de passagem, tem sido uma realidade no Brasil. 

Contudo, sabe-se de antemão, que maiores gastos não garantem per si melhor 

assistência e situação de saúde (SIQUEIRA, 1997). Portanto, para se ter o 

conhecimento sobre a assistência à saúde realizada, é necessário conhecer às 

ações e atividades efetivamente desenvolvidas pelo sistema de saúde (SÁ et al., 

2001), procurando evidenciar as desigualdades existentes. 

Nos dois estudos supracitados (SCATENA & TANAKA, 200; SÁ et al., 2001), 

observou-se uma semelhança metodológica quanto à subdivisão da assistência 

ambulatorial por níveis de complexidade. Embora os resultados tenham 

demonstrado que a desagregação utilizada ainda não foi suficiente, sobretudo em 

relação à atenção básica, serviram de base para trabalhos subseqüentes. O 

conhecimento dos níveis de complexidade é necessário para identificar as 

prioridades das políticas na conformação do modelo assistencial.   

Em relação aos resultados, os dois trabalhos constataram insuficiências na 

atenção à saúde quanto aos princípios constitucionais propostos e que, apesar dos 

avanços ocorridos nesta direção, existe uma grande concentração de recursos 

financeiros e tecnológicos nos centros mais desenvolvidos, havendo, portanto, 

necessidade de maiores investimentos no setor, com adoção de medidas capazes 

de reduzir o atual quadro de desigualdade. Os autores ressaltam também a 

necessidade da realização de estudos sistemáticos com vários graus de 

aprofundamento, seja no âmbito local, regional ou nacional. Estes resultados e 

observações foram os principais motivadores para o presente estudo. 
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Como referência, também é importante citar outros trabalhos que se 

enquadram neste contexto, buscando evidenciar as desigualdades na atenção à 

saúde, embora com utilização de métodos diferentes. Desta forma, destacam-se os 

trabalhos desenvolvidos na Europa (GIRALDES, 2001); na América Latina 

(PAGANINI, 1998); e no Brasil (TRAVASSOS et al., 2000). 

Giraldes (2001) utilizou o coeficiente de Gini para medir as desigualdades 

existentes entre países da União Européia, no que se refere à educação, atividades 

culturais, estilos de vida, nutrição, desemprego, utilização de serviços de saúde e 

despesa em saúde. A base de dados utilizada pela autora foi da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. Os indicadores selecionados 

para caracterizar a eqüidade, quanto à “utilização de serviços de saúde” foram às 

consultas médicas per capita, o número de dias de internamento per capita e o 

consumo de embalagens de medicamentos per capita, com dados referentes a 

1996. Quanto ao primeiro indicador, verificou-se uma desigualdade média, com 

coeficiente de Gini de 0,293. A média de consultas médicas na União Européia foi 

de 6,3 consultas per capita, com maiores padrões na Alemanha e Itália (12,8 e 

11consultas per capita) e os menores em Portugal e Suécia (3,1 e 3,0), 

respectivamente. Ressalta-se que Portugal encontrou-se sempre abaixo da média 

da União Européia, exceto no consumo e despesas com medicamentos (GIRALDES, 

2001). 

Com o mesmo objetivo, evidenciar desigualdades na saúde, Paganini (1998) 

analisa a cobertura da atenção à saúde na América Latina e no Caribe. Para tanto, o 

autor utilizou indicadores indiretos para estimar a cobertura e as características dos 

serviços de saúde nos países da região. Para isto, foi estimada a população sem 

cobertura de serviços de saúde, utilizando quatro indicadores de cobertura: a 

vacinação anti-pólio, a vacinação BCG, o controle do pré-natal e a proporção de 

partos com atendimentos por profissionais.  

Embora o próprio autor reconheça as limitações das estimativas, uma vez que 

considera a população sem cobertura sob a premissa de que os [...] “indicadores de 

cobertura específica podem proporcionar, de forma indireta, informações sobre a 

falta de cobertura total dos serviços de saúde para toda a população de cada país” 

(tradução livre) (PAGANINI, 1998, p.306). Os resultados indicaram que 40 milhões 

de pessoas não tiveram nenhum acesso ao sistema de saúde, representando em 
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média 20% da população da América Latina e do Caribe, referente a 1995 (com 

variação entre os níveis de complexidade de 10 a 30%) (PAGANINI, 1998). 

No referido estudo, o Brasil apresentou uma péssima colocação: representando 

33% da população total da América Latina e do Caribe, o país contém 40% da 

população sem cobertura, enquanto o México, com 19% da população total, tem 

apenas 10% sem cobertura. O autor classifica os países da região em três perfis. 

Nesta classificação o Brasil ocupa apenas a 19ª posição entre os 32 países, 

pertencendo ao perfil intermediário, que apresenta boa cobertura de vacinação 

(indicador de atenção primária) e baixa cobertura de pré-natal e parto (indicador de 

atenção de maior complexidade), segundo as análises de Paganini. 

O autor também reconhece a necessidade de definição de outros indicadores 

mais específicos para avaliar cobertura, acessibilidade e qualidade, incorporando 

outros problemas de saúde prioritários para os países. 

No trabalho de Paganini devem ser levados em consideração os problemas em 

decorrência das estimativas indiretas, como foi reconhecido pelo próprio autor. Além 

dos riscos de distorções pela generalização de indicadores específicos, sobretudo 

em âmbito nacional.  

No Brasil, Travassos et al. (2000) estudaram as desigualdades geográficas e 

sociais na utilização de serviços de saúde. Para tanto, os autores utilizaram fontes 

de informação de base populacional sobre condição social e de saúde nas regiões 

Nordeste e Sudeste, que foram: a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN) 

de 1989 e a Pesquisa de Padrão de Vida (PPV) de 1996/97 5.  Embora sejam dados 

sobre dois períodos pré e pós implantação do SUS, por serem produtos de métodos 

diferentes, os mesmos não permitem uma comparação direta, mas apenas 

aproximações para responder “se houve algum impacto com a implantação do SUS 

na eqüidade no consumo de serviços de saúde nestas duas regiões”. Com esta 

finalidade, foram calculadas taxas padronizadas de utilização de serviços e a 

dimensão dos gastos privados com saúde, segundo grupos de renda. 

 

____________ 
5  Os dados da PPV foram colocados à disposição, pelo IBGE, em 1999. 
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Os resultados desta pesquisa sugerem uma redução dos níveis de 

desigualdade geográfica entre as regiões Nordeste e Sudeste. Entretanto, de modo 

geral, são mantidas as iniqüidades no atual sistema de saúde, onde os mais pobres 

têm menos chance de utilizar os serviços de saúde (TRAVASSOS et al., 2000).  

Embora, de forma geral, estes resultados pareçam bastantes coerentes com a 

realidade, este trabalho revelou também algumas incoerências dos dados para 

determinadas variáveis, como por exemplo, a restrição de atividades indicando 

morbidade referida, pois, segundo as pesquisas, o Nordeste referia sete vezes 

menos problemas de saúde do que o Sudeste em 1989, e apesar desse padrão se 

inverter em 1996/97, a diferença foi pequena entre as regiões. Deste modo, estes 

achados mostram problemas na qualidade dos dados, possivelmente em 

conseqüência das diferenças de métodos entre as duas pesquisas (PNSN e PPV), 

além da validade da morbidade referida ser questionada, devido à grande influência 

da forma como a pergunta é realizada, principalmente em população com variados 

graus de instrução. 

Tais observações só reforçam a necessidade de se dispor de sistemas de 

informações em saúde bem estruturados, ágeis e dinâmicos, permitindo a 

construção de indicadores diretos para o acompanhamento das políticas e apoio à 

gestão.  

No campo da informação em saúde encontra-se boa parte dos problemas dos 

serviços de saúde, principalmente pela sua carência (MERHY et al., 1997). A 

produção e o fluxo da informação ainda não estão organizados de maneira 

satisfatória, ou seja, embora o setor produza uma grande quantidade de dados, 

ainda existem falhas no processo de organização e disseminação para que possam 

ser utilizados de forma efetiva para a gestão de ações e recursos (BRANCO, 1998). 

Diante das desigualdades existentes no Brasil e da grande carência de 

informações, torna-se pertinente conhecer a atual realidade da assistência à saúde 

no país após a implantação do SUS como política nacional de saúde, principalmente 

depois da adoção das novas políticas de saúde, no final da década de 90. Para 

Giovanella & Fleury (1996, p. 188 ), [...] “pouco ainda se conhece sobre a efetividade 

da reestruturação do sistema de atenção e a real distância entre as formulações 

legais e constitucionais e universalização do direito à atenção”.  
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Embora exista uma grande carência de informações no país, potenciais bancos 

de dados não são explorados de forma racional. Os sistemas assistenciais do SUS 

(SIH/SUS e SIA/SUS) são exemplos dessa subutilização, sendo utilizados apenas 

para o pagamento de contas, apesar de disponibilizarem um grande número de 

variáveis, referentes a mais de 80% das ações da assistência à saúde em todo o 

território nacional, permitindo a construção de diversos tipos de indicadores em nível 

local ou nacional, podendo subsidiar o planejamento, a definição de prioridades 

políticas e a avaliação dos resultados das ações de saúde implantadas 

(CARVALHO, 1997).  

Segundo Almeida (1998), a razão principal da subutilização dos sistemas 

assistenciais do SUS está vinculada à falta de recursos humanos capacitados para a 

obtenção de indicadores que permitam a avaliação dos serviços de saúde cobertos 

por estes sistemas.  

Entretanto, tais limitações só poderão ser superadas com o conhecimento 

desses sistemas. Nessa perspectiva, no próximo tópico, serão discutidos os limites e 

potencialidades do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, através de uma 

revisão do processo de estruturação desse sistema e, principalmente, sobre os tipos 

de indicadores possíveis de serem construídos.  

 

1.2.1 - Uso do Sistema de Informações Ambulatoriais para análise das políticas 

de saúde 

 

O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS teve um 

desenvolvimento cronológico semelhante ao próprio sistema de saúde (SUS), sendo 

formalmente implantado a partir da aprovação da Norma Operacional Básica de 

1991 – NOB 91, como sistema de informações para o controle e pagamento das 

atividades ambulatoriais do SUS, em substituição às antigas Guias de Autorização 

de Pagamento (GAP). As GAP eram um mero instrumento ordenador de pagamento 

para os prestadores de serviços ambulatoriais contratados pelo Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), contendo apenas informação 

do gasto por natureza jurídica do prestador, sendo as informações de produção 

registradas em outro instrumento, o Boletim de Serviços Produzidos (BSP) que, por 
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sua vez, tinha uma finalidade puramente estatística, sem a possibilidade de qualquer 

vinculação (INAMPS, 1988). 

Antes mesmo da implantação do SUS, já havia sido identificada pelo o 

INAMPS a necessidade de um sistema de informação que permitisse maior controle 

dos serviços e melhor racionalidade dos gastos da Previdência Social. Neste 

sentido, foi desenvolvido, como projeto piloto em 1986, o Sistema de Informação e 

Controle Ambulatorial da Previdência Social (SICAPS). Este sistema foi idealizado 

na lógica de um modelo de financiamento do tipo prospectivo, em que era definido 

um valor médio a ser pago por procedimentos, constituídos por um conjunto de atos 

e serviços auxiliares, semelhantes à Autorização de Internação Hospitalar (AIH). A 

concepção deste sistema permitia o registro das ações desenvolvidas, além da 

previsibilidade dos gastos através da programação baseada em metas físicas a 

partir do cadastro das unidades (CARVALHO, 1997). 

Segundo as proposições do INAMPS, a implantação do sistema de 

informações ambulatoriais tinha como principais objetivos: o acompanhamento das 

programações físicas e orçamentárias; o acompanhamento das ações de saúde 

produzidas, gerando instrumentos analíticos; a agilização do pagamento e controle 

orçamentário e financeiro; e a formação de banco de dados para contribuir com a 

construção do SUS (CARVALHO, 1997).  

Embora o sistema (SICAPS) não tenha sido implantado efetivamente, serviu de 

base para o desenvolvimento do SIA/SUS, sendo utilizada a mesma estrutura e 

objetivos, apesar deste ter sofrido mudanças fundamentais em relação ao sistema 

anterior, sobretudo em relação à estrutura da tabela de procedimentos que passou a 

ser composta de atos desagregados e à abrangência de cobertura, sendo 

incorporada toda a rede do SUS (CARVALHO, 1997). 

Em sintonia com o início do processo de reforma do sistema de saúde, que 

adotou a descentralização das ações como diretriz principal, o SIA/SUS começou a 

ser implantado nos estados da Federação a partir de 1991. Entretanto, o sistema só 

passou a constituir um banco nacional a partir de junho de 1994, quando, por 

determinação do Ministério da Saúde, foi uniformizado o envio sistemático de dados 

para o nível federal em meio magnético (CARVALHO, 1997).  
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Desde então, o SIA/SUS passou a conter registros informatizados do 

atendimento ambulatorial realizado na rede do SUS. A estruturação do sistema 

apresenta dois módulos principais: o cadastro de unidades ambulatoriais e o módulo 

de produção, que gera um resumo dos procedimentos realizados. O módulo de 

produção é processado nos níveis municipal ou regional e enviado aos níveis 

estadual e federal para pagamento. Os municípios habilitados como gestores 

executam o pagamento das atividades referentes ao seu nível de gestão, através 

dos repasses diretos da União para o Fundo Municipal (CENTRO NACIONAL DE 

EPIDEMIOLOGIA, 1997b). 

A alimentação do sistema é realizada pelos municípios através do Boletim de 

Produção Ambulatorial (BPA), que informa mensalmente os tipos e a quantidade de 

procedimentos realizados, enquanto os dados cadastrais são atualizados pela Ficha 

de Cadastro Ambulatorial (FCA), com a caracterização das unidades e dos gestores 

e pela Ficha de Programação Físico-Orçamentária (FPO), contendo dados sobre o 

quantitativo de procedimentos programados, identificados e agrupados por ações 

básicas, serviços especializados e atendimentos por níveis de complexidades. 

Com a finalidade de evitar erros e fraudes, os dados de produção contidos no 

BPA, sofrem um processo de crítica de consistência, realizado através do 

cruzamento com as informações contidas no cadastro da unidade de saúde 

produtora. A crítica é realizada automaticamente pelo programa VERSIA 

desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), disponível 

para todos os gestores desde abril de 1995. Este processo contribui para a melhoria 

do sistema e, conseqüentemente, para a qualidade das informações. 

Neste mesmo período, foram desenvolvidos outros sistemas com informações 

de caráter ambulatorial que também contribuem para melhoria do sistema. O 

sistema APAC (Autorização para Procedimentos de Alto Custo/Complexidade) 

possui a identificação do paciente, com local de origem e diagnóstico, permitindo 

assim, além do controle da assistência prestada, a possibilidade de realização de 

ações de vigilância epidemiológica (CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, 

1997a; CARVALHO, 1997). Outros sistemas, embora menos difundidos, estão 

disponíveis para as prefeituras com a finalidade de ampliar a capacidade de 

gerenciamento das unidades de saúde. Neste sentido, existe entre outros, o SIGAB 

– Sistema de Gerenciamento de Unidade Ambulatorial Básica, o SIGAE - Sistema de 
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Gerenciamento de Unidade Ambulatorial Especializada (CARVALHO & EDUARDO, 

1998). Entretanto, a utilização destes sistemas não dispensa o registro no SIA/SUS, 

que é o sistema de abrangência nacional responsável pelo repasse dos custeios. 

Embora o sistema não tenha sofrido grandes alterações na sua estrutura 

básica, com a regulamentação da NOB/96, em 1998, houve uma reformulação da 

tabela descritiva de procedimentos ambulatoriais contidos no SIA/SUS, sendo 

selecionado um conjunto de procedimentos básicos, que passaram a ser financiados 

pelo Piso da Atenção Básica (PAB), repassados por transferências diretas (Fundo-a-

Fundo) da União para os municípios habilitados de acordo esta normatização 

(BRASIL, 1996). Entretanto, todos os dados referentes à produção ambulatorial e 

seus respectivos recursos financeiros (valores apresentados e aprovados) 

continuaram sendo informados ao SIA até dezembro de 2000. Porém, a partir de 

janeiro de 2001, não foram mais registrados no sistema os dados referentes aos 

recursos financeiros para os procedimentos da atenção básica, tendo sido mantidos, 

contudo, os registros de produção de todos os níveis assistenciais. Estas variações 

só ocorreram na atenção básica, permanecendo o pagamento da assistência de 

média e alta complexidade ambulatorial através da produção informada ao sistema. 

Assim, o SIA/SUS além de ser um instrumento para o repasse de custeio 

ambulatorial do nível federal para as outras instâncias gestoras, oferece aos 

gestores de saúde informações para operacionalização e gerenciamento de 

capacidade instalada, controle orçamentário e cálculo da produção sobre os serviços 

produzidos. Desta forma, o sistema armazena um conjunto de dados capaz de gerar 

informações sobre as atividades ambulatoriais realizadas em todo o país 

(CARVALHO & EDUARDO, 1998). 

Em termos práticos, vale destacar que o sistema contém registros de todos os 

procedimentos da assistência à saúde que não gerou internação, o que representa 

uma produção anual superior a 1,3 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Além 

disso, o sistema é extremamente ágil, com dados consolidados e disponibilizados 

para os gestores com 45 dias após a realização das ações e após 2 meses para a 

população em geral (Internet e cd-rom)6. Segundo Carvalho (1997), a partir de 1995,  

____________ 
6 Muito embora estes dados possam sofrer atualizações após a primeira divulgação pelo DATASUS. 
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ano com total informatização em âmbito nacional, o sistema possibilita a realização 

de avaliações da oferta de serviços de saúde através de indicadores de cobertura, 

concentração de atividades e dos gastos realizados com assistência ambulatorial. 

Permite, ainda, a construção de outros tipos de informações, por meio de 

adaptações na forma de exploração dos dados. 

Como desvantagem do sistema, a mesma autora ressalta que a ausência de 

identificação individual do paciente inviabiliza a informação para a vigilância 

epidemiológica; entretanto, não prejudica a avaliação de cobertura e concentração 

de determinadas ações, podendo-se inferir se a demanda é essencialmente local ou 

regional, o que dispensa a identificação do fluxo de demanda (CARVALHO, 1997).  

Com a informatização, tornou-se possível à manipulação de grande volume de 

dados, permitindo a padronização de procedimentos para extrair informações. Deste 

modo, facilmente serão obtidos indicadores diversos, disponíveis nos próprios 

sistemas que armazenam e disseminam informações em geral (TRZESNIAK, 1998).  

Os indicadores de saúde são formas, numéricas ou não, utilizadas para 

mensurar as atividades realizadas ou o grau de risco de eventos e agravos à saúde, 

permitindo atribuir valor a dados ou aspectos da realidade que deseja conhecer, e, a 

partir desse conhecimento, intervir para alcançar metas e objetivos (CARVALHO & 

EDUARDO, 1998). 

Neste sentido, sendo as informações da assistência ambulatorial fundamentais 

para o acompanhamento e a avaliação do processo de implementação das políticas 

de saúde no país, torna-se pertinente à exploração dos dados disponíveis, buscando 

a construção de indicadores que permitam o conhecimento da realidade do sistema 

de saúde e a obediência a seus princípios constitucionais, possibilitando o 

direcionamento de uma política que vise a consolidação do SUS.  

Para que a situação do sistema de saúde brasileiro possa ser mais equânime, 

compreendendo a saúde como direito do cidadão, se faz necessário: aumentar a 

disponibilidade de recursos financeiros; melhorar a utilização dos recursos já 

existentes, através de uma política redistributiva de recursos entre esferas de 

governo; e promover uma organização da rede local de serviços de saúde, 

garantindo a universalidade do acesso, por meio de melhor distribuição espacial e 

adequação da oferta às necessidades dos diferentes grupos populacionais 
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(TRAVASSOS, 1997). Isto porque, segundo Tasca et al. (1994, p.284) [...] “não 

adianta proporcionar à equipe responsável da condução dados e indicadores úteis e 

confiáveis, se vão faltar a eles o poder e os recursos para tentar mudá-los”. 

Dessa forma, o desafio para o setor saúde consiste em aumentar a coerência 

entre os recursos, os serviços e as necessidades da população, ou seja, tentar 

eliminar os desequilíbrios geográficos, numéricos e organizacionais (DUSSAULT, 

1992). 

Historicamente os avanços do sistema de saúde, no Brasil, sempre estiveram 

diretamente relacionados com os aumentos dos recursos financeiros, sobretudo 

quando a política de financiamento do setor procurou reduzir as desigualdades 

regionais, ampliando a oferta de serviços nas áreas com maior carência (MENDES, 

1994; MEDICI, 1997). 

Na atual conjuntura de insuficiência de recursos financeiros, como o SUS 

poderá avançar para a concretização de tamanhos desafios? A reposta a esta 

pergunta certamente apontará, como primeiro passo, para a necessidade de 

definição de prioridades (GIRALDES, 1995). Mas para realização dessa estratégia 

de definição de prioridades, faz-se necessário o conhecimento do sistema de saúde 

e da situação sanitária da população. 

Para estabelecer uma adequada avaliação dos serviços ou sistema de saúde, 

Donabedian propôs um modelo constituído em três níveis: estrutura, processo e 

resultado. Sendo que, para cada componente da tríade deverão ser utilizados os 

indicadores ou “atributos da qualidade” que melhor retratem a realidade. Entre os 

atributos da qualidade, o autor classifica ‘sete pilares’ que são: eficácia, efetividade, 

eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e eqüidade (DONABEDIAN, 

1990). 

Na organização das práticas de saúde, esses atributos podem ser entendidos 

da seguinte forma: a disponibilidade e distribuição social dos recursos (cobertura, 

acesso e eqüidade); o efeito das ações (eficácia e efetividade); os custos 

(eficiência); a adequação das ações à tecnologia disponível (otimização); e os 

relacionados com a percepção dos usuários (satisfação, aceitabilidade e 

legitimidade) (VIEIRA DA SILVA & FORMIGLI, 1994). 
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A Organização Mundial de Saúde propõe a utilização de diversos tipos de 

indicadores para avaliação de saúde, identificando as seguintes modalidades de 

indicadores: de política sanitária; de condições sócio-econômicas; da prestação de 

atenção à saúde; e do estado de saúde da população. Os indicadores de política 

sanitária e da prestação de atenção à saúde devem ser utilizados nos estudos de 

eficácia dos serviços (estrutura ou processo), enquanto os sócio-econômicos e do 

estado de saúde são voltados à análise dos efeitos ou resultados (CARVALHO & 

EDUARDO, 1998). 

Em síntese, os indicadores mais utilizados para o diagnóstico situacional de 

saúde podem ser categorizados como: de eficiência (relação entre custos e 

benefícios, menores recursos para a obtenção de um efeito), de eficácia (melhor 

resultado decorrente de uma ação aplicada sob condições ideais) e de efetividade 

(melhorias reais na população alvo - impacto desejável obtido sob condições 

naturais). Os indicadores de eficiência são os que permitem a avaliação da estrutura 

do sistema (produtividade, capacidade instalada, capacidade operacional e 

distribuição dos gastos); os de eficácia possibilitam a avaliação de processo de 

trabalho em saúde (cobertura, concentração de procedimentos e resolutividade); e 

os de efetividade são indicadores de avaliação de resultados concretos na 

população, refletindo as mudanças de perfis (mortalidade, morbidade, demográfico, 

sócio-econômico e ambiental) (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 1998). 

Vieira da Silva (1999) defende que o processo avaliativo seja realizado por 

etapas em ordem de prioridade, realizando, como primeiro passo, análises mais 

gerais e quantitativas, através do monitoramento de determinadas características ou 

atributos. O resultado desse monitoramento inicial poderá ser utilizado como 

indicador para a realização de estudos pontuais com investigações mais complexas, 

a exemplo das análises de implantação e avaliações de qualidade das ações. 

Todavia, na prática é inviável monitorar todos esses atributos, por isso, a 

autora propõe a seleção de dois atributos, considerados nucleares no processo de 

avaliação das ações de saúde: a cobertura e a efetividade. Mas, o monitoramento da 

cobertura das ações de saúde é pré-requisito para o acompanhamento de sua 

efetividade. Porque uma cobertura inadequada é fator limitante para a consecução 

dos demais atributos, ou seja, compromete a efetividade e a qualidade das ações. 

Entretanto, pode existir elevada cobertura e baixa efetividade ou a existência de 
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efeitos inesperados, que poderão ser elucidados posteriormente (VIEIRA DA SILVA, 

1999). 

A cobertura corresponde à proporção da população alvo que é beneficiada por 

determinadas ações (ROSSI & FREEMAN, 1993 apud VIEIRA DA SILVA, 1999). 

Desse modo, no Sistema Único de Saúde, a cobertura é indicador de universalidade, 

uma vez que a população-alvo do sistema corresponde ao universo de brasileiros 

residentes no território nacional. 

Vieira da Silva também observa a importância da distinção entre os tipos de 

cobertura, que de acordo com Saberón (1988), são a “cobertura potencial”, 

relacionada com as possibilidades de utilização pela existência de serviços (infra-

estrutura) e a “cobertura real”, que é resultante do trabalho efetivamente realizado, o 

acesso para a utilização dos serviços existentes (VIEIRA DA SILVA, 1999). 

Dessa forma, a oferta de serviços caracteriza a capacidade instalada, 

indicando a cobertura potencial, enquanto a produção realizada é um indicador da 

cobertura real, podendo ser determinada pela concentração de atividades de saúde 

por habitante, relacionando as necessidades de atenção com a verdadeira 

utilização. Entretanto, nas práticas de saúde, os indicadores da cobertura real, 

basicamente, só são utilizados para avaliação de programas e ações específicas, 

como campanhas de vacinação, por exemplo. Contudo, segundo Paganini (1998), 

podem e devem ser criados indicadores de cobertura para qualquer ação de saúde 

orientada pela atenção integral. Neste sentido, também pode ser estudada a 

cobertura total (política sanitária), que consiste na análise das distintas coberturas 

alcançadas em grupos populacionais definidos, por meio de ações de saúde 

específicas. 

Entretanto, na maioria dos países não existem sistemas de informações em 

saúde que permitam analisar de forma integral a verdadeira cobertura alcançada. 

Por não se dispor desses sistemas, muitos estudos de cobertura integral e total são 

realizados com dados referentes a coberturas específicas, provenientes de 

programas considerados prioritários (PAGANINI, 1998). 

Pelos mesmos motivos, diversos países utilizam indicadores indiretos com 

base em estimativas e fatores de correção para a construção de suas estatísticas 

vitais, apesar das conhecidas chances de erros existentes, seja por sub ou por 
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superestimação. Deste modo, diversos esforços foram e ainda devem ser feitos para 

a estruturação de sistemas de informações e para a utilização dos sistemas 

existentes de forma racional e sistemática, buscado a construção de indicadores que 

permitam a realização de análises confiáveis forma mais direta. 

Os indicadores da política sanitária englobam o compromisso político mais 

geral de alcançar saúde para todos. No SUS, esse compromisso é alcançar os 

princípios da universalidade, eqüidade e integralidade. Entretanto, para a análise 

das políticas de saúde torna-se necessária a construção de diversos indicadores 

mais específicos, tais como: estrutura organizacional dos serviços, distribuição 

suficiente de recursos, grau de eqüidade na distribuição dos recursos, grau de 

participação da comunidade, entre outros. Deste modo, os indicadores de produção 

de serviços (concentração de ações, cobertura) contribuem para a avaliação da 

estrutura organizacional do sistema, que por sua vez, contribuirão para a análise das 

políticas de saúde de uma forma geral (CARVALHO & EDUARDO, 1998). 

Nestes termos, este estudo busca compreender o processo de universalização 

do acesso à assistência à saúde realizada pelo Sistema Único de Saúde, através de 

indicadores de cobertura e concentração de procedimentos assistenciais por 

habitante/ano, construídos a partir do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA/SUS). Acreditamos que este estudo poderá trazer subsídios para a verificação 

do cumprimento dos princípios constitucionais do direito à saúde no país. Nesta 

perspectiva, procuramos responder a seguinte questão central (pergunta condutora): 

como o processo de universalização do acesso na assistência à saúde do SUS, nos 

diversos níveis de complexidade da assistência ambulatorial, tem evoluído no país 

entre 1995 e 2000?  

Dessa forma, pretende-se conhecer a cobertura dos serviços ambulatoriais do 

Brasil, realizada na rede assistencial do SUS. Com esta finalidade serão buscadas 

respostas as seguintes questões específicas: 

•  qual a cobertura real dos serviços ambulatoriais do SUS, prestados à 

população do Brasil?  

•  em quais grupos de procedimentos e níveis de complexidade da assistência 

ambulatorial houve ampliação do acesso para utilização dos serviços?  
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•  as desigualdades regionais na utilização dos serviços de saúde e distribuição 

dos recursos financeiros (gastos assistenciais) estão sendo reduzidas?  

•  qual a proporção de gastos com assistência ambulatorial em relação à 

assistência hospitalar? 

•  quais os avanços alcançados com relação aos princípios da eqüidade e da 

universalidade do acesso ao Sistema Único de Saúde? 
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2. OBJETIVOS 

 

 
 
2.1 – Objetivo Geral 
 

Descrever o processo de universalização do acesso à assistência à saúde do 

SUS, através da análise da produção de serviços ambulatoriais registrados no 

Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), considerando a 

distribuição dos procedimentos e dos gastos assistenciais, em 1995 e 2000, entre 

grupos de municípios, estados e regiões do Brasil.  

 

 

2.2 – Objetivos Específicos  

 

•  Verificar a cobertura real e a distribuição da assistência ambulatorial do SUS nos 

diferentes níveis de complexidade, identificando os grupos de procedimentos que 

houve ampliação do acesso para utilização dos serviços de saúde; 

•  Verificar a existência de desigualdades geográficas na utilização dos serviços 

ambulatoriais e na distribuição dos gastos assistenciais, segundo o tipo de 

assistência realizada (ambulatorial e hospitalar);  

•  Identificar os possíveis avanços do sistema de saúde com relação aos princípios 

constitucionais da eqüidade e da universalidade. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 
3.1 - Área de Estudo  

A área de abrangência do estudo corresponde ao conjunto do território 

brasileiro, categorizado em regiões, estados e portes municipais. Para a 

conformação dos portes municipais, agrupou-se o total de municípios brasileiros 

segundo o número de habitantes residentes registrados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE para cada município nos anos correspondentes.  

 

3.2 - Período d e Referência 

Para a observação do processo da universalização do acesso à assistência à 

saúde, foram estudados os registros do Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS (SIA/SUS) referentes aos anos de 1995 e 2000. Estes dois anos foram 

selecionados por serem os pólos de um período com efetiva consolidação e 

informatização do SIA/SUS, ou seja, correspondem ao primeiro e último ano com 

registros ambulatoriais disponíveis nacionalmente. 

 

3.3- Desenho do Estudo  

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal, enfocando as tendências 

temporal e geográfica. 

A escolha do estudo descritivo é justificada dentro dos objetivos propostos, 

exploração de dados secundários disponíveis, sem a pretensão de testar hipóteses. 

Este tipo de investigação apresenta como principais vantagens o baixo custo e a 

rapidez para a sua realização. Além disso, por utilizar uma metodologia simples para 

a análise de dados disponíveis, este tipo de estudo facilita a realização de análises 

sistemáticas, possibilitando o acompanhamento das ações pelos serviços de saúde 

e pela sociedade em geral. Uma vez que a obtenção de informações através de 

inquéritos populacionais é muito difícil e de alto custo. Por isso, estes estudos não 
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são realizados de forma sistemática, e, quando executados, geralmente são com 

intervalos longos e com mudanças metodológicas, requerendo ajustes e 

refinamentos estatísticos dos dados para possibilitar comparações. Portanto, é 

necessário todo um processo metodológico que são difíceis de serem adotadas na 

avaliação sistemática das ações e serviços, ficando restrito a alguns trabalhos 

pontuais realizados nas academias e institutos de pesquisas. 

 

3.4 - Fonte de Dados 

Foram utilizados dados secundários do Sistema de Informações Ambulatoriais 

do SUS (SIA/SUS), consolidados e colocados à disposição pelo DATASUS em 

arquivos mensais de produção ambulatorial por unidade federada 

(PAUFAAMM.DBC). Definiram-se grupos de procedimentos representativos de cada 

nível da assistência ambulatorial (atenção básica, média e alta complexidade). A 

construção dos grupos de procedimentos foi necessária devido ao grande volume de 

atos/procedimentos existentes, que de forma desagregada, dificultaria a realização 

das análises. Além disto, no período entre 1995 e 2000, a tabela nacional de 

procedimentos do SIA/SUS sofreu grandes mudanças, tanto na composição dos 

procedimentos, havendo acréscimos e subdivisões e/ou agrupamentos, quanto na 

estrutura dos códigos que passou de 3 para 8 dígitos. Desse modo, foi necessária a 

realização de compatibilizações entre as tabelas de 1995 e 2000, para que fossem 

possíveis as comparações pretendidas.  

A exploração do banco de dados foi realizada através do programa Tabwin 2.0 

(DATASUS). Para facilitar a exploração dos dados, utilizou-se o módulo avançado 

do Tabwin para editar os arquivos com tabelas de definições de variáveis (.DEF) e 

de conversão de códigos (.CNV), contendo o conjunto de variáveis selecionadas 

para este estudo (grupos de procedimentos e municípios), permitindo a realização 

das tabulações de forma padronizada.  
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3.5 - Elenco de Variáveis 

O evento estudado foi a produção ambulatorial, analisada através dos 

procedimentos registrados no SIA/SUS como “quantidade apresentada”, sendo 

construídos diversos tipos de agrupamentos.  

Desse modo, foram analisadas as concentrações de procedimentos por 

habitante/ano através da distribuição da produção ambulatorial total, e esta 

produção subdividida em grupos de procedimentos por níveis de complexidade 

(atenção básica, média complexidade e alta complexidade). Posteriormente, foi 

analisada a distribuição dos gastos assistenciais referentes às transferências 

federais para pagamento da produção ambulatorial e hospitalar, através dos valores 

registrados nos sistemas de informações correspondentes (SIA e SIH), segundo o 

tipo de assistência realizada.  

Para melhor compreensão, foram resumidas, no Quadro 1, as principais 

variáveis estudadas, com suas definições e categorizações adotadas. 

Na formação dos grupos de procedimentos componentes de cada nível de 

complexidade da assistência ambulatorial, procurou-se obedecer, dentro das 

possibilidades, às atuais estruturas organizacionais da assistência à saúde, estando 

de acordo com a legislação do SUS em vigor (NOB/96), que subdivide a assistência 

ambulatorial em atenção básica, atenção especializada (média complexidade) e alta 

complexidade/custo. Para a definição dos atos/procedimentos que melhor 

caracterizassem esses níveis de atenção à saúde, utilizou-se como referência 

experiências de trabalhos anteriores (SÁ et al., 2001), sendo adotadas algumas 

mudanças que foram definidas após a realização de explorações de dados mais 

recentes, além de consultas à Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(NOAS/2001) e às portarias referentes ao tema, publicadas pelo Ministério da 

Saúde.  

Entre as alterações realizadas, além da composição de alguns grupos de 

procedimentos, que serão destacados logo em seguida, uma mudança básica foi a 

adoção da “produção apresentada” em vez da “produção aprovada”, que foi utilizada 

no trabalho anterior. Esta mudança na forma de extração dos dados significa uma 

pequena elevação dos valores. Pois antes da aprovação do pagamento dos 

procedimentos apresentados, geralmente, são realizados alguns cortes ou glosas. 
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Isto ocorre em função de inconsistências das informações registradas, ou, 

simplesmente, por esta produção ultrapassar o teto estipulado para aquelas 

unidades executoras. Por este motivo, a produção apresentada pode ser 

considerada como àquela que foi realizada, refletindo melhor o acesso ao consumo 

dos serviços. Neste sentido, o próprio Ministério da Saúde tem recomendado a 

utilização dos dados apresentados para a construção de alguns indicadores de 

avaliação. 

Deste modo, foi selecionado um conjunto de procedimentos considerados 

representativos de cada nível de complexidade ambulatorial, que permitissem 

comparações entre 1995 e 2000, com a finalidade de avaliar a evolução do sistema 

de saúde quanto ao cumprimento de seus princípios constitucionais. 
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Quadro 1 

Resumo das definições e categorizações das principais variáveis es tudadas. 
 

VARIÁVEL DEFINIÇÃO CATEGORIZAÇÃO 
 
ANO 

Ano no qual o procedimento foi 
realizado e registrado no SIA/SUS 

 
1995 e 2000 

 
LUGAR 

Local onde o procedimento foi 
realizado. 

Regiões   (5) 
Estados (27) 

Porte Municipal (6) 
 
 
PORTE MUNICIPAL 

 
Municípios agrupados segundo o 
número de habitantes residentes 
(IBGE) no ano da produção dos 
serviços. 

- Porte 1 (< 20 mil habitantes) 
- Porte 2 (� 20 < 50 mil hab.) 
- Porte 3 (� 50 < 100 mil hab.) 
- Porte 4 (� 100< 200 mil hab.) 
- Porte 5 (� 200< 500 mil hab.) 
- Porte 6 (� 500 mil hab.) 

 
GASTOS 
ASSISTENCIAIS 

Transferências federais para 
pagamento da produção 
ambulatorial e hospitalar registrada 
no SIA e SIH/SUS.  

- Gastos com assistência 
ambulatorial 

- Gastos com assistência 
hospitalar 

 
PROCEDIMENTO 

Procedimentos ambulatoriais 
apresentados (ações e/ou 
atividades) registrados por códigos 
específicos pela tabela SIA/SUS  

 
Anexo 1 

 
 

 
NÍVEIS DE 
COMPLEXIDADE DOS 
PROCEDIMENTOS 

 
Classificação que discrimina os 
grupos de procedimentos segundo a 
necessidade de utilização de 
recursos e tecnologia (adotada na 
NOB/96) 

Básica = pagos pelo PAB (Piso 
de Assistência Básica) 
Média = pagos pelo FAE 
(Fração Assistencial 
Especializada) 
Alta = pagos pela APAC 
(Autorização de Procedimentos 
de Alto Custo/Complexidade) 

 
GRUPOS DE 
PROCEDIMENTOS 

Procedimentos agrupados por níveis 
de complexidade, selecionados de 
acordo com a possibilidade de 
compatibilização das tabelas do SIA 
(em 1995 e 2000) 

Atenção Básica 
Média Complexidade 
Alta Complexidade 

 
 
ATENÇÃO BÁSICA 
 

 
Grupos de procedimentos 
representativos deste nível da 
assistência ambulatorial 
(necessidades primárias de pouca 
tecnologia ) 

- AVEIANM – Ações de Vigilância 

Epidemiológica, Imunizações e 
Atos Não Médicos 
Vacinas 
Ações Primárias  
Ações Superiores  
Vigilância Sanitária  
- Consultas Médicas 
- Odontologia 

 
MÉDIA 
COMPLEXIDADE 

Grupos de procedimentos 
representativos da assistência 
ambulatorial complementar (apoio 
diagnóstico e assistência 
especializada de média tecnologia) 

Patologia Clínica 
Radiodiagnóstico  
Ultra-sonografia 
Diagnose 
Tomografia Computadorizada 

 
ALTA 
COMPLEXIDADE 

Grupos de procedimentos 
representativos da assistência 
ambulatorial de alto custo (terapias 
especializadas de alto 
custo/tecnologia) 

Diálise (TRS) 
Radio/quimioterapia 
Medicina Nuclear 
Hemodinâmica 
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3.5.1 - Atenção Básica 

Para a composição do grupo de procedimentos da atenção básica, foram 

considerados os totais de procedimentos das Ações de Vigilância Epidemiológica, 

Imunizações e Atos Não Médicos (AVEIANM), sendo estas ações subdividas em 

quatro subgrupos (vacinas, ações primárias, ações superiores e vigilância sanitária). 

Também foram selecionados para compor a atenção básica, os totais de 

procedimentos de consultas médicas e de odontologia.  

Assim, foram incorporados no grupo da atenção básica alguns procedimentos 

classificados atualmente como especializados. Este fato deveu-se ao grau de 

agregação desses procedimentos na tabela em vigor para 1995, não permitindo a 

realização da mesma desagregação por nível de complexidade utilizada na tabela 

de 2000, que só foi implantada em 1998, a partir da publicação da NOB/96. 

Entretanto, após a exploração dos dados de 2000 quanto à concentração dos 

procedimentos selecionados, verificou-se a mesma composição geográfica 

observada no perfil de distribuição dos procedimentos exclusivamente básicos. 

Portanto, estes agrupamentos utilizados não comprometeram os objetivos propostos 

para os níveis de agregações adotados neste estudo. Como essa estruturação dos 

grupos de procedimentos da atenção básica é pioneira, os detalhes sobre a 

composição e compatibilização desses grupos e dos demais níveis assistenciais 

encontram-se no Anexo 1. 

3.5.2 - Média Complexidade 

Para compor o grupo de média complexidade, foram selecionados os totais de 

procedimentos de patologia clínica; radiodiagnóstico; ultra-sonografia (ecografias); 

diagnose; e tomografia computadorizada. 

A composição deste grupo diferenciou-se daquela adotada por Sá et al. (2001), 

pelo acréscimo do grupo diagnose, além da inclusão de todos os procedimentos de 

patologia clínica e de radiodiagnóstico, e não apenas os considerados mais 

complexos. Embora os grupos de procedimentos de patologia clínica e de 

radiodiagnóstico apresentem grande diversidade, que varia de exames muitos 

simples a outros altamente sofisticados, no geral estes procedimentos representam 

a média complexidade mais elementar ou de primeiro nível, enquanto os exames 

ultra-sonográficos e de diagnose representam melhor este nível de assistência. 
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Outro destaque neste grupo, mas que não se diferencia do trabalho anterior, foi à 

inclusão da tomografia computadorizada, que apesar de ser considerada pelo 

sistema como procedimento de alta complexidade, foi classificada como média 

complexidade mais especializada, dando mais equilíbrio a este nível de 

complexidade assistencial.  

3.5.3 - Alta Complexidade 

Para representar o grupo da alta complexidade ambulatorial, foram 

selecionados todos os procedimentos que compõem a diálise (tratamento renal 

substitutivo); os tratamentos de neoplasias (radioterapia e quimioterapia); a medicina 

nuclear (diagnose e terapia); e a hemodinâmica (cateterismo). 

Este conjunto de procedimentos selecionado, embora corresponda a uma 

parcela inferior a 14% da produção considerada de alta complexidade pelo sistema, 

representa valores superiores a 60% dos gastos neste nível de assistência. Fato que 

os classifica como procedimentos de altos custos, caracterizando bem a alta 

complexidade ambulatorial. Vale ressaltar que, em relação ao trabalho realizado 

anteriormente (Sá et al., 2001), optou-se pela substituição dos grupos da 

ressonância magnética, que não era realizada pelo SUS em 1995, e da angiografia, 

que não representava um grupo de procedimentos específico, pelo grupo da 

hemodinâmica, que se manteve com a mesma estrutura de procedimentos, 

considerados como alta complexidade nos dois anos. Também se optou por agregar 

em um mesmo grupo os procedimentos de radioterapia e quimioterapia, por serem 

terapias utilizadas em pacientes com patologias oncológicas.  

3.5.4 - Distribuição dos Gastos Assistenciais 

Por ultimo, buscando melhor compreensão da assistência à saúde prestada 

pelo SUS, procurou-se descrever a distribuição dos gastos assistenciais referentes 

às transferências federais, considerando a concentração de gastos per capita 

relativos à produção realizada por tipo de assistência - hospitalar e ambulatorial. Na 

assistência hospitalar, os gastos com internações corresponderam aos “valores 

totais” registrados no SIH/SUS por ano de competência, enquanto os gastos com 

assistência ambulatorial referiram-se aos “valores aprovados” no SIA/SUS, 

correspondentes a 1995 e 2000. 
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Vale ressaltar, entretanto, que este estudo não teve a pretensão de realizar 

uma análise sobre o financiamento do setor saúde, mas apenas utilizar os registros 

de gastos disponíveis nos sistemas de informações assistenciais do SUS (SIA e 

SIH), como suporte para melhor caracterização dos níveis de complexidade 

assistenciais e sua distribuição no território nacional, além de subsidiar a discussão 

sobre as prioridades das políticas de saúde adotadas no país. 

3.5.5 - Regiões, Unidades da Federação e Portes Municipais 

Para a identificação de desigualdades geográficas existentes no país, quanto à 

distribuição da assistência ambulatorial, foram definidas como variáveis as regiões e 

estados da Federação, além do total de municípios brasileiros agrupados em portes 

populacionais.  

Foram consideradas as cinco macrorregiões político-administrativas do país 

(Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro–Oeste) e as 27 unidades federadas que as 

compõem, identificando a distribuição dos procedimentos e dos gastos com 

assistência à saúde.  

Para a definição dos portes municipais, os municípios brasileiros foram 

agrupados por faixa populacional. Desse modo, utilizaram-se três critérios para a 

construção dos portes municipais. O primeiro, foi agrupar municípios semelhantes, 

considerando que o número de habitantes é um fator importante para incorporação 

de recursos - tecnológicos e humanos especializados. O segundo critério 

considerado foi à obtenção de grupos com população total equivalentes 

independentemente do número de municípios agrupados. E, por ultimo, que a 

classificação apresentasse padrões populacionais semelhantes aos comumente 

utilizados pelo IBGE. 

Numa primeira exploração, foram definidos 8 grupos de municípios, mas com a 

realização de explorações preliminares identificou-se que as extremidades (<10.000 

e >1.000.000 de habitantes) poderiam ser agrupadas aos portes subseqüentes sem 

prejuízos para os objetivos deste estudo. Deste modo, foram construídos 6 portes 

populacionais, que foram: porte 1, municípios com população inferior a 20.000 

habitantes; porte 2, população residente entre 20.000 e 49.999; porte 3, de 50.000 a 

99.999 habitantes; porte 4, com número de habitantes entre 100.000 e 199.999; 

porte 5, com 200.000 a 499.999; e, finalmente, o porte 6, com população igual ou 
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superior a 500.000 habitantes. Maiores detalhes sobre o número de municípios e a 

proporção de cada porte municipal constam na Tabela 1. 

Tabela 1 

Distribu ição do s municípios brasileiros segundo po rtes popu lacionais, Brasil, 
1995 e 2000. 

 
 1995    2000   

População Municípios População Municípios Porte Municipal 
Nº % Nº  % Nº % Nº % 

1 (< 20) 30.732.210 19,7 3.519 70,7 33.493.617 19,8 4.022 73,0 

2 (� 20 < 50) 29.210.048 18,7 969 19,5 28.631.758 16,9 958 17,4 

3 (� 50 < 100) 20.413.020 13,1 294 5,9 21.004.081 12,4 303 5,5 

4 (� 100 < 200) 14.563.628 9,3 102 2,1 16.368.072 9,7 117 2,1 

5 (� 200 < 500) 19.279.637 12,4 63 1,3 23.173.544 13,7 76 1,4 

6 (� 500) 41.623.753 26,7 27 0,5 46.873.371 27,6 31 0,6 

Total 155.822.296 100,0 4.974 100,0 169.544.443 100,0 5.507 100,0 
Fonte: IBGE 
Nota: Porte Municipal = municípios agrupados por faixa populacional – número de habitantes residentes (grupos 
em mil habitantes). 

 

 

3.6 –Análise dos Dados 

Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas, para a obtenção de 

proporções, razões, médias e taxas.  

A análise desses dados resultou na descrição dos indicadores calculados para 

as devidas comparações no tempo e no espaço (Quadro 2). Como indicador de 

acesso aos serviços ambulatoriais, foi considerada a concentração procedimentos 

por habitante/ano, produção de serviços e gastos assistenciais, obtida através da 

quantidade de procedimentos apresentados ao SIA/SUS e dos valores aprovados, 

respectivamente. O número de habitantes correspondeu à população residente nos 

determinados lugares analisados, de acordo com o IBGE, para o mesmo ano da 

produção dos serviços (Tabela 1 do Anexo 2). 
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Quadro 2 

Cálculos dos ind icadores utili zados.  
 

INDICADOR  CÁLCULO 
 

Nº de procedimentos ambulatoriais totais (lugar e ano) 
Nº de habitantes do lugar determinado no mesmo ano 

 

 
 
Concentração de 

Procedimentos 

 

 
Nº de proced. ambul. p/ nível de complexidade (lugar e ano) 

Nº de habitantes do lugar determinado no mesmo ano 
 

 
Gastos per capita 
 

 
Total de gastos assistenciais ambulat. e hosp. (lugar e ano) 

Nº de habitantes do lugar determinado no mesmo ano 

Proporção de Gastos com 

Assistência Ambulatorial 

 
Gastos com assistência ambulatorial      x100 

                        Total de gastos assistenciais  
                            (ambulatorial e hospitalar) 

 

 

3.7 - Considerações Éticas  

O estudo foi realizado dentro dos padrões da ética científica, tendo sido 

aprovado pela Comissão de Ética da instituição à qual se subordina este estudo. A 

pesquisa foi realizada com dados secundários do Ministério da Saúde que são de 

domínio público, disponíveis na Internet <http://www.datasus.gov.br> e/ou em cd-

rom. Estes dados possibilitam identificar o total de procedimentos realizados por 

uma unidade de saúde, mas não permitem, de forma alguma, a identificação dos 

indivíduos. 
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4. RESULTADOS  

 

 
Para analisar a cobertura e acesso ao Sistema Único de Saúde – SUS, seguiu-

se um plano de análise obedecendo as atuais estruturas organizacionais da 

assistência à saúde no país. Assim, foram analisadas as concentrações de 

procedimentos por habitante/ano, referentes à produção ambulatorial - produção 

total e subdividida em atenção básica, média complexidade, alta complexidade -, e, 

finalmente, a distribuição dos gastos per capita referentes às transferências federais 

para o custeio da produção ambulatorial e hospitalar por tipo assistência realizada.  

Desse modo, em cada tópico específico de análise, procurou-se verificar as 

principais características da assistência ambulatorial da seguinte forma: observou-

se, inicialmente, as mudanças ocorridas no país, entre os anos de 1995 e 2000; em 

seguida, realizaram-se comparações entre as regiões, unidades federadas e grupos 

de municípios segundo os portes populacionais. 

 

 

4.1 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL  

Na Tabela 2 consta a produção total de procedimentos ambulatoriais 

registrados no SIA/SUS. Para o conjunto do país, observou-se, no intervalo entre 

1995-2000, um incremento de 28% na produção ambulatorial do país, havendo 

crescimento em todas as regiões, embora com graus proporcionais distintos. As 

regiões Norte e Nordeste apresentaram os maiores crescimentos (52,7% e 36,6%, 

respectivamente), enquanto o Sul obteve um aumento na produção ambulatorial 

apenas de 10% no mesmo período. Quanto à concentração de procedimentos por 

habitante/ano, à média nacional passou de 8,8 para 10,4 procedimentos per capita 

no período estudado. Na distribuição inter-regional, o Centro-Oeste se manteve na 

primeira posição, sendo seguido do Sudeste, ambas regiões com produção superior 

à média do país. Entretanto, a Região Nordeste, que obteve uma evolução positiva, 

aproximou-se desta média; e o Norte, embora apresentando uma concentração 
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ainda inferior às demais regiões, aproximou-se da Região Sul, tornando assim, de 

forma geral, a distribuição regional per capita mais equilibrada. 

Na classificação da produção ambulatorial per capita é possível observar 

grandes variações entre os estados da Federação (Tabela 2), pois a composição 

regional foi bastante heterogênea nos diferentes padrões de concentração de 

procedimentos. Nas extremidades, destacam-se os estados do Mato Grosso, com 

14,9 e do Acre, com 6,6 procedimentos per capita em 2000. Os estados que se 

destacaram de forma mais evidente por apresentarem uma produção inferior à 

média regional foram: no Norte (AC, AM e PA); no Nordeste (PB e BA); no Sudeste 

(ES); no Centro-Oeste (MS e GO) e na Região Sul (RS). Quanto à evolução ocorrida 

no intervalo 1995-2000, destacaram-se positivamente os estados do AP, TO, AL, 

BA, RN, ES e SC, por apresentarem os maiores incrementos na produção per 

capita. De forma oposta, PR, AM e CE, foram os estados que sofreram reduções no 

mesmo período. De modo geral, houve uma evolução positiva, aumentando o 

número de estados com padrões superiores a média nacional. 

Na distribuição da produção ambulatorial por grupos de municípios (Tabela 3), 

observou-se maior concentração nos municípios com população superior a 500 mil 

habitantes (porte 6), que apresentaram aproximadamente 30% da produção 

nacional. Em seguida, destaca-se o porte 1 – municípios com menos de 20 mil 

habitantes - com cerca de 18% da produção nacional. Nos demais portes municipais, 

a produção ambulatorial foi relativamente equilibrada, mas o porte 4 com as 

menores proporções. Quanto à concentração per capita, os municípios com 

população menor que 50 mil habitantes (portes 1 e 2) representam um padrão 

inferior aos demais portes e à média nacional. Ressalta-se ainda que, embora com 

tendência de redução, estas diferenças foram mantidas entre 1995 e 2000.  
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Tabela 2 

Distribu ição da produ ção ambulatorial segundo regiões e unidades federadas - 
Brasil, 1995 e 2000. 

 

PRODUÇÃO AMBULATORIAL  
1995 2000 Regiões e UF 

Nº per capita Nº per capita 

BRASIL 1.379.008.943  8,85  1.764.195.166  10,41  
NORTE 74.655.882  6,69  114.035.856  8,83  
Rondônia 9.824.032  7,33  13.222.154  9,60  

Acre 2.353.543  5,17  3.681.968  6,61  

Amazonas 17.850.717  7,69  21.017.551  7,40  

Roraima 2.147.172  8,19  2.876.453  8,87  

Pará 29.165.842  5,35  51.147.465  8,26  

Amapá 2.673.217  8,20  6.377.144  13,40  

Tocantins 10.641.359  10,57  15.713.121  13,60  

NORDESTE 362.179.122  8,05  494.748.060  10,38  
Maranhão 48.564.472  9,28  57.282.297  10,16  

Piauí 26.942.057  9,89  32.028.975  11,27  

Ceará 70.179.653  10,45  76.649.880  10,33  

Rio Grande do Norte 21.492.535  8,32  31.606.795  11,41  

Paraíba 27.636.359  8,27  29.723.057  8,65  

Pernambuco 63.643.461  8,55  82.984.211  10,49  

Alagoas 19.085.468  7,11  33.203.282  11,78  

Sergipe 15.550.071  9,69  20.865.614  11,73  

Bahia 69.085.046  5,46  130.403.949  9,98  

SUDESTE 628.998.544  9,49  790.485.341  10,94  
Minas Gerais 191.574.556  11,61  212.653.915  11,92  

Espírito Santo 14.305.304  5,13  25.794.659  8,34  

Rio de Janeiro 107.969.023  8,12  157.117.614  10,94  

São Paulo 315.149.661  9,35  394.919.153  10,68  

SUL 214.489.451  9,27  235.905.826  9,41  
Paraná 124.016.284  14,23  100.827.413  10,55  

Santa Catarina 37.895.605  7,84  59.832.582  11,22  

Rio Grande do Sul 52.577.562  5,49  75.245.831  7,39  

CENTRO-OESTE 98.685.944  9,61  129.020.083  11,11  
Mato Grosso do Sul 12.398.959  6,48  17.853.362  8,60  

Mato Grosso 30.152.739  13,03  37.263.784  14,92  

Goiás 38.353.806  8,90  50.271.982  10,06  

Distrito Federal 17.780.440  10,23  23.630.955  11,57  
Nota: Produção Ambulatorial = quantidade de procedimentos apresentados ao SIA/SUS.  
Fontes: SIA/SUS e IBGE  
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Tabela 3 

Distribu ição da produ ção ambulatorial segundo po rtes popu lacionais dos 
municípios brasileiros - Brasil, 1995 e 2000. 

 

PRODUÇÃO AMBULATORIAL  
1995 2000 

Por te 
Municipal 

Nº %  per capita Nº % per capita 

1 244.943.533  17,8 7,97 323.957.470  18,4 9,67 

2 224.833.703  16,3 7,70 275.885.566  15,6 9,64 

3 185.351.087  13,4 9,08 213.326.829  12,1 10,16 

4 134.944.120  9,8 9,27 181.962.669  10,3 11,12 

5 185.106.801  13,4 9,60 244.503.350  13,9 10,55 

6 403.794.336  29,3 9,70 524.559.281  29,7 11,19 

Total 1.378.973.580 100,0 8,85 1.764.195.165  100,0 10,41 
Nota: Produção Ambulatorial = quantidade de procedimentos apresentados ao SIA/SUS (Foram excluídos os 
procedimentos com município de origem ignorado).  
Fontes: SIA/SUS e IBGE  

 

 

De posse dessas primeiras explorações, passaremos a observar as evoluções 

ocorridas nos diferentes níveis de complexidade da assistência ambulatorial através 

dos grupos de procedimentos específicos. Desse modo, os tópicos seguintes tratam 

dos três níveis de complexidade de acordo com a organização da assistência 

ambulatorial no Brasil (atenção básica, média complexidade e alta complexidade), 

com detalhamento dos seus principais grupos de procedimentos, possibilitando 

assim maior poder explicativo sobre o direcionamento das políticas de saúde do 

país. Vale ressaltar, ainda, que os procedimentos selecionados para compor estes 

grupos, no geral, representaram cerca de 90% da produção total. 

 

 

4.2 - ATENÇÃO BÁSICA 

O grupo de procedimentos da atenção básica representa, aproximadamente, 

70% da produção ambulatorial do Brasil, com variações regionais. Portanto, 

alterações neste grupo têm maiores reflexos na produção ambulatorial como um 

todo. Na atenção básica, entre 1995 e 2000, houve um incremento na produção de 

20%, sendo visível à expansão de cobertura nos municípios brasileiros (Mapa 1). 
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Neste período, como mostra a Tabela 4, a média nacional de procedimentos por 

habitante passou de 6,6 para 7,3 procedimentos, com maior intensidade de 

crescimento nas regiões menos desenvolvidas (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), 

havendo redução no Sul e menor crescimento no Sudeste. Dessa forma, a Região 

Sul passou da primeira para a última posição, ficando com uma concentração per 

capita igual ao Norte, enquanto o Nordeste deixou a penúltima colocação, 

superando a média nacional e se aproximando do Centro-Oeste, que por sua vez, 

passou a apresentar a maior concentração per capita do país, neste nível de 

atenção.   

Na atenção básica, a concentração per capita entre as unidades federadas é 

muito semelhante àquela descrita para a produção ambulatorial total (Tabela 4). Nos 

dois extremos, também se encontram os estados do Mato Grosso e Acre, com 12,02 

e 4,26 procedimentos per capita, respectivamente, em 2000. Esta elevada 

concentração no Mato Grosso é responsável pelo alto desempenho da Região 

Centro-Oeste na classificação nacional. A semelhança entre a atenção básica e a 

produção ambulatorial total ocorre não só em relação aos estados com maiores 

concentrações de procedimentos, mas também naqueles com produção inferior à 

média regional e nos que se destacaram em pela evolução ocorrida entre 1995 e 

2000.  

Entretanto, na distribuição entre os portes municipais (Tabela 5) observa-se 

uma situação oposta à descrita anteriormente para a produção total, ou seja, a maior 

concentração de procedimentos da atenção básica ocorre nos municípios de 

pequeno porte, com proporção decrescente na medida que aumenta o porte 

municipal. Deste modo, os municípios com população superior a 200 mil habitantes 

(portes 5 e 6), ao contrário dos demais, apresentam uma concentração de 

procedimentos per capita inferior à média nacional. Em 2000, essa diferença tornou-

se mais acentuada, pois os municípios de pequeno e médio porte apresentaram 

maior crescimento no período.  

Para melhor entendimento realizou-se um detalhamento da atenção básica 

pela desagregação em grupos mais específicos. Neste sentido, foram construídos 3 

grandes grupos de procedimentos (grupo AVEIANM – ações de vigilância, 

epidemiologia, imunizações e atos não médicos; consultas médicas; e 

procedimentos odontológicos). Mas, como o grupo AVEIANM representou, 
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aproximadamente, 60% da atenção básica e 40% de toda a produção ambulatorial, 

este foi subdividido em 4 subgrupos (vacinas, ações primárias, ações superiores e 

vigilância sanitária), seguindo a mesma lógica de análise para todos os grupos e 

subgrupos. 

 

4.2.1 - AVEIANM 

Por representar a maioria dos procedimentos da atenção básica, o grupo 

AVEIANM está para este nível de assistência, da mesma forma que a atenção 

básica está para a produção ambulatorial total, interferindo, conseqüentemente, na 

média geral. No Brasil, o grupo AVEIANM apresentou um incremento de produção 

de 19,4% entre 1995 e 2000. Com este aumento, a concentração de procedimentos 

per capita (Tabela 4), passou de 3,8 para 4,2 procedimentos por habitante/ano, 

sendo maior nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, que apresentaram padrões de 

concentração superior a 5 procedimentos per capita. Em termos evolutivos, o 

Nordeste e o Norte foram as regiões com maiores incrementos, enquanto a Região 

Sul sofreu uma grande redução no período, ficando com a menor concentração per 

capita do país em 2000.  

No grupo AVEIANM, todos os estados com concentrações de procedimentos 

per capita superior à média nacional pertencem às regiões Centro-Oeste, Nordeste e 

Norte, sendo exceção apenas Minas Gerais. Em 2000, os estados dessas regiões 

que não alcançaram o padrão regional foram: MS, PB, RR, AC e AM. Ressalta-se 

que o Mato Grosso também apresentou a maior concentração per capita (8,2 

procedimentos) no último ano, ficando no limite oposto, com as menores taxas, o Rio 

Grande do Sul e o Espírito Santo. A maioria das unidades federada apresentou 

aumento de produção neste grupo. Entretanto, os estados do PR, MG, MS, CE, PB, 

RR e AM tiveram suas concentrações per capita reduzidas no período (Tabela 4). 
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Tabela 4 

Distribu ição de procedimentos per capita segundo g rupo s da atenção básica, 
regiões e unidades federadas - Brasil, 1995 e 2000. 

 

ATENÇÃO BÁSICA 
AVEIANM Consultas Médicas Odontologia TOTAL Regiões e UF 

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 

BRASIL 3,79 4,16 2,00 1,90 0,80 1,20 6,59 7,26 

NORTE 3,50 4,81 1,26 1,36 0,43 0,53 5,19 6,70 
Rondônia 4,41 5,65 1,09 1,39 0,31 0,47 5,82 7,50 

Acre 2,63 2,95 1,01 0,98 0,24 0,33 3,88 4,26 

Amazonas 3,33 2,85 1,34 1,39 0,53 0,42 5,19 4,66 

Roraima 3,83 3,73 1,45 1,06 0,85 0,52 6,13 5,31 

Pará 2,95 4,95 1,06 1,21 0,36 0,59 4,37 6,75 

Amapá 4,62 8,17 1,82 1,54 0,21 0,35 6,64 10,06 

Tocantins 5,65 7,75 2,25 2,19 0,74 0,77 8,65 10,71 

NORDESTE 3,80 5,25 1,77 1,63 0,58 0,74 6,16 7,62 

Maranhão 4,22 5,71 2,20 1,62 0,47 0,64 6,90 7,98 

Piauí 5,45 5,98 2,15 1,95 0,83 0,88 8,43 8,81 

Ceará 5,39 4,97 2,02 1,59 0,98 0,99 8,39 7,55 

Rio Grande do Norte 3,62 5,54 2,18 2,24 0,78 0,97 6,57 8,76 

Paraíba 4,06 4,07 2,03 1,55 0,80 0,74 6,89 6,36 

Pernambuco 3,92 5,25 1,83 1,53 0,65 0,85 6,40 7,63 

Alagoas 4,45 7,03 1,36 1,71 0,42 1,03 6,23 9,77 

Sergipe 6,02 6,47 1,49 1,73 0,45 0,97 7,97 9,16 

Bahia 1,91 4,75 1,32 1,49 0,28 0,42 3,51 6,66 

SUDESTE 3,40 3,53 2,29 2,17 1,02 1,48 6,71 7,18 

Minas Gerais 5,40 4,66 2,08 1,98 1,86 2,23 9,35 8,87 

Espírito Santo 1,24 2,52 1,84 2,02 0,33 0,86 3,41 5,40 

Rio de Janeiro 2,37 3,44 2,15 2,70 0,57 0,81 5,09 6,94 

São Paulo 3,00 3,10 2,49 2,08 0,85 1,43 6,34 6,61 

SUL 4,59 3,19 1,98 1,96 0,84 1,54 7,41 6,69 

Paraná 9,17 4,05 2,30 2,16 1,26 2,08 12,74 8,29 

Santa Catarina 3,00 3,86 1,75 1,99 0,89 2,32 5,63 8,17 

Rio Grande do Sul 1,23 2,02 1,80 1,76 0,44 0,62 3,47 4,41 

CENTRO-OESTE 4,81 5,04 1,96 1,76 0,63 1,39 7,40 8,19 

Mato Grosso do Sul 3,03 2,89 1,51 1,63 0,61 2,04 5,14 6,56 

Mato Grosso 8,25 8,20 1,95 2,08 0,76 1,73 10,97 12,02 

Goiás 4,10 4,57 2,10 1,66 0,62 1,26 6,82 7,48 

Distrito Federal 3,95 4,53 2,12 1,71 0,47 0,65 6,54 6,89 

Nota: Os números absolutos estão apresentados no anexo 2, tabela 2.  
Fontes: SIA/SUS e IBGE  
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Mapa 1 

ATENÇÃO BÁSICA – Número de procedimentos per capita por municípios – Brasil, 1995 e 2000 
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A distribuição dos procedimentos do grupo AVEIANM entre os portes 

municipais é bastante semelhante à encontrada no total da atenção básica. Os 

municípios de pequeno porte (< 50 mil habitantes) apresentaram 45% da produção 

nacional. A concentração per capita é inversamente proporcional ao porte municipal, 

ou seja, decresce na medida que aumenta o tamanho populacional dos municípios, 

apresentando variações entre 5,24 e 3,06 procedimentos per capita, em 2000 

(Tabela 5). 

Tabela 5 

Distribu ição de procedimentos per capita segundo g rupo s da atenção básica e 
portes municipais - Brasil, 1995 e 2000. 

 

ATENÇÃO BÁSICA 

AVEIANM Consultas Médicas Odontologia 
TOTAL  Por te 

Municipal 
1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 

1 4,69 5,24 1,64 1,82 0,90 1,41 7,23 8,47 

2 4,08 4,92 1,66 1,74 0,76 1,24 6,50 7,90 

3 4,28 4,46 2,03 1,85 0,95 1,48 7,25 7,79 

4 3,72 4,09 2,30 2,10 0,94 1,55 6,96 7,74 

5 3,43 3,68 2,28 1,94 0,82 1,15 6,54 6,77 

6 2,88 3,06 2,25 1,98 0,63 0,82 5,75 5,86 

Total 3,79 4,16 2,00 1,90 0,80 1,20 6,59 7,26 
Nota: Os números absolutos estão apresentados na tabela 4 do anexo 2.  
Fontes: SIA/SUS e IBGE   

 

Entre os subgrupos dos procedimentos AVEIANM, nos dois primeiros, que são 

os mais simples (vacinas e ações primárias), devido à sua grande 

representatividade, percebeu-se uma grande semelhança com a descrição geral do 

grupo, tanto na distribuição entre os estados da Federação, quanto nos portes 

municipais. Desta forma, são válidas para ambos, as principais observações do 

grupo AVEIANM. Nos outros subgrupos (ações superiores e vigilância sanitária), no 

entanto, observam-se algumas peculiaridades que serão destacadas nos tópicos 

específicos. 

 



 

 

66 

4.2.1.1 - Vacinas 

Entre os subgrupos dos procedimentos AVEIANM, o de aplicações de vacinas 

foi o que apresentou maior crescimento, com incremento de 92,6% no intervalo 

1995-2000. Dessa forma, este subgrupo passou de 9,5% para representar 15% do 

grupo. Na Tabela 6 pode ser observada a concentração de procedimentos per 

capita, onde se percebe que a média nacional passou de 0,36 para 0,63 

procedimentos por habitante/ano. Esta evolução positiva ocorreu em todo o país, 

mas com maior intensidade nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, 

respectivamente. Em 2000, os extremos na produção por habitante/ano, foram às 

regiões Sudeste e Centro-Oeste, com 0,55 e 0,96 procedimentos per capita, 

respectivamente.  

4.2.1.2 - Ações Primárias 

As ações primárias, que são desenvolvidas por profissionais de nível básico e 

médio, como visitas domiciliares por agente comunitário de saúde e atendimentos 

por auxiliares de enfermagem, representaram mais de 65% do grupo AVEIANM e 

cerca de 26% da produção. Neste subgrupo, a média nacional foi de 2,7 

procedimentos por habitante, com predomínio nas regiões do eixo Centro-Norte. No 

período estudado, as ações primárias apresentaram um crescimento médio de 

12,6%, havendo maior crescimento nas regiões Norte e Nordeste e redução no Sul e 

Sudeste (Tabela 6). 

4.2.1.3 - Ações Superiores 

O subgrupo das ações superiores, que correspondem às ações de 

enfermagem desenvolvidas por profissionais de nível superior, foi responsável, em 

média, por 17% do grupo AVEIANM. Na produção nacional destas ações, houve 

uma estabilidade (0,7 procedimentos per capita), mas entre as regiões ocorreu uma 

redistribuição no período analisado. Observaram-se, principalmente, reduções nas 

regiões Centro-Oeste e Sul, e aumento nas demais regiões, sendo mais 

considerável no Nordeste (58,7%). Esta região evoluiu de 0,6 para 0,9 

procedimentos por habitante/ano, passando a representar a maior concentração do 

país, em 2000 (Tabela 6). 
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Entre as unidades da Federação, os principais destaques foram os estados da 

Região Nordeste, em virtude dos incrementos ocorridos nesta região. Em 1995, 

apenas Ceará e Pernambuco apresentavam concentrações per capita superiores à 

média nacional. Já em 2000, todos os estados do Nordeste passaram a apresentar 

essa condição. Na Região Norte, com exceção do Amazonas e Tocantins, também 

houve uma evolução positiva nos estados, principalmente o Amapá que passou do 

extremo inferior para a segunda posição. Um comportamento inverso ao daquele 

estado, foi observado no Mato Grosso do Sul. Os demais estados da Região Centro-

Oeste também reduziram a concentração destes procedimentos, assim como 

Paraná, Santa Catarina e São Paulo (Tabela 6).  

Na distribuição das ações superiores por porte municipal (Tabela 7), observou-

se que os municípios com população inferior a 100 mil habitantes (portes 1 a 3), 

apresentaram concentrações per capita abaixo da média nacional (0,7 

procedimentos). Entre 1995 e 2000, houve reduções nas concentrações per capita 

dos municípios dos quatro primeiros portes municipais (<200 mil habitantes), 

aumentando as concentrações nos municípios com número de habitantes superior a 

este patamar (portes 5 e 6), principalmente no porte 5, que apresentou o maior 

crescimento no período, chegando a 0,87 procedimentos per capita em 2000. 

4.2.1.4 - Vigilância Sanitária 

O subgrupo das ações de vigilância sanitária representou, em média, 2% dos 

procedimentos do grupo AVEIANM. Neste subgrupo houve um aumento de 26% na 

produção nacional, com diferentes proporções inter-regionais. O maior incremento 

ocorreu no Sudeste, e, apenas na Região Sul, houve redução dessas ações no 

período estudado. Deste modo, com mostra a Tabela 6, a distribuição regional 

tornou-se mais equilibrada, embora as regiões Sul e Sudeste ainda apresentem 

concentração superior à média do país (0,09 procedimentos por habitante), 

enquanto o Centro-Oeste tem concentração per capita inferior as demais regiões.  

Entre os estados, a concentração de procedimentos de vigilância sanitária 

apresenta uma composição regional bastante heterogênea, ou seja, as regiões 

possuem estados nos diferentes estratos de concentração per capita. Os estados 

que se destacaram nacionalmente foram: AL, RO, MG, PR e PE, apresentando 

taxas bastante superiores aos demais. Quanto à evolução ocorrida no intervalo 
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1995-2000, foram registradas reduções per capita nos estados do AC, CE, RN, PB, 

PR, SP e DF; os demais apresentaram acréscimos na concentração de 

procedimentos (Tabela 6).  

Quanto aos portes municipais (Tabela 7), percebe-se que as ações de 

vigilância sanitária concentram-se nos municípios com faixa populacional entre 50 e 

500 mil habitantes (portes 3 a 5). Em 2000, este padrão tornou-se mais evidente, 

uma vez que os maiores incrementos ocorreram nesse grupo de municípios, 

enquanto naqueles de menor porte populacional, houve redução desses 

procedimentos.  

 

4.2.2 – Consultas Médicas 

As consultas médicas representam 26% dos procedimentos da atenção básica 

e 18% de toda a produção ambulatorial. No Brasil, entre 1995 e 2000, houve uma 

certa estabilidade em números absolutos, com redução apenas no Nordeste. 

Entretanto, a concentração de consultas per capita apresentou uma pequena 

redução no país (2 para 1,9 consultas por habitante/ano), como mostrou a Tabela 4. 

Entre as regiões, houve aumento apenas no Norte. Ressalta-se ainda, que o 

Sudeste foi à única região que apresentou uma concentração superior a 2 consultas 

por habitante nos dois anos estudados.  

Na distribuição entre as unidades federadas, percebeu-se uma redução no 

número de estados com concentração per capita acima da média nacional, fazendo 

parte deste grupo, em 2000, os estados do Sudeste, além do PR, SC, TO, RN e MT. 

Apesar da evolução positiva em alguns estados da Região Norte (RO, PA, AM) e do 

Nordeste (RN, AL, SE, BA), estas regiões apresentam as menores concentrações de 

consultas médicas por habitante, a elas pertencendo os 11 estados piores colocados 

nacionalmente (Tabela 4). 

Quanto aos portes municipais (Tabela 5), observou-se uma certa redistribuição 

nos diferentes grupos populacionais, havendo um acréscimo nos municípios dos 

portes 1 e 2 (< 50 mil habitantes) e redução nos demais portes. Entretanto, os 

municípios com população inferior a 100 mil habitantes ainda apresentam 

concentrações per capita inferiores aos demais portes municipais e à média 

nacional.  
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4.2.3 – Odon tologia 

No grupo dos procedimentos odontológicos houve um aumento de 63,6% na 

produção nacional entre 1995 e 2000. Este grupo passou a representar 16,6% da 

atenção básica e 11,6% de toda a produção ambulatorial. A concentração per capita, 

no Brasil, evoluiu de 0,8 para 1,2 procedimentos, como foi apresentada na Tabela 4. 

As regiões Centro-Oeste e Sul apresentaram os maiores incrementos, enquanto o 

Norte e o Nordeste tiveram os menores crescimentos no período. Deste modo, as 

diferenças dessas regiões, foram intensificadas com relação ao Centro-Sul do país.  

Entre os estados, apenas Roraima, Amazonas e Paraíba apresentaram 

redução no período. Em 2000, a concentração per capita variou entre 2,32 

procedimentos em Santa Catarina e 0,33 no Acre. Neste ano, além dos estados do 

Norte e do Nordeste, encontraram-se abaixo da média nacional Rio Grande do Sul, 

Distrito Federal, Rio de Janeiro e Espírito Santo (Tabela 4).   

Nos portes municipais o crescimento também não foi redistributivo, ou seja, 

foram mantidas as mesmas composições existentes em 1995. A concentração de 

procedimentos odontológicos por habitante/ano foi maior nos municípios de médio e 

pequeno porte (< 200 mil habitantes), enquanto os municípios com população 

superior a 500 mil habitantes (porte 6) apresentaram as menores concentrações per 

capita, ficando abaixo da média nacional (Tabela 5). 
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Tabela 6 

Distribu ição de procedimentos per capita segundo subg rupo s AVEIANM, 
regiões e unidades federadas - Brasil, 1995 e 2000. 

 

AVEIANM 

Vacinas Ações 
Pr imár ias 

Ações 
Superiores 

Vigilância 
Sanitár ia 

TOTAL Regiões e UF 

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 

BRASIL 0,36 0,63 2,65 2,74 0,71 0,70 0,08 0,09 3,79 4,16 

NORTE 0,34 0,65 2,59 3,52 0,51 0,57 0,06 0,07 3,50 4,81 

Rondônia 0,46 0,68 3,26 4,15 0,47 0,60 0,22 0,21 4,41 5,65 

Acre 0,22 0,51 1,51 1,65 0,67 0,71 0,23 0,07 2,63 2,95 

Amazonas 0,39 0,63 2,15 1,75 0,78 0,45 0,00 0,02 3,33 2,85 

Roraima 0,31 0,32 3,27 2,68 0,24 0,71 0,01 0,01 3,83 3,73 

Pará 0,31 0,57 2,22 3,78 0,38 0,52 0,04 0,08 2,95 4,95 

Amapá 0,31 0,91 4,14 6,13 0,16 1,10 0,00 0,03 4,62 8,17 

Tocantins 0,30 1,18 4,53 5,77 0,79 0,74 0,04 0,06 5,65 7,75 

NORDESTE 0,32 0,69 2,81 3,59 0,60 0,89 0,07 0,08 3,80 5,25 

Maranhão 0,28 1,16 3,42 3,79 0,51 0,72 0,01 0,04 4,22 5,71 

Piauí 0,21 0,81 4,75 4,24 0,46 0,87 0,02 0,07 5,45 5,98 

Ceará 0,49 0,63 3,95 3,32 0,91 1,01 0,04 0,01 5,39 4,97 

Rio G. Norte 0,34 0,53 2,62 4,20 0,55 0,75 0,10 0,05 3,62 5,54 

Paraíba 0,30 0,46 3,01 2,82 0,71 0,76 0,05 0,04 4,06 4,07 

Pernambuco 0,37 0,52 2,59 3,48 0,79 1,08 0,17 0,16 3,92 5,25 

Alagoas 0,36 0,68 3,21 5,03 0,46 0,83 0,41 0,49 4,45 7,03 

Sergipe 0,45 0,66 5,06 4,41 0,50 1,39 0,01 0,01 6,02 6,47 

Bahia 0,21 0,70 1,29 3,22 0,40 0,81 0,01 0,02 1,91 4,75 

SUDESTE 0,37 0,55 2,36 2,19 0,61 0,68 0,06 0,10 3,40 3,53 

Minas Gerais 0,34 0,59 4,35 3,14 0,56 0,72 0,15 0,20 5,40 4,66 

Espírito Santo 0,32 0,48 0,74 1,66 0,17 0,35 0,01 0,03 1,24 2,52 

Rio de Janeiro 0,48 0,65 1,42 1,92 0,45 0,72 0,02 0,14 2,37 3,44 

São Paulo 0,34 0,50 1,89 1,88 0,73 0,68 0,05 0,04 3,00 3,10 

SUL 0,43 0,60 2,94 1,96 1,09 0,52 0,14 0,10 4,59 3,19 

Paraná 0,60 0,69 6,21 2,61 2,04 0,55 0,33 0,19 9,17 4,05 

Santa Catarina 0,51 0,81 1,37 2,28 1,06 0,71 0,06 0,06 3,00 3,86 

Rio G. Sul 0,23 0,41 0,76 1,19 0,24 0,39 0,01 0,03 1,23 2,02 

C.-OESTE 0,34 0,96 3,21 3,51 1,22 0,53 0,04 0,05 4,81 5,04 

Mato G. Sul 0,32 0,66 0,61 1,81 2,06 0,37 0,04 0,04 3,03 2,89 

Mato Grosso 0,53 1,33 5,77 5,84 1,81 0,91 0,14 0,12 8,25 8,20 

Goiás 0,15 0,80 3,27 3,28 0,68 0,44 0,00 0,04 4,10 4,57 

Distrito Federal 0,56 1,17 2,51 2,93 0,87 0,43 0,02 0,00 3,95 4,53 

Nota: Os números absolutos estão apresentados no anexo 2, tabela 3. 
Fontes: SIA/SUS e IBGE  
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Tabela 7 

Distribu ição de procedimentos per capita segundo subg rupo s AVEIANM e 
portes municipais - Brasil, 1995 e 2000. 

 

AVEIANM 
Vacinas Ações Pr imár ias Ações Superiores Vig. Sanitár ia TOTAL Por te 

Municipal 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 

1 0,35 0,68 3,61 3,95 0,67 0,56 0,06 0,05 4,69 5,24 

2 0,32 0,71 3,10 3,57 0,58 0,56 0,08 0,08 4,08 4,92 

3 0,37 0,64 3,13 3,02 0,69 0,68 0,09 0,12 4,28 4,46 

4 0,35 0,61 2,49 2,59 0,81 0,76 0,07 0,13 3,72 4,09 

5 0,37 0,58 2,21 2,10 0,77 0,87 0,09 0,12 3,43 3,68 

6 0,39 0,58 1,65 1,62 0,77 0,79 0,07 0,07 2,88 3,06 

Total 0,36 0,63 2,65 2,74 0,71 0,70 0,08 0,09 3,79 4,16 
Nota: Os números absolutos estão apresentados na tabela 5 do anexo 2. 
Fontes: SIA/SUS e IBGE 
 
 
 
 

4.3 – MÉDIA COMPLEXIDADE 

O grupo selecionado para representar a média complexidade correspondeu, 

em média, a 16% da produção ambulatorial total. No período estudado, houve um 

acréscimo de 40% na produção nacional desse grupo. Quanto às concentrações de 

procedimentos por 1000 habitantes ou per capita apresentada na Tabela 8, note-se 

que a média nacional passou de 1,4 para 1,8 procedimentos per capita, ocorrendo 

aumento em todas as regiões do país, mas com menor intensidade no Sul. 

Entretanto, houve poucas mudanças nos padrões de distribuição regional. O 

Sudeste continua sendo a única região a apresentar uma concentração superior à 

média do Brasil; em segundo lugar encontra-se o Centro-Oeste, com valores 

próximos da média nacional. As demais regiões representam um padrão 

diferenciado e semelhante entre si, apresentando uma concentração per capita em 

torno de 1,5 procedimentos per capita, em 2000.  
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Através da espacialização dos dados referentes ao conjunto de procedimentos 

per capita de média complexidade (Mapa 2), percebe-se a ampliação de cobertura 

nos municípios brasileiros, mas também é possível observar a manutenção dos 

padrões de distribuição regional.  

Na distribuição dos procedimentos desse nível de assistência, entre os 

estados, ressaltam-se as seguintes observações: em 2000, a concentração per 

capita neste grupo, variou de 1,05 (Mato Grosso do Sul) a 3,27 (Distrito Federal). No 

intervalo entre 1995 e 2000, apenas os estados do Amazonas e Maranhão 

apresentaram reduções de produção. Por outro lado, os estados do Amapá e Bahia, 

se destacaram por apresentarem grandes incrementos, mudando seus perfis de 

consumo para padrões mais elevados, que superam a média nacional. No geral, as 

maiores concentrações de procedimentos de média complexidade foram 

encontradas nos estados do Sudeste e Distrito Federal, mas chama a atenção 

também a elevada concentração per capita em três estados da Região Norte: 

Amazonas, Roraima e Amapá (Tabela 8).  

Quanto à classificação da média complexidade ambulatorial segundo os portes 

populacionais dos municípios (Tabela 9), observou-se uma concentração crescente, 

diretamente proporcional ao porte municipal, sendo que os municípios com 

população acima de 100 mil habitantes (portes 4 a 6) apresentam concentrações per 

capita superiores à média geral, enquanto no porte 1 (< 20 mil), a concentração é 

inferior à metade desta média. No intervalo de tempo estudado, este padrão de 

distribuição foi mantido, apesar de ter ocorrido maiores incrementos proporcionais 

nos municípios de pequeno porte. 

Para representar melhor a média complexidade ambulatorial utilizaram-se 5 

grupos de procedimentos específicos (patologia clínica; radiodiagnóstico; ultra-

sonografia; diagnose e tomografia computadorizada), obedecendo à mesma lógica 

de análise. A descrição desses grupos separadamente mostra algumas diferenças 

importantes neste nível de assistência à saúde. 
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Tabela 8 

Distribu ição de procedimentos por mil habitantes segundo g rupo s de média 
complexidade ambulatorial, regiões e unidades federadas –  

Brasil, 1995 e 2000. 
 

MÉDIA COMPLEXIDADE 
Patologia 
Clínica* Radiodiagnótico Ultra-

sonografia Diagnose 
Tomografia. 

Comput. 
 TOTAL*  Regiões e UF 

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000  1995 2000 

BRASIL 1,11 1,45 165,14 198,65 30,94 42,40 89,24 105,25 3,89 5,84  1,40 1,81 
NORTE 1,08 1,37 76,85 123,44 12,15 26,03 19,14 35,79 1,46 3,50  1,19 1,56 

Rondônia 1,16 1,45 102,13 128,00 19,36 37,48 15,94 14,57 1,13 4,62  1,30 1,64 

Acre 0,89 1,34 103,96 158,80 14,68 25,42 27,25 21,37 3,00 5,56  1,04 1,55 

Amazonas 1,92 1,77 131,93 193,87 24,45 28,76 42,35 48,94 0,31 3,39  2,12 2,05 

Roraima 1,36 2,35 187,15 280,44 17,20 65,28 26,77 157,72 2,72 11,37  1,60 2,86 

Pará 0,66 1,02 35,03 62,21 3,10 17,59 7,11 25,75 0,38 2,26  0,71 1,13 

Amapá 1,19 2,11 26,54 170,89 4,75 28,40 9,49 33,27 8,20 9,80  1,24 2,35 

Tocantins 1,24 1,57 117,87 192,16 23,17 39,18 32,53 56,34 7,20 3,33  1,42 1,86 

NORDESTE 0,96 1,25 97,67 120,30 44,14 57,74 88,96 110,77 2,24 4,04  1,19 1,54 

Maranhão 1,31 1,26 139,06 120,06 75,17 55,96 66,19 37,13 9,05 6,25  1,60 1,48 

Piauí 0,71 1,07 84,96 161,26 85,40 116,67 50,67 58,55 3,43 5,97  0,93 1,41 

Ceará 0,86 0,98 98,39 123,56 37,33 43,23 73,44 64,87 2,06 4,58  1,07 1,21 

Rio G. Norte 0,95 1,37 85,00 94,11 13,27 32,72 70,19 63,25 0,01 5,30  1,12 1,57 

Paraíba 0,84 1,05 84,40 95,33 21,94 48,57 34,98 59,25 2,26 2,37  0,99 1,26 

Pernambuco 1,13 1,23 98,91 111,01 47,21 54,53 131,63 183,77 0,86 2,76  1,41 1,58 

Alagoas 0,46 0,99 55,60 63,90 7,27 25,28 22,51 36,38 0,14 1,83  0,55 1,12 

Sergipe 1,01 1,26 93,13 145,01 56,40 88,30 73,99 127,94 0,67 6,18  1,24 1,62 

Bahia 0,95 1,51 97,78 136,20 42,65 66,42 123,86 173,07 1,16 3,49  1,22 1,89 

SUDESTE 1,27 1,68 233,11 277,69 32,42 45,25 117,49 134,44 5,80 8,19  1,65 2,14 

Minas Gerais 1,20 1,44 165,51 210,64 14,98 26,75 67,45 100,08 3,98 5,57  1,45 1,79 

Espírito Santo 0,98 1,51 124,33 174,65 7,58 10,15 25,05 52,77 0,32 2,84  1,14 1,75 

Rio de Janeiro 1,42 2,09 219,83 304,98 40,66 55,20 134,74 115,67 3,60 8,88  1,82 2,58 

São Paulo 1,26 1,65 280,46 308,06 39,76 53,25 142,83 165,15 8,01 9,63  1,73 2,18 

SUL 0,96 1,23 147,76 169,43 12,94 20,34 52,87 65,76 3,31 4,21  1,18 1,49 

Paraná 0,70 0,99 96,59 132,71 16,71 27,33 42,53 51,19 2,57 3,44  0,86 1,20 

Santa Catarina 1,38 1,60 208,19 213,52 10,68 16,92 43,02 48,51 5,52 5,23  1,65 1,88 

Rio G. Sul 0,99 1,25 163,80 180,82 10,66 15,57 67,24 88,48 2,86 4,40  1,23 1,54 

C.-OESTE 1,12 1,50 156,88 175,19 24,54 27,44 66,21 63,54 2,71 4,79  1,37 1,77 

Mato G. Sul 0,60 0,87 85,28 103,47 32,61 38,06 43,83 31,52 0,13 2,23  0,76 1,05 

Mato Grosso 0,85 1,26 80,81 151,58 7,55 29,81 23,13 71,29 0,47 3,23  0,96 1,51 

Goiás 1,07 1,37 152,99 143,31 25,68 20,00 61,27 41,93 3,23 4,87  1,31 1,58 

Distrito Federal 2,21 2,74 346,60 354,83 35,44 31,97 160,44 139,39 7,28 9,07  2,76 3,27 

Nota: (*) Concentração per capita. Os números absolutos estão apresentados no anexo 2, tabela 6.  
Fontes: SIA/SUS e IBGE  
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Mapa 2 

MÉDIA COMPLEXIDADE – Número de procedimentos per capita por municípios – Brasil, 1995 e 2000 
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Tabela 9 

Distribu ição de procedimentos por mil habitantes segundo g rupo s da média 
complexidade e portes municipais - Brasil, 1995 e 2000. 

 

MÉDIA COMPLEXIDADE 
Patologia 
Clínica* Radiodiagnóstico 

Ultra-
sonografia Diagnose 

Tomografia 
Comput. 

TOTAL*  Por te 

Municipal 
1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 

1 0,46 0,70 33,50 54,15 5,59 13,30 11,59 30,11 0,10 0,20 0,51 0,80 

2 0,68 0,90 80,29 116,18 14,26 27,06 26,84 39,77 0,17 0,58 0,80 1,09 

3 0,97 1,12 153,66 182,51 24,31 38,89 55,12 77,99 2,13 2,67 1,21 1,42 

4 1,11 1,60 209,10 278,79 31,21 40,50 82,43 105,22 3,74 7,75 1,43 2,03 

5 1,45 1,79 241,71 265,49 33,57 45,52 113,62 121,07 6,24 7,97 1,85 2,23 

6 1,80 2,27 276,65 298,47 63,30 73,24 198,18 203,36 9,11 12,79 2,35 2,85 

Total 1,11 1,45 165,14 198,65 30,94 42,40 89,24 105,25 3,89 5,84 1,40 1,81 
Nota: (*) per capita. Os números absolutos estão apresentados na tabela 7 do anexo 2.  
Fontes: SIA/SUS e IBGE 

 

 

4.3.1 - Patologia Clínica 

Os procedimentos de patologia clínica, entre os quais: exames de fezes e 

urina, bioquímica, microbiologia, hematologia, imunologia, etc., representam 80% do 

grupo média complexidade e 13 - 14% de toda a produção ambulatorial do país. 

Portanto, este grupo possui grande poder de interferência na média geral e, deste 

modo, apresenta um padrão de distribuição muito semelhante àquele descrito para o 

grupo de média complexidade como um todo. 

No intervalo entre 1995 e 2000, este grupo obteve um aumento na produção 

nacional de 42,6%, em números absolutos. A concentração de procedimentos por 

habitante/ano passou de 1,11 para 1,45 procedimentos per capita, ocorrendo 

acréscimos em todas as regiões do país. Desta forma, houve poucas mudanças nos 

padrões de distribuição regional. Por um lado, as regiões Sudeste e Centro-Oeste 

apresentando concentrações de procedimentos superiores à média nacional, e do 

lado oposto, o Sul e o Nordeste com as menores concentrações do país (Tabela 8).  
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Na mesma Tabela 8, percebeu-se que entre os estados da Federação, a 

concentração de procedimentos per capita em 2000 variou entre 0,87 (Mato Grosso 

do Sul) e 2,74 (Distrito Federal). Vale ressaltar que além do DF, os estados de RR, 

AP e RJ apresentaram concentrações superiores a 2,0 procedimentos per capita. No 

período estudado, o Amazonas e o Maranhão também foram os únicos estados que 

apresentaram reduções de produção.  

A classificação da produção de patologia clínica segundo portes municipais 

(Tabela 9), também é bastante semelhante ao grupo de média complexidade, 

apresentando uma concentração per capita crescente, diretamente relacionada ao 

tamanho populacional dos municípios. Logo, estes procedimentos apresentam maior 

concentração nos municípios com população superior a 100 mil habitantes. 

Entretanto, neste grupo, são observados quatro padrões de concentração de 

procedimentos: os municípios do porte 1, com padrão bastante inferior aos demais 

(metade da média nacional); os portes 2 e 3, apresentando uma situação 

intermediária, mas ainda inferior à média geral; os portes 4 e 5, com produção 

superior à média nacional; e, finalmente, o porte 6 que apresenta uma concentração 

bastante acima da média. No período estudado, este padrão de distribuição é 

mantido, apesar dos portes 1 e 4 terem apresentado incrementos de produção 

superiores aos demais, caracterizando uma tendência para uma distribuição mais 

equilibrada. 

 

4.3.2 - Radiodiagnó stico 

O grupo radiodiagnóstico, que compreende as radiografias (raios-X) e 

tomografias não computadorizadas, representa 11% da média complexidade 

estudada e 2% do total de procedimentos ambulatoriais. Neste grupo, houve um 

crescimento na produção em todas regiões, com média de incremento de 30% 

nacionalmente. Dessa forma, como mostrou a Tabela 8, a concentração de 

procedimentos por habitantes/ano, em nível nacional, passou de 165,14 para 198,65 

procedimentos por 1000 habitantes. Entre as regiões, o maior crescimento ocorreu 

no Norte, região que apresentou a menor concentração em 1995, superando o 

Nordeste em 2000. Neste último ano, percebem-se 3 padrões de concentração de 

radiodiagnótico: a Região Sudeste, única com concentração superior à média 
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nacional; o Centro-Oeste e Sul, com padrão intermediário; e o Norte e Nordeste com 

as menores concentrações, apesar dessas regiões terem apresentado os maiores 

incrementos no período, reduzindo assim o grau de diferença inter-regional.  

Entre os estados da Federação destacam-se o DF, SP, RJ e RR, por 

possuírem concentrações bastantes acima da média do país. Do lado oposto, os 

estados do PA, AL, RN e PB apresentaram concentrações inferiores à metade dessa 

média. Assim, compondo os dois extremos, em 2000, encontram-se o Pará (62,21) e 

o Distrito Federal, com 354,83 procedimentos de radiodiagnóstico por 1000 

habitantes. Quanto à evolução, apenas o Maranhão reduziu sua produção e 

concentração no período (Tabela 8). 

A distribuição dos procedimentos do grupo radiodiagnótico por porte municipal 

é o que mais se assemelha com o total da média complexidade (Tabela 9), pois, 

embora com concentração sempre crescente, percebe-se uma distribuição em 3 

padrões: os municípios dos portes 4 a 6 (>100 mil habitantes) apresentam 

concentrações superiores à média geral; os portes 2 e 3, com padrão intermediário; 

e o porte 1, apresentando uma pequena produção (menos de um terço da média). 

Apesar dos maiores incrementos terem ocorrido nos municípios de pequeno porte, 

esses mesmos padrões de distribuição foram observados nos dois anos analisados. 

 

4.3.3 - Ultra-sonog rafia  

O grupo da ultra-sonografia representa 2,3% da média complexidade e 0,4% 

da produção ambulatorial. Neste grupo, houve um aumento de produção em todo o 

Brasil. A concentração média de exames ultra-sonográficos (Tabela 8) passou de 31 

para 42,4 procedimentos por 1000 habitantes, mas com diferentes graus de 

crescimento entre as regiões. Os maiores acréscimos ocorreram nas regiões Norte e 

Sul, que representavam as menores concentrações, apresentando produção inferior 

à metade da média nacional. Desse modo, houve uma redução nas diferenças 

regionais. A Região Norte, que teve um incremento superior a 100%, superou a 

concentração da Região Sul e aproximou-se do Centro-Oeste, ficando as três 

regiões com um padrão de concentração semelhante, inferior à média geral. A pesar 

dessa tendência redistributiva, a maior concentração de ultra-sonografia 

permaneceu na Região Nordeste, com produção bastante superior à média do país, 
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sendo a segunda posição ocupada pelo Sudeste, que também supera a média 

nacional, mas com uma concentração per capita mais próxima dessa média. 

Diante da alta concentração de ultra-sonografia no Nordeste, os estados com 

maiores destaques pertencem a esta região e com exceção de AL e RN, todos 

apresentaram concentração superior à média nacional. Todavia, o estado do Piauí 

apresenta uma concentração per capita acima do dobro da média regional. Ainda, 

nessa região, merecem destaque os estados de SE, MA e BA, que também 

superaram a média do Nordeste. Entre os demais estados brasileiros apenas RR, RJ 

e SP apresentaram concentrações superiores à média do país. Quanto à evolução 

ocorrida entre 1995 e 2000, apenas os estados do MA, GO e DF apresentaram 

reduções. No último ano, a concentração de ultra-sonografia entre os estados 

apresentou como extremos o Espírito Santo (10,15) e o Piauí com 116,67 

procedimentos por 1000 habitantes (Tabela 8). 

Neste grupo, ultra-sonografia, percebe-se uma distribuição por porte municipal 

bastante semelhante àquela descrita para o grupo patologia clínica. Ou seja, 

apresenta uma concentração crescente conforme o tamanho populacional dos 

municípios, formando distintos padrões: dois extremos e dois intermediários. Porém, 

neste grupo existe um maior equilíbrio entre os portes intermediários, que se 

aproximam da média nacional. Quanto à evolução no período, também se observa 

uma tendência redistributiva, decorrente dos maiores incrementos de produção nos 

municípios de pequeno porte (Tabela 9). 

 

4.3.4 - Diagno se 

O grupo de diagnose é representado pelos procedimentos de apoio diagnóstico 

nas diversas especialidades médicas, tais como: endoscopia, eletrocardiograma, 

eletroencefalograma, exames oftalmológicos e auditivos, entre outros. Este grupo 

corresponde a 6% da média complexidade selecionada e 1% do total de 

procedimentos ambulatoriais. A maior concentração ocorre no Sudeste e Nordeste, 

respectivamente, com taxas superiores à média nacional. Quanto à evolução no 

intervalo 1995-2000, houve um aumento na produção do país. Desse modo, a 

concentração de procedimentos passou de 89,2 para 105,2 procedimentos por 1000 

habitantes. Entre as regiões, apenas o Centro-Oeste apresentou redução real, 



 

 

79 

sendo ultrapassado pelo Sul. O Norte foi a região que teve o maior incremento 

proporcional, dobrou sua produção, reduzindo a grande diferença em relação às 

demais regiões, mas permanece com a menor concentração de procedimentos, com 

apenas 1/3 da média nacional (Tabela 8). 

Entre as unidades federadas destacam-se: PE, BA, SP, RR e DF, por 

apresentarem concentrações de procedimentos bastante superiores à média 

nacional. Ao contrário desses estados, RO, AC e PA possuem concentrações de 4 a 

7 vezes inferior à média do país, encontrando-se também abaixo da média regional. 

Assim, nos limites extremos encontram-se Rondônia (14,57) e Pernambuco, com 

183,77 procedimentos de diagnose por 1000 habitantes, em 2000. Em relação à 

evolução entre 1995 e 2000, os estados do MA, CE, RN, DF, MS, RO e AC sofreram 

reduções, enquanto os demais tiveram acréscimos de concentração de 

procedimentos (Tabela 8). 

Quanto à distribuição dos procedimentos de diagnose entre os portes 

municipais (Tabela 9), percebe-se uma concentração crescente diretamente 

relacionada ao número de habitantes. Deste modo, podem ser observados 4 

padrões de concentração bastante diferenciados: municípios com <50 mil habitantes 

(portes 1 e 2) apresentando taxas equivalentes a um terço da média nacional; 

municípios classificados no porte 3 com padrão correspondendo a 70% dessa 

média; concentrações próximas da média nos portes 4 e 5; e no porte 6 (>500 mil), a 

concentração de diagnose supera o dobro da média nacional. Em termos de 

crescimento, observou-se maior evolução nos portes municipais 1 e 4, conformando 

assim esse padrão descrito.  

 

4.3.5 - Tomografia Computadorizada 

No grupo tomografia computadorizada, que representa apenas 0,3% da média 

complexidade, existe uma grande concentração na Região Sudeste. Esta região 

responde por 60% da produção nacional, com concentração média se aproximando 

do dobro das demais regiões. Entre 1995 e 2000, houve crescimento na produção 

em todo o país. A concentração de tomografia, no Brasil (Tabela 8), passou de 3,9 

para 5,8 procedimentos por 1000 habitantes. Entre as regiões, observou-se uma 
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tendência redistributiva, com maiores incrementos naquelas que possuem as 

menores concentrações: Norte, Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente. 

Quanto aos padrões de concentração de tomografia computadorizada entre os 

estados da Federação, percebe-se uma distribuição bastante diversificada em 

relação ao perfil regional. Os estados de RR, AP, SP, DF, RJ, MA, SE e PI, 

respectivamente, apresentaram padrões mais elevados de concentração, em 2000, 

superando a média nacional. Por outro lado, AL, MS, PA, PB e ES foram os estados 

com as menores concentrações. Nesses dois extremos percebe-se uma grande 

variação: Roraima (11,37) e Alagoas com apenas 1,83 procedimentos por 1000 

habitantes. Em termos evolutivos, destacam-se os estados de RR, RN e SE por 

apresentarem grandes incrementos no intervalo entre 1995 e 2000, mudando seus 

padrões de concentração. Ressalta-se ainda, neste período, que apenas Tocantins e 

Maranhão reduziram a produção de tomografia computadorizada (Tabela 8). 

Na distribuição dos procedimentos de tomografia entre os portes municipais, 

existe uma grande semelhança com o grupo diagnose, ou seja, também apresenta 

crescimento diretamente relacionado ao porte populacional dos municípios. Porém, 

neste grupo, as diferenças são mais acentuadas entre as extremidades 

populacionais, caracterizando 4 padrões de concentração bem distintos: pequena 

concentração nos municípios com população <50 mil habitantes (portes 1 e 2); 

concentração inferior à metade da média nacional, no porte 3; concentração superior 

a esta média, nos portes 4 e 5; e o porte 6, apresentando uma concentração de 

procedimentos superior ao dobro da média do país. Quanto à evolução, destacam-

se os municípios dos portes 2 e 4 por apresentarem os maiores incrementos de 

1995 para 2000 (Tabela 9). 
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 4.4 - ALTA COMPLEXIDADE 

O grupo de procedimentos de alta complexidade selecionado representou 

menos de 1% do total de procedimentos ambulatoriais do país. Contudo, devido à 

necessidade de elevados recursos financeiros, tecnológicos e humanos para a 

realização desse nível de assistência, torna-se necessária a adoção de políticas 

nacionais específicas e estratégicas para organizar uma oferta racional que garanta 

o acesso integral para toda a população. 

No grupo de procedimentos da alta complexidade ambulatorial, houve um 

acréscimo na produção do país de 38% entre 1995 e 2000. Neste período, como 

mostra a Tabela 10, a média nacional de procedimentos por 1000 habitantes passou 

de 58,7 para 74,3 procedimentos. Este aumento ocorreu em todas as regiões do 

país, mas com intensidade de crescimento diferente. Os maiores incrementos 

ocorreram nas regiões com menores concentrações em 1995 (Norte e Centro-

Oeste), havendo assim uma pequena tendência redistributiva. Entretanto, houve 

poucas mudanças nos padrões de distribuição regional, destacando-se apenas a 

superação da Região Nordeste pelo Centro-Oeste. Desse modo, as regiões Sudeste 

e Sul permanecem sendo as únicas com concentrações superiores à média do 

Brasil, enquanto o Norte, apesar do grande crescimento apresentado, continua com 

concentração bastante inferior às demais regiões. Este padrão de distribuição 

nacional pode ser melhor observado na espacialização dos dados por municípios 

(Mapa 3). 

A distribuição da alta complexidade ambulatorial entre os estados da 

Federação, apresenta uma coerência com o perfil regional, sobretudo no ano de 

2000. Dessa forma, as maiores concentrações encontram-se nos estados das 

regiões Sudeste e Sul, além do Distrito Federal, que apresentaram taxas superiores 

à média nacional. Do lado oposto, com as menores concentrações de procedimentos 

por habitante/ano, encontram-se os estados da Região Norte. Assim, nos extremos, 

tem-se Roraima (0,52) e Rio Grande do Sul, com 107,03 procedimentos por 1000 

habitantes. Quanto à evolução entre 1995 e 2000, foram observados grandes 

incrementos na maioria dos estados brasileiros, havendo redução de concentração 

de procedimentos apenas nos estados do AM, RR, CE e PI. Ressalta-se ainda, o 
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aumento de concentração nos estados da Região Sul, que passaram a compor as 

primeiras posições no último ano estudado (Tabela 10).  

Na classificação por portes municipais, percebe-se que o grupo alta 

complexidade se concentra, de forma crescente, nos municípios com população a 

partir de 100 mil habitantes (portes 4 a 6), apresentando concentração de 

procedimentos superior à média nacional. Em termos evolutivos, embora tenha 

havido incrementos em todos os portes municipais, ressalta-se a evolução do porte 

4, que passou de um padrão intermediário para um padrão superior, aproximando-se 

do grupo dos grandes municípios, em 2000. Neste ano, a concentração desses 

procedimentos pode ser distribuída em 4 grandes grupos: portes 1 e 2 (pequena 

produção), porte 3 (metade da média nacional); portes 4 e 5 (50% acima da média); 

e o porte 6, com o dobro da média do país (Tabela 11). 

Para melhor detalhamento da alta complexidade ambulatorial foram 

considerados 4 grupos específicos de procedimentos (diálise; 

radioterapia/quimioterapia; medicina nuclear; e hemodinâmica), sendo estes grupos 

descritos separadamente.  
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Tabela 10 

Distribu ição de procedimentos por mil habitantes segundo g rupo s de alta 
complexidade ambulatorial, regiões e unidades federadas, 

Brasil, 1995 e 2000. 
 

ALT A COMPLEXIDADE 

Diálise (TRS) 
Radio/ 

Quimioterapia 
Medicina 
Nuclear  Hemodinâmica 

TOTAL 
Regiões e UF 

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000  1995 2000 

BRASIL 23,07 37,20 33,27 34,53 1,84 2,06 0,50 0,53  58,68 74,33 
NORTE 3,88 10,43 12,11 15,08 0,09 0,50 0,20 0,14  16,29 26,15 

Rondônia 4,00 8,31 0,57 19,40 0,00 0,00 0,00 0,00  4,57 27,71 

Acre 0,00 1,28 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,03 1,28 

Amazonas 10,26 19,86 38,94 26,55 0,31 1,85 0,73 0,30  50,24 48,56 

Roraima 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,23 0,04  0,76 0,52 

Pará 2,37 6,91 8,06 14,83 0,00 0,16 0,10 0,16  10,53 22,06 

Amapá 0,00 16,74 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 17,15 

Tocantins 1,05 13,42 0,10 0,63 0,31 0,00 0,00 0,00  1,45 14,04 

NORDESTE 14,94 25,09 28,12 26,05 1,03 1,26 0,28 0,34  44,37 52,74 

Maranhão 7,33 12,88 7,31 12,48 2,52 3,19 0,77 0,26  17,93 28,81 

Piauí 17,77 23,86 42,28 37,56 3,28 0,93 0,00 0,17  63,33 62,52 

Ceará 21,80 32,10 43,39 31,57 0,07 0,08 0,17 0,46  65,43 64,22 

Rio G. do Norte 14,94 28,11 27,25 33,41 0,61 3,28 0,37 0,69  43,17 65,50 

Paraíba 8,52 20,15 39,18 32,01 0,67 0,14 0,27 0,29  48,63 52,60 

Pernambuco 24,49 38,26 27,55 27,77 0,57 0,71 0,37 0,44  52,98 67,18 

Alagoas 17,74 30,50 39,09 26,78 2,05 2,07 0,61 0,91  59,48 60,27 

Sergipe 8,53 16,13 34,21 31,93 1,63 1,94 0,24 0,28  44,61 50,28 

Bahia 10,13 19,40 20,05 21,15 0,59 1,08 0,07 0,10  30,85 41,73 

SUDESTE 30,43 48,06 41,63 42,24 2,95 3,03 0,67 0,72  75,68 94,04 

Minas Gerais 30,25 45,38 34,40 38,97 1,11 0,72 0,30 0,42  66,06 85,49 

Espírito Santo 20,36 33,63 22,90 29,84 2,39 3,21 0,59 0,70  46,24 67,38 

Rio de Janeiro 43,21 63,40 36,69 38,23 1,40 1,90 0,24 0,59  81,55 104,12 

São Paulo 26,30 44,60 48,67 46,41 4,52 4,56 1,03 0,91  80,52 96,47 

SUL 29,24 46,01 34,28 41,89 1,22 1,39 0,53 0,59  65,27 89,88 

Paraná 25,40 38,99 33,84 39,61 0,65 0,54 0,38 0,34  60,27 79,48 

Santa Catarina 19,83 35,67 30,11 38,10 0,78 1,25 0,48 0,76  51,20 75,79 

Rio G. Sul 37,49 58,01 36,78 46,02 1,97 2,27 0,67 0,73  76,91 107,03 

C.-OESTE 18,18 30,09 22,52 27,10 1,49 2,55 0,60 0,53  42,79 60,27 

Mato G. do Sul 17,25 30,98 16,30 20,86 0,30 0,71 1,11 0,65  34,96 53,20 

Mato Grosso 12,90 26,77 16,85 24,70 0,52 1,28 0,02 0,30  30,29 53,05 

Goiás 16,49 23,64 27,84 35,15 0,85 0,67 0,55 0,39  45,73 59,85 

Distrito Federal 30,42 49,03 23,77 16,67 5,66 10,60 0,92 1,03  60,77 77,33 

Nota: Os números absolutos estão apresentados no anexo 2, tabela 8.  
Fontes: SIA/SUS e IBGE 
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Mapa 3 

ALTA COMPLEXIDADE – Número de procedimentos por mil habitantes segundo municípios – Brasil, 1995 e 2000 
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Tabela 11 

Distribu ição de procedimentos por mil habitantes segundo g rupo s da alta 
complexidade e portes municipais - Brasil, 1995 e 2000. 

 

ALT A COMPLEXIDADE 

Diálise (TRS) 
Radio/ 

Quimioterapia 
Medicina 
Nuclear  Hemodinâmica 

TOTAL  Por te 

Municipal 
1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 

1 0,19 1,44 0,00 0,71 0,03 0,04 0,00 0,02 0,22 2,20 

2 2,60 6,74 0,00 0,88 0,00 0,03 0,01 0,01 2,62 7,65 

3 20,28 34,61 2,11 3,44 0,30 0,02 0,03 0,02 22,72 38,08 

4 24,77 55,04 30,93 42,12 1,62 2,71 0,24 0,62 57,56 100,48 

5 41,38 54,26 61,18 62,20 2,39 2,55 0,93 0,83 105,89 119,85 

6 46,64 67,86 84,33 76,85 5,04 5,20 1,33 1,28 137,34 151,19 

Total 23,07 37,20 33,27 34,53 1,84 2,06 0,50 0,53 58,68 74,33 
Nota: Os números absolutos estão apresentados no anexo 2, tabela 9. 
Fontes: SIA/SUS e IBGE  

 

 

4.4.1 - Diálise 

O grupo diálise (terapia renal substitutiva – TRS) corresponde a 50% da 

produção selecionada para representar a alta complexidade ambulatorial. Neste 

grupo, houve um incremento superior a 75% na produção nacional, sendo 

responsável, portanto, pelo crescimento observado na alta complexidade, refletindo 

também nas principais características daquele grupo. Dessa forma, o grupo diálise 

apresenta padrões de distribuição regional, estadual e municipal bastantes 

semelhantes às médias do grupo alta complexidade.  

Assim, observou-se neste grupo, uma maior concentração de procedimentos 

no Sudeste e Sul, únicas regiões que apresentam padrões superiores à média 

nacional. Em termos evolutivos, devido ao grande incremento na produção do país, 

a concentração de diálise, entre 1995 e 2000, passou de 23,0 para 37,2 

procedimentos por 1000 habitantes. Entre as regiões, houve uma tendência 

redistributiva, com maiores incrementos nas regiões mais carentes: Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, respectivamente. Entretanto, apesar do grande incremento ocorrido 

na Região Norte, a concentração de diálise nesta região é menor que um terço da 
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média nacional, apresentando, portanto, um padrão bastante inferior às demais 

regiões (Tabela 10). 

Na distribuição da diálise entre as unidades da Federação (Tabela 10), também 

se destacam, com as maiores concentrações, os estados das regiões Sudeste e Sul, 

além do Distrito Federal e Pernambuco, enquanto os estados da Região Norte, como 

esperado, apresentaram as menores concentrações do país. Neste grupo, o padrão 

de distribuição foi mantido no período, havendo crescimento de produção em todos 

os estados, excetuando-se apenas Roraima que apresentou redução, zerando a 

produção em 2000. Desse modo, na classificação dos estados quanto à 

concentração de procedimentos por 1000 habitantes, Roraima (0,0) e Rio de Janeiro 

(63,4) representaram as duas extremidades.  

Na classificação da diálise por porte municipal, existe grande semelhança com 

o perfil geral da alta complexidade, sendo válidas todas as observações que foram 

descritas naquela oportunidade (Tabela 11). Entretanto, neste grupo, os 

procedimentos por habitante/ano apresentam-se menos concentrados nos grandes 

centros. Ou seja, no grupo diálise, o porte 3 (população entre 50 e 100 mil 

habitantes) apresenta uma produção considerável, que se aproxima da média 

nacional, e a distribuição entre os portes 4, 5 e 6 é mais equivalente, embora ainda 

com predomínio do porte 6. 

 

4.4.2 - Radio/quimioterapia 

O grupo da radioterapia e quimioterapia que visa o tratamento das neoplasias, 

principalmente malignas, corresponde a 46,5% do grupo alta complexidade 

ambulatorial. No período analisado, observou-se pequeno aumento na produção 

desses procedimentos, com acréscimo nacional inferior a 13%. Dessa forma, como 

mostrou a Tabela 10, a concentração média passou de 33,3 para 34,5 

procedimentos por 1000 habitantes, entre 1995 e 2000. Neste grupo, também existe 

uma maior concentração nas regiões Sudeste e Sul. Entretanto, os maiores 

incrementos ocorreram nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste, havendo redução no 

Nordeste. Desse modo, houve uma tendência redistributiva, conformando um padrão 

intermediário no Centro-Oeste e Nordeste, enquanto o Norte, com metade da 

concentração nacional, permanece com um padrão inferior. 
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Quanto à concentração de procedimentos por estados da Federação, 

percebeu-se, entre 1995 e 2000, uma tendência de concentração nos estados do 

Sul e Sudeste, alterando o padrão de distribuição, principalmente em conseqüência 

da redução ocorrida na maioria dos estados do Nordeste (CE, AL, PB, PI, SE), além 

do AM, AC, DF e SP. Já em relação ao aumento de concentração de procedimentos, 

destacaram-se os estados das regiões Sul, Centro-Oeste (exceto o Distrito Federal), 

e Norte (RO, PA, TO). Desse modo, a distribuição dos procedimentos de 

radio/quimioterapia entre os estados, tornou-se mais coerente com o perfil regional. 

Assim, no último ano, as maiores concentrações encontraram-se nos estados das 

regiões Sul e Sudeste, excetuando apenas o Espírito Santo, e as menores 

concentrações foram dos estados da Região Norte. Nos dois pólos extremos 

destacaram-se São Paulo, com 46,41 procedimentos por 1000 habitantes e Roraima 

e Acre (0,0), sem produção (Tabela 10).  

Na classificação da concentração de radio/quimioterapia por portes municipais 

(Tabela 11) também existe grande semelhança com o padrão observado para o 

grupo geral da alta complexidade, pois a concentração de procedimentos de 

radio/quimioterapia apresenta-se de forma crescente nos municípios com população 

a partir de 100 mil habitantes (portes 4 a 6). Mas neste grupo, existem maiores 

diferenças entre estes portes municipais, onde o porte 6 apresenta quase o dobro do 

porte 4. Apesar dessas diferenças, entre 1995 e 2000, houve uma pequena 

tendência redistributiva entre os grupos de municípios, em conseqüência dos 

incrementos ocorridos nos municípios menores, principalmente no porte 4, além da 

redução de concentração ocorrida nos grandes centros (porte 6). 

 

4.4.3 - Medicina Nuclear 

O grupo de medicina nuclear é composto por procedimentos de diagnose e 

terapia, tais como: cintilografia, densitometria óssea, venografia, perfusão cerebral, 

tratamento de hipertireodismo, etc. Este grupo representa menos de 3% da alta 

complexidade. Neste grupo, houve incremento de 22% na produção nacional entre 

1995 e 2000. Na Tabela 10, observou-se a concentração de procedimentos por 1000 

habitantes, que passou de 1,84 para 2,06, com predomínio na Região Sudeste, que 

apresenta um padrão bastante superior à média do país. O crescimento na produção 
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de medicina nuclear ocorreu em todas as regiões, mas com maior intensidade nas 

regiões Norte e Centro-Oeste, alterando o padrão de distribuição regional. Assim, a 

Região Centro-Oeste passou a ocupar a segunda posição, superando a 

concentração do Sul. A Região Norte, embora se mantenha com um padrão inferior, 

em 2000 teve um aumento superior a 5 vezes a sua concentração em 1995.  

Neste grupo, a distribuição entre os estados da Federação não reproduz os 

mesmos padrões regionais. Em 2000, destaca-se a grande concentração no Distrito 

Federal, mais que o dobro de São Paulo, segundo colocado. Além desses dois 

estados, RN, ES, MA, RS e AL também se classificaram com padrões superiores à 

média nacional. Por outro lado, os estados de RO, AC, AP e TO não apresentaram 

produção de medicina nuclear. No período estudado, houve redução de 

concentração de procedimentos no PI, PB, TO, MG, PR e GO. Os demais estados 

apresentaram crescimento de produção, merecendo destaque o Amazonas, principal 

responsável pelo crescimento da Região Norte, além do DF, MT, MS, RN e BA, 

estados que tiveram grandes incrementos na concentração desses procedimentos 

(Tabela 10). 

No grupo de medicina nuclear a distribuição entre os portes municipais 

apresenta padrões diferentes daqueles observados nos grupos anteriormente 

descritos. Neste grupo, existe uma grande concentração nos municípios com 

população superior a 500 mil habitantes (porte 6). Em termos evolutivos, destacam-

se a redução sofrida pelo porte 3 e o grande incremento ocorrido no porte 4. Deste 

modo, em 2000, puderam ser visualizados 3 padrões de distribuição: baixa 

concentração nos municípios com menos de 100 mil habitantes (portes 1 a 3); um 

padrão intermediário nos portes 4 e 5; e grande concentração no porte 6, com 160% 

superior à média nacional (Tabela 11). 

 

4.4.4 - Hemodinâmica 

O grupo hemodinâmica (cateterismo) foi o que apresentou a menor produção, 

representando menos de 1% do grupo alta complexidade. Neste grupo, existe uma 

maior concentração no Sudeste, enquanto o Norte e o Nordeste são as únicas 

regiões com concentrações inferiores à média nacional. Entre 1995 e 2000, houve 

um aumento de 16,8% na produção do país, com a concentração de procedimentos 
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por 1000 habitantes passando de 0,50 para 0,53. Os maiores incrementos ocorreram 

nas regiões Nordeste e Sul, e ao contrário destas, o Norte e o Centro-Oeste 

apresentaram redução na concentração de procedimentos por habitantes, alterando 

assim os padrões de distribuição regional (Tabela 10). 

A distribuição da hemodinâmica entre os estados, como no grupo da medicina 

nuclear, também não segue os padrões regionais de concentração. Neste grupo, as 

maiores concentrações observadas, no ano de 2000, foram nos estados do DF, AL, 

SP, SC, RS, ES e RN, que apresentaram taxas bastante acima da média nacional. 

Ao contrário destes, encontra-se a maioria dos estados da Região Norte, sendo que 

RO, AC, AP, TO não tiveram produção nos dois anos estudados. Em termos 

evolutivos, os maiores incrementos ocorreram no DF, AL, RN, SC, enquanto os 

estados do MS, GO, AM, RR, MA, SP e PR apresentaram redução no mesmo 

período (Tabela 10). 

A distribuição dos procedimentos de hemodinâmica por porte municipal 

também é bastante semelhante àquela descrita para o grupo medicina nuclear. Ou 

seja, apresenta 3 padrões de distribuição: existe uma grande concentração no porte 

6; um padrão intermediário nos portes 4 e 5; e uma pequena concentração nos 

municípios com população inferior a 100 mil habitantes (portes 1 a 3). Em termos 

evolutivos, observou-se incrementos na concentração de procedimentos apenas nos 

portes 1 e 4, havendo redução nos demais. Desta forma, a distribuição por grupos 

populacionais tornou-se mais equilibrada entre os 3 portes superiores, municípios 

com mais de 100 mil habitantes (Tabela 11). 

 
 

4.5 –  DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS ASSISTENCIAIS 

Neste tópico, foram analisados os gastos com assistência ambulatorial e 

hospitalar realizada pelo SUS, através dos registros do SIA e SIH, respectivamente, 

referentes aos valores repassados pelo Ministério da Saúde às unidades da 

Federação para o pagamento dos procedimentos realizados e aprovados. Desse 

modo, foi observada a distribuição dos gastos per capita entre regiões, estados e 

grupos de municípios brasileiros, considerando a evolução ocorrida no intervalo 

entre 1995 e 2000 por tipo de assistência prestada - ambulatorial e hospitalar.  
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4.5.1 – Total de Gastos Ass istenciais 

No Brasil, os gastos com assistência ambulatorial e hospitalar do SUS, 

registrados nos sistemas de informações correspondentes (SIA/SUS e SIH/SUS), 

foram de 10,6 bilhões de reais em 2000, havendo um incremento, em relação a 

1995, superior a 4 bilhões de reais (62,6%). Este aumento pode ser visualizado na 

espacialização dos gastos per capita nos municípios brasileiros (Mapa 4), no 

entanto, observam-se alterações apenas dos valores correspondestes, sendo 

mantidos os padrões de distribuição regionais. Com o incremento das transferências 

federais, os gastos per capita anuais passaram de R$ 41,79 para 62,43 reais 

(Tabela 12), sendo observado aumento em todos os estados da Federação. Desse 

modo, as regiões Sudeste e Sul continuaram com uma concentração superior à 

média nacional (próximo a 70,00 reais per capita, em 2000), enquanto as demais 

regiões apresentaram padrões distintos, sempre abaixo da média do país, se 

distanciando desta média de forma crescente: Centro-Oeste (61,49); Nordeste 

(53,23) e Norte (40,11 reais per capita).  

Entre as unidades federadas, as maiores concentrações de gastos per capita 

foram observadas no DF, SP, RJ, PR, RS e MG, superando à média nacional nos 

dois anos estudados. Por outro lado, os estados da Região Norte, com exceção de 

Tocantins, foram os últimos colocados, apresentando sempre as menores 

concentrações de gastos do país. Assim, em 2000, o Distrito Federal e Roraima 

representaram as duas extremidades, com concentrações de R$ 75,69 e 27,86 reais 

per capita, respectivamente (Tabela 12). 

Em termos proporcionais, a distribuição dos gastos entre a assistência 

ambulatorial e hospitalar foi de forma semelhante, mas com uma pequena vantagem 

para os atendimentos ambulatoriais. Quanto à evolução ocorrida entre 1995 e 2000, 

observou-se um aumento da proporção de gastos ambulatoriais, que passaram a 

representar 53,8% do total das transferências nacionais, em 2000. Entre as regiões, 

apenas o Norte apresentou uma tendência decrescente, em conseqüência das 

mudanças ocorridas nos estados do PA, RR e AM, que a exemplo do MS, PR e PI 

também reduziram proporcionalmente os gastos com assistência ambulatorial. 

Entretanto, a Região Sul foi a única que manteve uma proporção ambulatorial 

inferior a 50% dos gastos assistenciais totais, sendo os estados do Paraná e Rio 

Grande do Sul os responsáveis pelo predomínio da assistência hospitalar nesta 
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região. Além desses estados, também foram observadas maiores concentrações de 

gastos hospitalares no PA, MS, GO, PB e PI (Tabela 12).  

A distribuição do total de gastos assistenciais entre os portes municipais 

(Tabela 13) apresentou-se de forma crescente, diretamente proporcional ao número 

de habitantes dos municípios. No intervalo entre 1995 e 2000, houve um aumento de 

gastos per capita em todos os portes municipais. Entretanto, foram observadas 

poucas mudanças nos padrões de distribuição. Dessa forma, em 2000, percebeu-se 

5 padrões distintos de concentração de gastos, com variação entre R$ 26,29 (porte 

1) a 98,02 reais per capita no porte 6. Os municípios com população superior a 100 

mil habitantes (portes 4, 5 e 6) apresentaram um padrão acima da média do país, 

sendo semelhante nos portes 4 e 5, enquanto no porte 6 os valores foram bem mais 

elevados. Os demais portes (1 a 3) apresentaram padrões distintos, mas com 

concentrações sempre inferiores à média nacional. Em termos evolutivos, no geral, 

os maiores destaques foram: o porte 4, que passou de um padrão intermediário, 

aproximando-se do porte 5; e o porte 6, que se distanciou dos demais, aumentando 

ainda mais a concentração de gastos per capita entre 1995 e 2000. 

Quanto à distribuição proporcional dos gastos por tipo de assistência prestada, 

percebeu-se redução proporcional de gastos ambulatoriais apenas nos portes 

municipais 1 e 2. Entretanto, os portes 2 e 3 foram os únicos que apresentaram 

proporções de gastos ambulatoriais inferiores a 50%. Ressalta-se ainda, que os 

municípios de maior porte foram os que apresentaram as maiores proporções de 

gastos ambulatoriais em 2000 (Tabela 13). 
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Mapa 4 

Distribuição dos gastos assistenciais per capita referentes às transferências federais para pagamento da 
produção ambulatorial e hospitalar segundo municípios – Brasil, 1995 e 2000 

1995 2000 
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Tabela 12 

Distribu ição do s gastos per capita referentes às transferências federais 
para pagamento da produ ção ambulatorial e hospitalar do SUS segundo 

o tipo d e ass istência, regiões e unidades federadas – Brasil, 1995 e 2000. 
 

TIPO DE ASSISTÊNCIA 
Ambulator ial        Hospitalar        Total  

% 
Ambulator ial Regiões e UF 

1995 2000 1995 2000 1995 2000  1995 2000 

BRASIL  21,30 33,61 20,49 28,82 41,79 62,43  51 54 
NORTE 12,31 20,24 11,54 19,86 23,84 40,11  52 50 
Rondônia 12,38 23,06 13,49 18,89 25,87 41,96  48 55 

Acre 10,12 24,22 11,58 20,07 21,69 44,30  47 55 

Amazonas 18,13 24,16 8,41 13,62 26,54 37,78  68 64 

Roraima 22,13 21,29 3,20 6,57 25,33 27,86  87 76 

Pará 8,72 14,81 12,43 22,38 21,15 37,19  41 40 

Amapá 12,30 27,68 7,28 16,11 19,58 43,80  63 63 

Tocantins 16,64 31,05 14,82 28,07 31,46 59,12  53 53 

NORDESTE 16,91 28,08 17,38 25,15 34,29 53,23  49 53 
Maranhão 17,47 22,41 17,47 20,15 34,94 42,57  50 53 

Piauí 20,08 29,18 19,24 30,27 39,31 59,45  51 49 

Ceará 21,09 28,20 18,23 25,16 39,32 53,36  54 53 

Rio Grande do 
Norte 

17,00 30,86 15,45 23,55 32,44 54,41  52 57 

Paraíba 17,49 24,54 22,00 26,76 39,49 51,31  44 48 

Pernambuco 19,90 30,65 19,12 27,33 39,02 57,98  51 53 

Alagoas 13,99 26,93 18,08 25,58 32,07 52,51  44 51 

Sergipe 15,22 31,90 13,46 23,98 28,68 55,88  53 57 

Bahia 12,68 28,71 14,98 24,85 27,66 53,57  46 54 

SUDESTE 25,66 40,12 22,38 30,36 48,04 70,48  53 57 
Minas Gerais 22,89 35,55 20,57 28,45 43,46 64,00  53 56 

Espírito Santo 14,10 32,78 17,29 23,72 31,39 56,50  45 58 

Rio de Janeiro 24,82 40,53 22,83 30,35 47,65 70,88  52 57 

São Paulo 28,31 42,77 23,50 31,85 51,81 74,61  55 57 

SUL 22,30 33,06 25,22 35,63 47,52 68,69  47 48 
Paraná 26,41 32,11 26,83 38,63 53,23 70,74  50 45 

Santa Catarina 21,11 34,38 18,55 28,18 39,65 62,56  53 55 

Rio Grande do Sul 19,16 33,25 27,13 36,72 46,29 69,97  41 48 

CENTRO-OESTE 19,86 31,90 20,99 29,59 40,85 61,49  49 52 
Mato Grosso do Sul 17,42 27,20 19,45 31,76 36,87 58,96  47 46 

Mato Grosso 17,10 34,69 18,44 27,46 35,54 62,15  48 56 

Goiás 19,69 27,78 22,85 28,63 42,54 56,41  46 49 

Distrito Federal 26,64 43,35 21,46 32,34 48,10 75,69  55 57 
Nota: Os números absolutos estão apresentados no anexo 2, tabela 10.  
Fontes: SIA/SUS e IBGE 
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Tabela 13 

Distribu ição do s gastos per capita referentes às transferências federais para 
pagamento da produ ção ambulatorial e hospitalar do SUS segundo o tipo 

de ass istência e portes municipais – Brasil, 1995 e 2000. 
 

TIPO DE ASSISTÊNCIA 
Ambulator ial         Hospitalar          Total  

% 
Ambulator ial Por te Municipal 

1995 2000 1995 2000 1995 2000  1995 2000 

1 (< 20) 9,83 13,40 8,71 12,89 18,55 26,29  53 51 

2 (� 20 < 50) 11,26 15,96 14,69 21,13 25,95 37,09  43 43 

3 (� 50 < 100) 16,82 24,15 20,60 26,73 37,42 50,88  45 47 

4 (� 100 < 200) 21,42 38,32 21,47 34,99 42,89 73,30  50 52 

5 (� 200 < 500) 27,91 43,46 27,60 33,33 55,51 76,79  50 57 

6 (� 500) 35,90 56,56 29,55 41,46 65,45 98,02  55 58 

Total 21,30 33,61 20,49 28,82 41,79 62,43  51 54 
Nota: Os números absolutos estão apresentados na tabela 11 do anexo 2.  
Fontes: SIA/SUS e IBGE 

 
 
 

4.5.2 – Gastos com ass istência ambulatorial 

Devido aos incrementos de recursos financeiros no sistema de saúde 

brasileiro, a concentração de gastos per capita para o pagamento da assistência 

ambulatorial do país passou de R$ 21,31 (1995) para 33,61 reais per capita, em 

2000, sendo observados distintos padrões de distribuição regional. Nos anos 

estudados, o principal destaque foi a Região Sudeste, que além de apresentar maior 

concentração de gastos per capita neste tipo de assistência, aumentou a diferença 

em relação às demais regiões, sendo a única região com valores superiores à média 

nacional nos dois anos estudados. Um padrão intermediário foi observado nas 

regiões Sul e Centro-Oeste, com concentrações ligeiramente inferiores à média do 

país, enquanto as regiões Nordeste e Norte, em escala decrescente, representaram 

as menores concentrações de gastos per capita, respectivamente (Tabela 12).   

Ainda na assistência ambulatorial, também se percebeu diferentes padrões de 

distribuição entre os estados brasileiros. Os estados das regiões Sudeste e Sul, 

além do Distrito Federal e Mato Grosso se destacaram por apresentar as maiores 
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concentrações de gastos per capita. Em termos evolutivos, houve redução apenas 

no estado de Roraima, mudando seu posicionamento entre as demais unidades da 

Federação, passando das primeiras colocações, em 1995, para a penúltima em 

2000. Uma tendência oposta, com ascensão na classificação nacional, ocorreu nos 

estados do Mato Grosso, Espírito Santo, Sergipe e Tocantins, caracterizando assim 

grandes incrementos de gastos nestes estados. Deste modo, tomando-se como 

referência ano de 2000, observa-se uma distribuição de gastos ambulatoriais 

bastante diferenciada entre os estados, sendo os principais destaques o Distrito 

Federal, com a maior concentração de gastos per capita (R$ 43,35), e, na 

extremidade oposta, o estado do Pará com apenas 14,81 reais por habitante/ano 

(Tabela 12). 

Observando a assistência ambulatorial segundo portes municipais (Tabela 13), 

verificou-se crescimento de gastos em todos os portes, porém com maior 

intensidade nos municípios com população superior a 100 mil habitantes (portes 4 a 

6). Em 2000, a variação de gastos per capita foi de 13,40 a 56,56 reais, 

respectivamente nos portes 1 e 6, podendo ser observados 4 padrões de 

distribuição dos gastos per capita: um padrão inferior nos portes 1 e 2; um 

intermediário, abaixo da média nacional (porte 3); outro intermediário, mas acima da 

média nacional (portes 4 e 5); e um padrão mais elevado no porte municipal 6. 

 

4.5.3 – Gastos com ass istência hospitalar 

Na assistência hospitalar, também se verificou aumento de gastos no Brasil. 

Entre 1995 e 2000, a concentração de gastos per capita com internações 

hospitalares passou de 20,49 reais para R$ 28,82. Entre as regiões, o principal 

destaque foi a Região Sul que apresentou as maiores concentrações de gastos 

hospitalares nos dois anos, mas as regiões Sudeste e Centro-Oeste também 

superam a média nacional. Deste modo, abaixo da média de concentração do país, 

encontram-se apenas as regiões Nordeste e Norte, com maior desvantagem para 

esta última. Já em relação aos estados, os que apresentaram as maiores 

concentrações de gastos per capita neste tipo de assistência foram: PR, RS, DF, SP, 

MS, RJ e PI, respectivamente, em 2000. Neste mesmo ano, numa classificação dos 

estados nacionais, encontraram-se com os limites de concentração de gastos 
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hospitalares o Paraná e Roraima, respectivamente, com R$ 38,63 e 6,57 reais per 

capita (Tabela 12). 

Entre os portes municipais, a assistência hospitalar apresentou-se de forma 

bastante semelhante à ambulatorial. Ou seja, houve aumento de gastos em todos os 

portes municipais e os destaques principais foram praticamente os mesmos. Em 

2000, a concentração de gastos per capita, neste tipo de assistência, variou entre 

12,89 reais (porte 1) a R$ 41,46 (porte 6), formando também 4 padrões de 

distribuição, sendo dois extremos e dois padrões intermediários (Tabela 13).  
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5. DISCUSSÃO 

 

 
5.1 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL 
 

O sistema de saúde nacional obteve importantes avanços em relação à 

assistência ambulatorial. Entre os anos estudados, houve um crescimento da 

produção ambulatorial total (conjunto de procedimentos registrados no SIA/SUS), em 

todo o país, apresentando uma tendência redistributiva entre as regiões. Ou seja, as 

regiões mais carentes, sobretudo Norte e Nordeste, tiveram maiores incrementos per 

capita de produção ambulatorial. Também houve incremento no número de estados 

com concentração de procedimentos acima da média nacional, muito embora 

permaneça uma composição macrorregional bastante heterogênea. Percebeu-se 

também uma certa redistribuição entre os diferentes portes municipais, mas os 

municípios de pequeno porte populacional, todavia, ainda permaneceram com as 

menores concentrações de procedimentos. Assim, nesta análise mais geral e 

bastante superficial, observam-se grandes avanços no sistema de saúde, sugerindo 

a ocorrência de ampliação do acesso da população às ações assistenciais e uma 

evolução positiva quanto aos princípios da universalidade e da eqüidade. Mas, com 

o posterior aprofundamento das análises, estas observações foram relativizadas, 

tornando-se insustentáveis tais conclusões.  

Na comparação desses resultados com os descritos por Sá et al. (2001), que 

analisaram a evolução da assistência do SUS nas regiões do Brasil até 1998, 

conclui-se que os maiores incrementos de produção e gastos, no período entre 1995 

e 2000, ocorreram após aquele ano. Isto reflete os avanços obtidos com a adoção 

da NOB / 96, que só entrou em vigor a partir de 1998. Esta norma altera o modelo de 

gestão do SUS, intensificando o processo de descentralização das ações e serviços 

de saúde, principalmente pela municipalização da atenção básica (BRASIL, 1996, 

1997a), sendo a gestão, neste nível da atenção à saúde, assumida pela maioria dos 

municípios brasileiros, como afirma Vieira da Silva (1999). 
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O aumento da produção ambulatorial foi acompanhado de um incremento 

considerável de gastos em todos os estados da Federação. Entretanto, 

diferentemente da produção, não houve redistribuição desses gastos, sendo 

mantidos os padrões anteriores de concentração de gastos per capita, com 

favorecimento dos estados mais desenvolvidos economicamente e, sobretudo, com 

maiores concentrações nas grandes cidades. 

As diferenças nos padrões de distribuição da produção ambulatorial e dos 

gastos assistenciais são reflexos dos níveis de complexidade da atenção prestada. 

Uma vez que os procedimentos mais complexos, e, conseqüentemente, de valores 

mais elevados, concentram-se nos centros mais desenvolvidos. Por isso, torna-se 

arriscada ou no mínimo precipitada, a realização de conclusões apenas com as 

observações no âmbito geral. Portanto, é necessário conhecer detalhadamente os 

níveis de complexidade assistenciais para poder analisar com mais propriedade o 

direcionamento das políticas de saúde adotados no Brasil. 

Neste sentido, nos resultados, realizamos uma descrição dos principais grupos 

de procedimentos de cada nível de complexidade da assistência ambulatorial, além 

da distribuição dos gastos por tipo de assistência prestada, sendo discutidas as 

observações mais específicas nos tópicos seguintes.  

 
 

5.2 - ATENÇÃO BÁSICA 

 

A atenção básica, como era esperado, representa a maioria dos procedimentos 

realizados no conjunto da produção ambulatorial do país. Neste nível de 

complexidade assistencial, observou-se um considerável incremento na produção 

nacional, havendo uma tendência redistributiva em função do maior crescimento nas 

regiões menos desenvolvidas. Portanto, este comportamento foi refletido na 

assistência ambulatorial geral, podendo ter sido o responsável direto pelas 

mudanças ocorridas no sistema de saúde. A distribuição entre as unidades 

federadas também foi muito semelhante a da produção total, mas, diferentemente 

desta, foram os municípios de pequeno porte populacional que apresentaram as 

maiores concentrações de procedimentos da atenção básica. Este fato pode ser 

explicado em função da política nacional de saúde, que intensificou os incentivos 
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para esse nível assistencial no processo de  descentralização / municipalização 

(BRASIL, 1996, 1997, 2001b). Mas, também em função das próprias características 

dos municípios brasileiros, que são de pequeno porte, 70% possuem menos de 20 

mil habitantes, conforme apresentado na Tabela 1, sendo que a maioria deles só 

realiza ações de nível básico. 

Desse modo, percebe-se que também não é seguro fazer afirmativas genéricas 

com base no total dos níveis de complexidade, pois diferenças importantes podem 

estar camufladas no interior das médias. Por este motivo, a propósito, foram 

selecionados grupos específicos de procedimentos considerados representativos de 

cada nível de complexidade ambulatorial, sendo os mesmos analisados 

separadamente, buscando obter subsídios que permitam uma melhor compreensão 

do sistema de saúde.  

Neste sentido, a atenção básica foi subdivida em grupos e subgrupos, nos 

quais, foram observadas grandes diferenças, tanto na concentração de 

procedimentos (padrões de distribuição geográficos), quanto em termos evolutivos, 

observando os avanços ocorridos entre 1995 e 2000. 

Somente assim, foi possível perceber que os avanços ocorridos na assistência 

ambulatorial deveram-se, fundamentalmente, às ações mais simples do grupo 

AVEIANM (subgrupos das vacinas e das ações primárias). Estes subgrupos foram 

os únicos que apresentaram, ao mesmo tempo, aumento de concentração per capita 

e redistribuição entre regiões, estados e municípios, favorecendo os locais menos 

desenvolvidos. Portanto, os avanços observados em direção aos princípios 

constitucionais da universalidade e da eqüidade, na verdade limitaram-se a este 

nível mais primário, não podendo ser generalizados para o grupo AVEIANM, nem 

para a atenção básica e, menos ainda, para a assistência ambulatorial geral. 

O subgrupo das aplicações de vacinas foi o que apresentou maior incremento 

na concentração de procedimentos por habitante/ano. Vale lembrar que essas 

vacinas representam o número de doses aplicadas pela rede ambulatorial do SUS, 

não sendo contabilizadas as campanhas de vacinação em massa. Portando, o 

grande crescimento desses procedimentos deveu-se ao aumento da disponibilidade 

nas unidades de saúde, e, principalmente, pelo incremento de novas variedades, 

como as vacinas contra influenza, febre amarela, pneumococos, meningococos tipos 

A,C e Haemophilus influenzae.  
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Entretanto, o subgrupo das ações primárias apresenta magnitude bastante 

superior aos demais. Este subgrupo, conforme anteriormente referido, é 

representado pelas atividades desenvolvidas por profissionais de nível médio e 

básico, e entre elas predominam, respectivamente, os atendimentos por auxiliares 

de enfermagem e as atividades executadas por agentes comunitários de saúde. 

Desse modo, o crescimento dessas ações se deve aos incentivos adotados pela 

política nacional de saúde com destaque para o Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde – PACS e Programa de Saúde da Família – PSF, por estarem em franca 

expansão, sobretudo nas regiões mais carentes. Estes resultados estão de acordo 

com as referências que tratam sobre o desenvolvimento dessas políticas (BRASIL, 

1997, 2000, 2001c). 

O subgrupo das ações superiores, representado principalmente pelas ações de 

enfermagem desenvolvidas por profissionais de nível superior, também merece 

alguns comentários. Apesar desse subgrupo ter uma representação relativamente 

pequena e apresentar uma estabilidade no nível nacional, deve ser destacado o 

importante crescimento ocorrido no Nordeste e no Norte, contribuindo para um maior 

equilíbrio inter-regional. A evolução positiva dessas regiões também deve ser em 

conseqüência da expansão do PACS e, principalmente, do PSF. O aumento da 

concentração em todos os estados do Nordeste, onde inicialmente destacavam-se 

apenas o Ceará e Pernambuco, reforçam esta hipótese por estar coerente com a 

evolução histórica desses programas (VIANA & DAL POZ, 1998). Chama a atenção 

também, a tendência de concentração dessas ações nos municípios de médio porte, 

com população superior a 100 mil habitantes, sobretudo nos municípios do porte 5 - 

faixa populacional entre 200 e 500 mil habitantes. 

Nos demais grupos de procedimentos da atenção básica, os perfis de 

distribuição foram bastante distintos, e, ao contrário do grupo AVEIANM, 

representaram pequena interferência na média geral desse nível da assistência à 

saúde.  

No grupo das consultas médicas, o destaque principal foi à redução ocorrida na 

maioria dos estados, sendo observadas menores concentrações nos locais com 

menor desenvolvimento. Este fato sugere uma baixa cobertura assistencial e a 

existência de demandas reprimidas. Isto se for considerado que as regiões mais 

pobres apresentam mais problemas de saúde e necessitam de mais assistência 
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médica. Entretanto, na realidade atual, torna-se difícil estipular o número de 

consultas médicas como parâmetro compatível com as reais necessidades da 

população brasileira. Na União Européia, segundo Giraldes (2001), a média geral 

fica em torno de 6 consultas médicas per capita, com os países apresentando 

variações entre 3 e 12 consultas por habitante/ano. Porém, o padrão de consumo, 

no Brasil, é bastante inferior. A Região Sudeste, que sempre apresentou as maiores 

concentrações de consultas médicas do país, consome pouco mais de 2 consultas 

por habitante/ano. O parâmetro de 2 consultas per capita era utilizado na década de 

80, pelo INAMPS, para mensurar a cobertura por assegurado. Entretanto, após a 

implantação do SUS, ainda tem sido utilizado este parâmetro como referência, e 

mesmo assim a maioria dos estados encontra-se abaixo desse número. Isto só 

reforça a hipótese de que existe uma carência neste nível assistencial.  

Este fato também reforça a necessidade da realização de estudos para a 

definição de parâmetros de cobertura, que permitam a identificação de insuficiências 

e/ou distorções nos diversos níveis assistenciais do SUS, com base nas reais 

necessidades da população de cada região. Isto porque, atualmente, as variações 

existentes quanto ao consumo de serviços refletem muito mais as desigualdades de 

oferta e da organização da rede assistencial nas diversas regiões, havendo 

demandas reprimidas em função das dificuldades de acesso e não apenas das 

diferentes necessidades.  

O grupo de procedimentos odontológicos, embora tenha apresentado um 

considerável incremento de produção, mostra um aumento das desigualdades 

regionais, sendo o Norte e o Nordeste as regiões mais desfavorecidas. Todavia, a 

maior surpresa foi a baixa concentração de procedimentos odontológicos em alguns 

estados com maiores concentrações de riquezas - Rio Grande do Sul, Distrito 

Federal e Rio de Janeiro -, e nos municípios de grande porte – com mais de 500 mil 

habitantes. Esperavam-se maiores concentrações nestes lugares, por se tratarem de 

procedimentos realizados por profissionais de nível superior, onde locais mais 

desenvolvidos, por contarem com maior estrutura, costumam apresentar vantagens 

sobre os demais. Logo, estes achados revelam uma deficiência da assistência 

odontológica do SUS nas grandes cidades, devendo afetar, sobretudo as 

populações mais pobres, que, geralmente, vivem nas periferias dos grandes centros 

urbanos, e que dependem do sistema público. Uma vez que as populações mais 
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abastadas possuem outras formas de acesso à atenção, seja através de seguros e 

planos de saúde ou mesmo pela assistência individual privada.   

Estas observações remetem às discussões sobre as desigualdades existentes 

no Brasil, tema bastante abordado em diversos estudos na área da saúde (POSSAS, 

1989; BUSS, 1993; TRAVASSOS, 1997; TRAVASSOS et al., 2000; MINAYO, 2000; 

LYRA, 2001). Assim, apesar dos avanços alcançados nos últimos anos, ainda 

persistem grandes desigualdades e dificuldades de acesso para a utilização de 

serviços de saúde, mesmo nos procedimentos mais básicos.  

 
 

5.3 – MÉDIA COMPLEXIDADE 
 

Na assistência ambulatorial de média complexidade também houve importante 

aumento de produção em todas as regiões do país. Entretanto, este crescimento 

não foi redistributivo, permanecendo as maiores concentrações nas regiões mais 

desenvolvidas, principalmente no Sudeste. Entre as unidades federadas, além dos 

estados da Região Sudeste e o Distrito Federal, chama a atenção a presença de 

alguns estados do Norte com elevadas concentrações de procedimentos per capita, 

entre estes se destacaram: AM, RR e AP. Esta observação sugere um descompasso 

no modelo assistencial adotado por esses estados, haja vista que na Região Norte 

existe carências de serviços na atenção básica, sobretudo em consultas médicas, 

não justificando, portanto, a grande concentração de exames de apoio diagnóstico, 

parecendo haver exagero de consumo naqueles estados. Quanto aos portes 

municipais, observaram-se maiores concentrações nos grandes municípios, sendo 

este padrão de distribuição mantido no período, apesar de terem ocorrido maiores 

incrementos proporcionais nos municípios de pequeno porte. 

Entre os grupos de procedimentos desse nível assistencial, os maiores 

destaques foram: patologia clínica e ultra-sonografia. O primeiro, quanto à 

magnitude, representando a maioria dos procedimentos de média complexidade e, 

conseqüentemente, interferindo diretamente no perfil geral. Enquanto o segundo 

destaca-se por apresentar um perfil de distribuição bastante diferenciado dos 

demais. Apesar da situação de desigualdade existente, o aumento de produção de 

ultra-sonografia, no país, representou uma tendência redistributiva tanto no nível 
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regional, quanto nos portes municipais, em decorrência dos maiores incrementos 

ocorridos nas regiões com menores concentrações (Norte, Sul e Centro-Oeste) e 

nos pequenos municípios. Entre as regiões, o Nordeste é a que apresenta as 

maiores concentrações per capita do país, com destaque para o estado do Piauí, 

que possui uma concentração extremamente elevada em relação aos demais 

estados, inclusive da mesma região.  

Sobre este fato, Sá et al. (2001, p.51) já haviam chamado a atenção para a alta 

concentração de ultra-sonografia no Nordeste, quando analisaram a distribuição 

desses procedimentos por regiões, fazendo a seguinte observação: 

[...] percebeu-se uma grande concentração per capita de ultra-sonografia na 
Região Nordeste, quando comparada com as demais regiões. No entanto, a 
realização de ultra-sonografia deve ser por solicitação médica. Como nesta região 
o número de consultas médicas por habitante é inferior às regiões do Centro-Sul 
do país, não se justifica essa maior produção, parecendo haver exagero de 
consumo. 

Entretanto, para maiores conclusões, seria importante a realização de estudos 

complementares com dados mais específicos e desagregados. Para observar, por 

exemplo, se existem influências das taxas de fecundidade, levando a um maior 

consumo de ecografias ginecológicas e obstétricas em determinadas regiões; 

podendo-se verificar também, através da porcentagem de negativos, se os critérios 

para a solicitação dos exames estão adequados.  

Mas, a princípio, a hipótese do exagero de consumo de exames ultra-

sonográficos parece ser a mais plausível, principalmente nos estados do Piauí, 

Sergipe, Maranhão e Bahia, representando um motivo de alerta para os serviços de 

controle e avaliação daqueles estados.  

O grupo radiodiagnótico apresentou um crescimento de produção com uma 

certa tendência redistributiva entre os estados, principalmente em função dos 

incrementos na Região Norte. Mas, no geral, percebe-se neste grupo um padrão de 

distribuição muito semelhante à média complexidade no geral. Ou seja, existe maior 

concentração nos municípios com população superior a 100 mil habitantes, com o 

Sudeste sobressaindo-se das demais regiões. A semelhança ocorre também em 

relação a alguns estados de outras regiões, além daqueles da Região Sudeste, que 

se destacaram com elevadas concentrações, tais como: Distrito Federal, Santa 
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Catarina, Roraima, Amazonas e Tocantins. Dessa forma, este grupo de 

procedimentos apresenta-se bastante representativo desse nível assistencial.  

Nos demais grupos de procedimentos considerados de média complexidade 

(diagnose e tomografia computadorizada), no geral, observou-se grandes 

concentrações nos centros mais desenvolvidos economicamente, tanto no nível 

regional, quanto em relação aos estados e municípios. Esta tendência, de certa 

forma, era esperada em função da maior complexidade tecnológica desses 

procedimentos. Entretanto, alguns estados das Regiões Norte e Nordeste também 

se destacaram nacionalmente com elevadas concentrações per capita. No grupo 

diagnose, os principais destaques foram: Pernambuco, Bahia, Sergipe e Roraima e 

no grupo tomografia computadorizada, os estados de Roraima, Amapá, Maranhão, 

Sergipe e Piauí foram os que se destacaram nacionalmente.  

Alguns desses estados se destacaram talvez em virtude de serem referências 

regionais para determinados tipos de procedimentos, sendo estes procedimentos 

realizados, sobretudo nas capitais destes estados. Neste sentido, podem ser citados 

como exemplos Recife-PE, Salvador-BA e Manaus-AM. Todavia, em outros estados 

esta hipótese não se sustenta, parecendo mesmo haver exageros de consumo e 

distorções no modelo de atenção, haja vista que faltam procedimentos da atenção 

básica enquanto excedem procedimentos mais especializados em algumas 

localidades. Nestes casos parece haver falhas nos setores de regulação desses 

estados para a execução de um adequado controle e avaliação dos procedimentos 

mais complexos e de altos custos para o sistema de saúde.    

 
 

5.4 - ALTA COMPLEXIDADE 
 

Na análise dos procedimentos ambulatoriais de alta complexidade, de modo 

geral, observou-se um grande aumento na produção nacional. Embora também 

tenha sido observada uma pequena tendência redistributiva, conseqüência dos 

maiores incrementos nas regiões do Centro-Norte do país e municípios de médio 

porte (com população entre 100 e 200 mil habitantes), esse nível de complexidade 

ainda concentra-se nos estados das regiões Sudeste e Sul, além do Distrito Federal, 

sendo verificado, sobretudo nos municípios de grande porte populacional.  
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Quando os grupos de procedimentos desse nível assistencial foram descritos 

separadamente, percebeu-se que o grupo da diálise, devido à sua grande 

representatividade, foi o grande responsável pelas mudanças ocorridas no perfil 

geral da alta complexidade. Diante deste contexto, é importante um conhecimento 

mais aprofundado das características desse grupo para uma melhor compreensão 

da alta complexidade ambulatorial.  

Deste modo, buscou-se na literatura disponível elementos para subsidiar a 

discussão sobre o perfil dos tratamentos renais substitutivos (diálise) no Brasil. 

Neste sentido, os resultados obtidos por Sá et al. (2001), trouxeram uma importante 

contribuição, pois, nesse trabalho, também foi analisada a distribuição da diálise 

entre as regiões do país, com dados referentes aos anos 1995 e 1998. O perfil da 

diálise descrito para aquele período, também revelou um grande aumento de 

produção em todas as regiões, mas sendo intensificada a concentração no Sul e 

Sudeste. Desse modo, o que diferenciou os dois resultados foi a tendência evolutiva 

observada entre os anos, havendo uma tendência redistributiva apenas para o 

intervalo 1995-2000, sendo, portanto, um avanço alcançado após 1998.   

Todavia, somente com a comparação da produção desses últimos anos, foi 

possível perceber uma redução na produção nacional de diálise entre 1998 e 2000. 

Este decréscimo, entretanto, só ocorreu no Sul e no Sudeste do país, havendo 

crescimento nas demais regiões, o que provocou uma melhoria na distribuição 

desses procedimentos neste período. 

Embora os decréscimos na produção de diálise nas regiões Sul e Sudeste, 

após 1998, só possam ser elucidados com estudos mais específicos, é possível, no 

entanto, levantar algumas hipóteses. A primeira seria uma redução real do número 

de pacientes em tratamento, seja pela realização de transplantes renais, ou mesmo 

por óbitos dos pacientes. Uma segunda poderia ser em conseqüência de exageros 

de consumo no período anterior, sendo normalizado por melhorias dos serviços de 

controle e avaliação. Outra hipótese, que parece menos provável por se tratarem de 

macrorregiões, seria em função das transferências de pacientes (retorno) para 

tratamento nas suas regiões de origem, em conseqüência da ampliação da oferta de 

serviços de hemodiálise nessas regiões. Entretanto, para compreender esse 

processo, será necessária a realização de estudos mais detalhados, sendo possível 

através da exploração do banco de dados das Autorizações de Procedimentos de 
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Alta Complexidade – APAC. Este banco possui registros individuais dos pacientes, 

permitindo o cruzamento de diversas variáveis não disponíveis no SIA/SUS, entre as 

quais, os fluxos de demandas e a evolução dos pacientes.  

Os demais grupos de procedimentos de alta complexidade ambulatorial 

(radio/quimioterapia, medicina nuclear e hemodinâmica), da mesma forma que a 

média geral do grupo, concentram-se fundamentalmente nas regiões, estados e 

municípios mais desenvolvidos. Entretanto, estes grupos apresentam-se mais 

concentrados de que o grupo diálise, sendo realizados nos municípios com 

população superior a 100 mil habitantes, sobretudo nos grandes centros urbanos. 

Para esse conjunto de procedimentos, não houve maiores destaques além daqueles 

que foram observados na descrição dos resultados. Ressalta-se apenas que, no 

período estudado, diferentemente do grupo diálise, houve poucas mudanças nos 

padrões de distribuição.   

As mudanças ocorridas na assistência ambulatorial de alta complexidade 

refletem apenas as tentativas de adaptações do sistema de saúde às necessidades 

crescentes de utilização de novas tecnologias. Neste sentido, nos últimos anos, o 

Ministério da Saúde vem promovendo algumas mudanças administrativas na busca 

da melhoria na cobertura da assistência de alta complexidade no Brasil, tanto no 

nível ambulatorial como no hospitalar. Neste sentido, a partir do final da década de 

90, foram publicadas diversas normalizações através de portarias, gerais e 

específicas. Assim, em 1998, foi instituída a Câmara Nacional de Compensação de 

Procedimentos Hospitalares de Alta Complexidade – CNCPHAC (BRASIL, 1998), e, 

a partir de janeiro de 2000, a Câmara Nacional de Compensação de Procedimentos 

Ambulatoriais de Alta Complexidade – CNCPAAC (BRASIL, 1999a). Entre outras 

medidas adotadas, foram definidas as composições dos grupos de procedimentos; 

os critérios de classificação da rede autorizada a executar estes procedimentos; e, 

principalmente, a criação de mecanismos para o pagamento dos procedimentos 

realizados, independentemente do teto físico – orçamentário das unidades 

prestadoras, com a criação do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – 

FAEC (BRASIL, 1999b, 2001d).  

Entretanto, os avanços alcançados ainda não foram suficientes para promover 

uma melhor distribuição dos serviços desse nível assistencial, sendo os fatores 

limitantes desse processo, a carência de infra-estruturas físicas e recursos humanos 
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especializados nas regiões menos desenvolvidas (SÁ et al., 2001; LYRA, 2001) e, 

sobretudo, a escassez de recursos financeiros para superá-los. 

 
 

5.5 – DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS ASSISTENCIAIS 
 

Na descrição dos resultados, foi possível perceber um importante incremento 

de gastos referentes à assistência ambulatorial e hospitalar, em conseqüência do 

aumento das transferências federais para custeio da produção assistencial realizada 

pelo SUS, em todos os estados da Federação e nos municípios de todos os portes 

populacionais. 

A distribuição proporcional desses gastos assistenciais foi bastante semelhante 

para os dois tipos de assistência, apresentando apenas uma pequena vantagem em 

favor da assistência ambulatorial. Contudo, foi observada uma leve tendência de 

aumento da proporção ambulatorial no país, sobretudo nos municípios de grande 

porte.  

Os grandes municípios, por realizarem muitos procedimentos ambulatoriais 

especializados de altos custos, apresentam maiores proporções de gastos neste tipo 

de assistência. De forma oposta, os municípios com população entre 20 e 100 mil 

habitantes, realizam assistência ambulatorial menos complexa (atenção básica e 

procedimentos mais simples da assistência especializada), sendo os gastos neste 

nível assistencial superados pelas despesas com internações hospitalares. 

Finalmente, para completar o quadro, vale ressaltar que os municípios com menos 

de 20 mil habitantes, apesar de realizarem assistência básica de baixo custo, 

proporcionalmente apresentam gastos ambulatoriais superiores aos hospitalares em 

função da pequena quantidade de internações ocorridas nesses municípios, uma 

vez que a maioria destes não dispõe de unidades hospitalares em seus territórios.  

Na assistência ambulatorial, o aumento dos gastos se deu, fundamentalmente, 

em função do grande incremento de produção ocorrido em todos os níveis de 

complexidade, enquanto o crescimento dos gastos hospitalares foi em conseqüência 

da elevação do valor médio por internação, pois nos anos analisados, segundo os 

dados do SIH/SUS, houve redução do número de internamentos no país 

(ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO SUS, 2000;  SÁ et al., 2001). 
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Desse modo, houve elevação dos gastos per capita anuais em todas as 

regiões do Brasil. Entretanto, diferentemente da tendência observada na produção 

ambulatorial, o crescimento dos gastos não foi redistributivo, sendo mantidos os 

padrões de distribuição anteriores, com favorecimento das regiões, estados e 

municípios com maior desenvolvimento. Assim, permaneceram as maiores 

concentrações de gastos assistenciais nos estados das regiões Sudeste e Sul, além 

do Distrito Federal, e, principalmente, nos municípios com população superior a 100 

mil habitantes. 

As diferenças entre os padrões de distribuição dos gastos e da produção 

assistencial, evidenciada através das tendências de concentração / 

desconcentração, são justificadas pelos custos diferenciados em cada nível de 

complexidade, pois enquanto os centros desenvolvidos realizaram maior quantidade 

de procedimentos especializados de valores mais elevados, nas regiões menos 

desenvolvidas, os incrementos de produção foram, fundamentalmente, na atenção 

básica, que é composta por procedimentos mais simples, representando menores 

custos, conseqüentemente. 

Na comparação desses achados com os descritos por Sá et al. (2001), foi 

possível observar que os maiores incrementos de gastos, assim como na produção 

ambulatorial, também ocorreram após 1998, pois nos dois últimos anos, houve um 

acréscimo de cerca de 14,00 reais per capita na média nacional. Este aumento 

representou o dobro do que foi alcançado anteriormente (1995-1998), totalizando, 

até 2000, um aumento per capita superior a 20,00 reais. Quanto ao perfil de 

distribuição dos gastos per capita entre as regiões, também foi possível perceber 

uma pequena tendência à desconcentração após 1998, apesar da estabilidade dos 

padrões regionais observada nos anos estudados. 

Portanto, este processo de mudança na saúde, como foi dito antes, é reflexo 

da intensificação da política de descentralização e, sobretudo da mudança na forma 

de financiamento do setor, após a criação do Piso da Atenção Básica – PAB, no final 

da década de 90. Com a regulamentação do PAB, as transferências de recursos 

federais destinados à atenção básica, passaram a ser feitas de forma regular e 

automática diretamente do Fundo Nacional de Saúde – FNS para o Fundo Municipal 

de Saúde – FMS, com base em valor per capita referente ao número de habitantes 

residentes em cada município devidamente habilitado (BRASIL, 1996, 1997a). 
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Apesar dos efeitos desse mecanismo de financiamento serem pouco estudados, 

sabe-se que muitos municípios tiveram uma importante injeção de recursos quando 

passaram a contar com um montante de forma regular. E muitos desses municípios 

conseguiram avançar no processo de gestão, alcançando resultados extremamente 

positivos (VIANA & DAL POZ, 1998; BRASIL, 2001c; CENTRO DE PESQUISAS 

AGGEU MAGALHÃES, 2001). 

Entretanto, no contexto mundial, percebe-se que os gastos com saúde no 

Brasil são relativamente muito inferiores aos observados em diversos países, não só 

do bloco considerado “primeiro mundo”, mas também em relação a alguns vizinhos 

latino-americanos, como por exemplo: Uruguai e Argentina (MOLINA et al., 2000). 

Portanto, os investimentos no setor ainda são insuficientes para a concretização de 

um sistema nacional de saúde universal e equânime (GERSCHMAN, 2000; SÁ et al. 

2001), sendo esta insuficiência o principal obstáculo para que haja maiores avanços 

em termos de cobertura, acesso e, principalmente, na qualidade dos serviços 

prestados. Vale ressaltar também que, a ausência desses atributos no sistema de 

saúde, juntamente com as diversas formas de desigualdades existentes no país são 

fatores determinantes do estado de saúde da população.  

Nestes termos, o conjunto de resultados obtido na análise da assistência 

ambulatorial reafirmou as conclusões de estudos anteriores (SCATENA & TANAKA, 

2000; TRAVASSOS et al., 2000; GERSCHMAN, 2000; SÁ et al., 2001), constatando 

as insuficiências do sistema de saúde quanto aos princípios constitucionais 

propostos. E, embora tenha havido avanços nesta direção, existe uma necessidade 

de maiores investimentos no setor, com adoção de medidas capazes de reduzir o 

quadro de desigualdade persistente. 

Estes resultados, de certa forma, também corroboram as observações de 

Paganini (1998), onde o Brasil é classificado como país de perfil intermediário no 

contexto da América Latina, apresentando boa cobertura na atenção primária e 

deficiente nos outros níveis de atenção à saúde. Apesar dos dados daquele trabalho 

se referirem a um período anterior aos maiores avanços alcançados pelo SUS, além 

dos possíveis problemas metodológicos – estimativas e generalizações -, já 

comentados em outra oportunidade.  

Diante deste contexto, faz-se necessária à adoção de políticas públicas, 

orientadas pelos princípios da universalidade, eqüidade e integralidade, capazes de 
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promover um desenvolvimento sustentável e com justiça social. Opinião que parece 

ser consensual, sendo compartilhada por vários autores (KADT & TASCA, 1993; 

JARDANOVSKI & GUIMARÃES, 1994; COHN, 1997; PORTO, 1997; MEDICI, 1997; 

MEDEIROS, 1999; SÁ et al., 2001). 
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6. CONCLUSÕES 

 

 
Em relação à metodologia empregada neste estudo, a utilização do Sistema de 

Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS, demonstrou ser adequada e com 

grande potencialidade como fonte de informações para acompanhamento das ações 

de saúde desenvolvidas no país. Desse modo, foi possível realizar as seguintes 

conclusões: 

 

•  A assistência à saúde no Brasil, no intervalo entre 1995 e 2000, caracterizou-se 

pelo aumento da produção ambulatorial e crescimento dos gastos assistenciais 

per capita.  

•  Quanto à distribuição geográfica, ainda existem grandes desigualdades na 

assistência ambulatorial. Observou-se uma maior tendência redistributiva na 

atenção básica e manutenção da concentração dos procedimentos mais 

complexos e dos gastos assistenciais nas regiões mais desenvolvidas, ou seja, 

nos municípios com população superior a 100 mil habitantes e nos estados das 

regiões Sul e Sudeste, além do Distrito Federal.  

•  Os gastos referentes às transferências federais para o custeio da assistência 

ambulatorial e hospitalar ocorrem de forma bastante semelhante, mas com breve 

vantagem para a assistência ambulatorial. 

•  Os avanços observados em direção à consolidação dos princípios constitucionais 

da universalidade e da eqüidade limitaram-se ao nível assistencial mais primário 

(ações executadas por profissionais de nível médio), não podendo ser 

generalizados para o grupo AVEIANM, nem para a atenção básica e, menos 

ainda, para a assistência ambulatorial geral. Portanto, o acesso efetivo ao 

sistema ainda não foi garantido nem mesmo na atenção básica como um todo. 
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•  Os resultados revelaram uma deficiência da assistência odontológica do SUS nas 

grandes cidades, devendo afetar fundamentalmente as populações mais pobres, 

que, geralmente, vivem nas periferias dos grandes centros urbanos, e que 

dependem do sistema público. 

•  Concluiu-se também, que os avanços ocorridos no sistema de saúde foram 

insuficientes para superar o quadro de desigualdade existente. Portanto, os 

princípios fundamentais para a consolidação do SUS, ainda são objetivos a 

serem alcançados para que possa ser efetivado o direito à saúde e a Reforma 

Sanitária no Brasil. 

•  Os maiores avanços alcançados pelo SUS foram muito recentes, mais 

especificamente, quando foi intensificada a política de descentralização/ 

municipalização das ações e serviços de saúde, principalmente, com a 

implantação da NOB/96, a partir de 1998. 

Portanto, estes achados reforçam a importância da descentralização, 

associada a maiores investimentos financeiros no setor, para que o sistema de 

saúde possa ser efetivado, não só nas necessidades primárias, mas na plenitude do 

direito de cidadania, como previam os precursores da Reforma Sanitária Brasileira.  
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ANEXO 1 
 

Quadro 1 - Compatibili zação das tabelas de procedimentos do SIA/SUS 
referentes aos anos de 1995 e 2000 para a composição do s grupo s de 

procedimentos ambulatoriais por níveis de complexidades  
 

CÓDIGOS DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS – TABELA SIA/SUS 

1995 2000 

ATENÇÃO BÁSICA 

1 – AVEIANM 

1.1 – Vacinas 

001 a 025 0101101 a 0101158 

1.2 – Ações Pr imár ias 

027, 028, 029 e 034 0102201 a 0102304 

1.3 – Ações Superiores 

030, 031,032, 033, 035, 036, 037, 038 e 039 Básicas – Grupo 04 ( 0401101 a 0401203 ) 

Especializadas ( 0702101 a 0706204 ) 

1.4 – Vigilância Sanitár ia 

026 Grupo 05 ( 0501101 a 0503101 ) 

2 – CONSULT AS MÉDICAS 

040, 041, 045, 047 e 080 Básicas ( 0201102, 0201103, 0201203 a 0201210 ) 

Especializadas ( 0701202 a 0701235 )  

3-  ODONTOLOGIA 

201, 203, 207, 209, 211, 213, 221, 223, 231, 241, 243 

215, 217, 233, 235, 237, 245, 251, 253, 255, 261, 265, 
271 a 276, 279, 287, 289, 291, 293 e 295 

Básica – Grupo 03 ( 0301101 a 0304107 ) 

Especializada – Grupo 10 ( 1001101 a 1010202 ) 

MÉDIA COMPLEXIDADE 

PATOLOGIA CLÍNICA 

Todos os procedimentos de patologia clínica 

(470 a 592) 

Grupo 11 ( 1101101 a 1199308 ) 

RADIODIADNÓSTICO  

Todos os procedimentos de radiodiagnótico 

(300 a 382) 

Grupo 13 ( 1301101 a 1312301 ) 

ULT RA-SONOGRAFIA 

410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424 e 426 Grupo 14 ( 1401101 a 1401914 ) 

DIAGNOSE 

600, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618 a 626, 628, 
630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650 

Grupo 17 ( 1701101 a 1711110 ) 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  

450, 452 e 454 Grupo 35 ( 3501101 a 3501416 ) 



 

 

124 

continuação 

ALTA COMPLEXIDADE 

DIÁLISE (TRS) 

651 a 669 Grupo 27 ( 2701101 a 2704101 ) 

RADIO / QUIMIOTERAPIA 

670, 672, 674 e 676 

680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696 e 698 

Grupo 28 ( 2801101 a 2802103 ) 

Grupo 29 ( 2901101 a 2917104 ) 

MEDICINA NUCLEAR 

396, 398, 400, 402 e 404 Grupo 32 ( 3201101 a 3211201 ) 

HEMODINÂMICA 

460, 462 e 464 Grupo 26 ( 2601101 a 2602102 ) 
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ANEXO 2

TABELA - 1
POPULAÇÃO RESIDENTE POR REGIÕES E UNIDADES FEDERADAS

BRASIL, 1995 E 2000.

1995 2000

BRASIL 155.822.296                         169.544.443                         

NORTE 11.158.944                           12.919.949                           

Rondônia 1.339.506                             1.377.792                             

Acre 455.253                                557.337                                

Amazonas 2.320.229                             2.840.889                             

Roraima 262.194                                324.152                                

Pará 5.448.585                             6.188.685                             

Amapá 326.186                                475.843                                

Tocantins 1.006.991                             1.155.251                             

NORDESTE 44.974.551                           47.679.381                           

Maranhão 5.231.256                             5.638.381                             

Piauí 2.724.982                             2.840.969                             

Ceará 6.714.296                             7.417.402                             

Rio Grande do Norte 2.582.305                             2.770.730                             

Paraíba 3.339.959                             3.436.718                             

Pernambuco 7.445.215                             7.910.992                             

Alagoas 2.685.400                             2.817.903                             

Sergipe 1.605.253                             1.779.522                             

Bahia 12.645.885                           13.066.764                           

SUDESTE 66.287.874                           72.262.411                           

Minas Gerais 16.505.371                           17.835.488                           

Espírito Santo 2.786.656                             3.093.171                             

Rio de Janeiro 13.296.442                           14.367.225                           

São Paulo 33.699.405                           36.966.527                           

SUL 23.128.084                           25.071.211                           

Paraná 8.712.805                             9.558.126                             

Santa Catarina 4.836.588                             5.333.284                             

Rio Grande do Sul 9.578.691                             10.179.801                           

CENTRO-OESTE 10.272.843                           11.611.491                           

Mato Grosso do Sul 1.912.841                             2.075.275                             

Mato Grosso 2.313.648                             2.498.150                             

Goiás 4.308.541                             4.994.897                             

Distrito Federal 1.737.813                             2.043.169                             

Fonte: IBGE

POPULAÇÃO
REGIÕES E UF
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TABELA 2 - NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA  SEGUNDO  GRUPOS, REGIÕES E ESTADOS  - BRASIL, 1995 E 2000

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
BRASIL 590.916.392     705.841.671     311.486.160     321.643.414     124.737.506     204.043.029     1.027.140.058     1.231.528.114     74,5 69,8
NORTE 39.104.977      62.174.712      14.052.286      17.513.350      4.745.333        6.886.084        57.902.596          86.574.146          77,6 75,9
Rondônia 5.906.415        7.782.266        1.463.500        1.912.567        420.133           645.212           7.790.048            10.340.045          79,3 78,2
Acre 1.197.313        1.641.703        459.166           548.016           108.181           185.809           1.764.660            2.375.528            75,0 64,5
Amazonas 7.721.400        8.089.720        3.107.749        3.935.788        1.223.508        1.203.740        12.052.657          13.229.248          67,5 62,9
Roraima 1.004.184        1.207.517        381.087           344.538           222.722           168.618           1.607.993            1.720.673            74,9 59,8
Pará 16.076.874      30.607.442      5.777.146        7.515.761        1.957.764        3.621.566        23.811.784          41.744.769          81,6 81,6
Amapá 1.505.810        3.888.660        593.390           731.931           67.898             166.408           2.167.098            4.786.999            81,1 75,1
Tocantins 5.692.981        8.957.404        2.270.248        2.524.749        745.127           894.731           8.708.356            12.376.884          81,8 78,8
NORDESTE 171.002.356     250.309.700     79.610.634      77.560.944      26.278.417      35.465.703      276.891.407        363.336.347        76,5 73,4
Maranhão 22.095.572      32.214.298      11.516.163      9.157.651        2.472.241        3.635.734        36.083.976          45.007.683          74,3 78,6
Piauí 14.841.408      16.986.872      5.858.653        5.547.105        2.265.816        2.495.884        22.965.877          25.029.861          85,2 78,1
Ceará 36.204.905      36.844.281      13.538.000      11.796.807      6.590.732        7.342.855        56.333.637          55.983.943          80,3 73,0
Rio Grande do Norte 9.339.897        15.357.104      5.629.565        6.211.103        2.002.826        2.690.808        16.972.288          24.259.015          79,0 76,8
Paraíba 13.560.188      13.997.862      6.770.614        5.323.754        2.688.233        2.530.840        23.019.035          21.852.456          83,3 73,5
Pernambuco 29.181.916      41.510.637      13.608.264      12.105.373      4.864.447        6.708.771        47.654.627          60.324.781          74,9 72,7
Alagoas 11.943.438      19.799.158      3.660.965        4.819.094        1.125.249        2.902.290        16.729.652          27.520.542          87,7 82,9
Sergipe 9.670.016        11.505.889      2.389.646        3.077.770        726.310           1.719.588        12.785.972          16.303.247          82,2 78,1
Bahia 24.165.016      62.093.599      16.638.764      19.522.287      3.542.563        5.438.933        44.346.343          87.054.819          64,2 66,8
SUDESTE 225.169.912     254.887.716     151.984.597     157.011.717     67.839.093      106.948.659     444.993.602        518.848.092        70,7 65,6
Minas Gerais 89.124.709      83.083.473      34.392.565      35.302.152      30.742.052      39.835.591      154.259.326        158.221.216        80,5 74,4
Espírito Santo 3.463.988        7.787.981        5.127.290        6.244.804        916.656           2.671.758        9.507.934            16.704.543          66,5 64,8
Rio de Janeiro 31.455.055      49.360.979      28.647.703      38.722.555      7.577.537        11.621.329      67.680.295          99.704.863          62,7 63,5
São Paulo 101.126.160     114.655.283     83.817.039      76.742.206      28.602.848      52.819.981      213.546.047        244.217.470        67,8 61,8
SUL 106.211.407     79.918.697      45.717.923      49.171.341      19.447.660      38.577.972      171.376.990        167.668.010        79,9 71,1
Paraná 79.933.548      38.744.249      20.053.230      20.606.256      10.973.459      19.856.076      110.960.237        79.206.581          89,5 78,6
Santa Catarina 14.486.614      20.593.808      8.453.203        10.609.848      4.285.041        12.391.264      27.224.858          43.594.920          71,8 72,9
Rio Grande do Sul 11.791.245      20.580.640      17.211.490      17.955.237      4.189.160        6.330.632        33.191.895          44.866.509          63,1 59,6
CENTRO-OESTE 49.427.740      58.550.846      20.120.720      20.386.062      6.427.003        16.164.611      75.975.463          95.101.519          77,0 73,7
Mato Grosso do Sul 5.792.026        5.989.106        2.881.447        3.388.124        1.159.569        4.236.137        9.833.042            13.613.367          79,3 76,3
Mato Grosso 19.088.983      20.493.768      4.515.466        5.208.204        1.768.257        4.328.977        25.372.706          30.030.949          84,1 80,6
Goiás 17.674.557      22.814.466      9.037.200        8.294.688        2.686.931        6.272.322        29.398.688          37.381.476          76,7 74,4
Distrito Federal 6.872.174        9.253.506        3.686.607        3.495.046        812.246           1.327.175        11.371.027          14.075.727          64,0 59,6
Fonte: SIA/SUS (Produção - Quantidade Apresentada)

REGIÃO E UF
TOTAL % GRUPOOdontologiaConsulta MédicaAVEIANM
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TABELA 3 - NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DO GRUPO AVEIANM  SEGUNDO  SUBGRUPOS, REGIÕES E ESTADOS  - BRASIL, 1995 E 2000

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
BRASIL 55.853.386    107.567.230     412.654.864     464.847.810     110.566.130     118.523.374     11.842.012    14.903.257    590.916.392        705.841.671        
NORTE 3.773.456      8.415.073         28.914.410       45.478.400       5.746.173         7.317.854         670.938         963.385         39.104.977          62.174.712          
Rondônia 612.767         938.942            4.370.266         5.720.511         631.988            832.850            291.394         289.963         5.906.415            7.782.266            

Acre 100.030         284.166            686.346            920.883            303.992            395.896            106.945         40.758           1.197.313            1.641.703            

Amazonas 907.845         1.798.130         4.992.761         4.965.959         1.815.149         1.277.329         5.645             48.302           7.721.400            8.089.720            

Roraima 81.862           104.193            857.591            869.576            61.631              230.673            3.100             3.075             1.004.184            1.207.517            

Pará 1.672.285      3.496.723         12.092.375       23.411.786       2.086.751         3.197.047         225.463         501.886         16.076.874          30.607.442          

Amapá 100.285         433.170            1.351.868         2.919.094         53.111              524.420            546                11.976           1.505.810            3.888.660            

Tocantins 298.382         1.359.749         4.563.203         6.670.591         793.551            859.639            37.845           67.425           5.692.981            8.957.404            

NORDESTE 14.361.317    32.849.465       126.511.190     171.056.654     26.873.605       42.653.810       3.256.244      3.749.771      171.002.356        250.309.700        
Maranhão 1.470.852      6.521.625         17.908.884       21.378.498       2.686.845         4.064.645         28.991           249.530         22.095.572          32.214.298          

Piauí 569.496         2.307.479         12.956.507       12.035.216       1.264.404         2.457.709         51.001           186.468         14.841.408          16.986.872          

Ceará 3.306.092      4.638.850         26.492.006       24.637.766       6.123.321         7.486.882         283.486         80.783           36.204.905          36.844.281          

Rio G. Norte 887.278         1.479.270         6.765.534         11.647.688       1.417.036         2.091.304         270.049         138.842         9.339.897            15.357.104          

Paraíba 995.209         1.589.510         10.042.123       9.681.530         2.366.665         2.603.359         156.191         123.463         13.560.188          13.997.862          

Pernambuco 2.756.150      4.078.669         19.279.462       27.560.976       5.874.568         8.577.148         1.271.736      1.293.844      29.181.916          41.510.637          

Alagoas 968.529         1.902.953         8.631.616         14.173.333       1.242.176         2.328.466         1.101.117      1.394.406      11.943.438          19.799.158          

Sergipe 727.153         1.182.658         8.122.533         7.841.289         810.427            2.471.603         9.903             10.339           9.670.016            11.505.889          

Bahia 2.680.558      9.148.451         16.312.525       42.100.358       5.088.163         10.572.694       83.770           272.096         24.165.016          62.093.599          

SUDESTE 24.363.373    40.101.166       156.300.251     158.326.049     40.203.793       49.343.660       4.302.495      7.116.841      225.169.912        254.887.716        
Minas Gerais 5.611.338      10.606.576       71.865.708       56.072.594       9.163.006         12.768.636       2.484.657      3.635.667      89.124.709          83.083.473          

Espírito Santo 890.610         1.476.147         2.063.732         5.135.961         472.434            1.097.852         37.212           78.021           3.463.988            7.787.981            

Rio de Janeiro 6.365.947      9.389.578         18.843.358       27.636.414       6.037.596         10.283.051       208.154         2.051.936      31.455.055          49.360.979          

São Paulo 11.495.478    18.628.865       63.527.453       69.481.080       24.530.757       25.194.121       1.572.472      1.351.217      101.126.160        114.655.283        

SUL 9.913.752      15.085.699       67.959.430       49.257.744       25.160.160       13.073.773       3.178.065      2.501.481      106.211.407        79.918.697          
Paraná 5.240.346      6.633.618         54.071.546       24.992.792       17.770.482       5.275.095         2.851.174      1.842.744      79.933.548          38.744.249          

Santa Catarina 2.453.885      4.329.054         6.627.336         12.168.894       5.136.587         3.789.270         268.806         306.590         14.486.614          20.593.808          

Rio G. Sul 2.219.521      4.123.027         7.260.548         12.096.058       2.253.091         4.009.408         58.085           352.147         11.791.245          20.580.640          

C.-OESTE 3.441.488      11.115.827       32.969.583       40.728.963       12.582.399       6.134.277         434.270         571.779         49.427.740          58.550.846          
Mato G. Sul 619.628         1.377.546         1.163.846         3.763.168         3.937.735         766.798            70.817           81.594           5.792.026            5.989.106            

Mato Grosso 1.216.111      3.332.955         13.352.606       14.583.345       4.187.887         2.283.484         332.379         293.984         19.088.983          20.493.768          

Goiás 637.052         4.019.756         14.085.353       16.391.062       2.948.382         2.207.447         3.770             196.201         17.674.557          22.814.466          
Distrito Federal 968.697         2.385.570         4.367.778         5.991.388         1.508.395         876.548            27.304           -                 6.872.174            9.253.506            

Fonte: SIA/SUS (Produção - Quantidade Apresentada)

Vigilância Sanitária TOTAL
REGIÃO E UF

Vacinas Ações Primárias Ações  Superiores
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TABELA 4 - NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA  SEGUNDO  GRUPOS E PORTES MUNICIPAIS  - BRASIL, 1995 E 2000

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000

1 144.131.724    175.463.452    50.458.792      60.968.647      27.685.003      47.301.719      222.275.519        283.733.818        90,7 87,6

2 119.254.046    140.894.310    48.587.058      49.840.056      22.093.343      35.502.299      189.934.447        226.236.665        84,5 82,0

3 87.331.572      93.635.583      41.350.784      38.780.389      19.372.302      31.141.039      148.054.658        163.557.011        79,9 76,7

4 54.117.333      66.905.325      33.559.234      34.439.290      13.620.905      25.304.975      101.297.472        126.649.590        75,1 69,6

5 66.185.097      85.282.493      44.006.946      45.012.049      15.840.044      26.578.493      126.032.087        156.873.035        68,1 64,2

6 119.880.498    143.660.508    93.514.124      92.602.983      26.124.448      38.214.504      239.519.070        274.477.995        59,3 52,3

Ign 16.122             -                   9.222               -                   1.461               -                   26.805                 -                      81,4 0,0

Total 590.916.392    705.841.671    311.486.160    321.643.414    124.737.506    204.043.029    1.027.140.058     1.231.528.114     74,5 69,8

Fonte: SIA/SUS (Produção - Quantidade Apresentada)

TABELA 5 - NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DO GRUPO AVEIANM  SEGUNDO  SUBGRUPOS E PORTES MUNICIPAIS  - BRASIL, 1995 E 2000

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000

1 10.634.156      22.779.045      110.841.119    132.250.985    20.682.802      18.646.743      1.973.647            1.786.679            144.131.724    175.463.452    

2 9.408.844        20.439.962      90.455.689      102.179.287    17.075.861      16.088.618      2.313.652            2.186.443            119.254.046    140.894.310    

3 7.497.004        13.448.643      63.925.111      63.371.608      14.139.990      14.278.380      1.769.467            2.536.952            87.331.572      93.635.583      

4 5.091.854        10.059.973      36.260.965      42.404.968      11.780.800      12.370.151      983.714               2.070.233            54.117.333      66.905.325      

5 7.049.385        13.513.244      42.568.900      48.721.571      14.851.961      20.202.784      1.714.851            2.844.894            66.185.097      85.282.493      

6 16.170.614      27.326.363      68.590.134      75.919.391      32.033.069      36.936.698      3.086.681            3.478.056            119.880.498    143.660.508    

Ign 1.529               -                   12.946             -                   1.647               -                   -                      -                      16.122             -                   

Total 55.853.386      107.567.230    412.654.864    464.847.810    110.566.130    118.523.374    11.842.012          14.903.257          590.916.392    705.841.671    

Fonte: SIA/SUS (Produção - Quantidade Apresentada)

Odontologia TOTAL % GRUPO

Ações Superiores Vigilância Sanitária TOTALPORTE 
MUNICIPAL

PORTE 
MUNICIPAL

AVEIANM Consultas Médicas

Ações PrimáriasVacinas
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TABELA 6 - NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE  SEGUNDO  GRUPOS, REGIÕES E ESTADOS  - BRASIL, 1995 E 2000

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
BRASIL 172.830.423     246.491.759     25.731.822     33.679.662     4.820.862    7.187.919    13.905.520     17.845.162     605.748    990.676    217.894.375     306.195.178     15,8 17,4
NORTE 12.018.082       17.684.513       857.524          1.594.855       135.610       336.310       213.619          462.396          16.334      45.251      13.241.169       20.123.325       17,7 17,6
Rondônia 1.552.373         2.002.720         136.808          176.355          25.934          51.641          21.351            20.068            1.513        6.362        1.737.979         2.257.146         17,7 17,1

Acre 405.000            747.149            47.326            88.503            6.682            14.165          12.405            11.911            1.366        3.098        472.779            864.826            20,1 23,5

Amazonas 4.464.075         5.028.912         306.108          550.773          56.728          81.714          98.263            139.039          726           9.622        4.925.900         5.810.060         27,6 27,6

Roraima 357.377            761.368            49.070            90.906            4.509            21.162          7.020              51.124            712           3.687        418.688            928.247            19,5 32,3

Pará 3.606.303         6.331.052         190.861          385.005          16.875          108.857       38.731            159.336          2.092        13.976      3.854.862         6.998.226         13,2 13,7

Amapá 387.008            1.002.400         8.657              81.319            1.548            13.512          3.095              15.829            2.676        4.661        402.984            1.117.721         15,1 17,5

Tocantins 1.245.946         1.810.912         118.694          221.994          23.334          45.259          32.754            65.089            7.249        3.845        1.427.977         2.147.099         13,4 13,7

NORDESTE 43.169.260       59.368.390       4.392.710       5.735.899       1.984.983    2.752.859    4.001.040       5.281.271       100.681    192.595    53.648.674       73.331.014       14,8 14,8
Maranhão 6.877.747         7.094.717         727.442          676.916          393.243       315.531       346.261          209.374          47.353      35.246      8.392.046         8.331.784         17,3 14,5

Piauí 1.932.120         3.043.314         231.516          458.136          232.710       331.460       138.069          166.351          9.343        16.961      2.543.758         4.016.222         9,4 12,5

Ceará 5.767.110         7.243.522         660.632          916.478          250.617       320.657       493.098          481.152          13.850      33.989      7.185.307         8.995.798         10,2 11,7

Rio G. Norte 2.460.684         3.801.104         219.502          260.759          34.271          90.650          181.251          175.261          16             14.672      2.895.724         4.342.446         13,5 13,7

Paraíba 2.816.270         3.624.760         281.877          327.631          73.278          166.911       116.828          203.627          7.548        8.143        3.295.801         4.331.072         11,9 14,6

Pernambuco 8.431.756         9.746.892         736.396          878.170          351.503       431.381       979.996          1.453.810       6.427        21.811      10.506.078       12.532.064       16,5 15,1

Alagoas 1.244.495         2.799.046         149.304          180.077          19.533          71.224          60.461            102.502          381           5.163        1.474.174         3.158.012         7,7 9,5

Sergipe 1.624.495         2.234.167         149.500          258.055          90.536          157.128       118.779          227.673          1.082        10.998      1.984.392         2.888.021         12,8 13,8

Bahia 12.014.583       19.780.868       1.236.541       1.779.677       539.292       867.917       1.566.297       2.261.521       14.681      45.612      15.371.394       24.735.595       22,2 19,0

SUDESTE 83.872.731       121.312.257     15.452.515     20.066.773     2.148.842    3.270.059    7.787.937       9.715.058       384.393    591.669    109.646.418     154.955.816     17,4 19,6
Minas Gerais 19.849.508       25.719.501       2.731.730       3.756.837       247.296       477.038       1.113.236       1.785.047       65.612      99.357      24.007.382       31.837.780       12,5 15,0

Espírito Santo 2.736.626         4.669.698         346.465          540.220          21.111          31.408          69.818            163.214          882           8.779        3.174.902         5.413.319         22,2 21,0

Rio de Janeiro 18.877.262       30.033.423       2.922.987       4.381.734       540.682       793.116       1.791.513       1.661.902       47.858      127.546    24.180.302       36.997.721       22,4 23,5

São Paulo 42.409.335       60.889.635       9.451.333       11.387.982     1.339.753    1.968.497    4.813.370       6.104.895       270.041    355.987    58.283.832       80.706.996       18,5 20,4

SUL 22.222.171       30.724.490       3.417.487       4.247.926       299.337       510.041       1.222.747       1.648.679       76.458      105.576    27.238.200       37.236.712       12,7 15,8
Paraná 6.070.969         9.451.314         841.564          1.268.442       145.575       261.257       370.546          489.233          22.385      32.866      7.451.039         11.503.112       6,0 11,4

Santa Catarina 6.685.963         8.524.369         1.006.907       1.138.789       51.652          90.246          208.082          258.718          26.703      27.887      7.979.307         10.040.009       21,1 16,8

Rio G. Sul 9.465.239         12.748.807       1.569.016       1.840.695       102.110       158.538       644.119          900.728          27.370      44.823      11.807.854       15.693.591       22,5 20,9

C.-OESTE 11.548.179       17.402.109       1.611.586       2.034.209       252.090       318.650       680.177          737.758          27.882      55.585      14.119.914       20.548.311       14,3 15,9
Mato G. Sul 1.152.669         1.811.109         163.136          214.738          62.373          78.985          83.849            65.408            251           4.633        1.462.278         2.174.873         11,8 12,2

Mato Grosso 1.957.132         3.144.772         186.967          378.659          17.473          74.458          53.508            178.096          1.081        8.071        2.216.161         3.784.056         7,3 10,2

Goiás 4.592.785         6.853.199         659.157          715.828          110.650       99.883          264.000          209.452          13.901      24.347      5.640.493         7.902.709         14,7 15,7
Distrito Federal 3.845.593         5.593.029         602.326          724.984          61.594          65.324          278.820          284.802          12.649      18.534      4.800.982         6.686.673         27,0 28,3

Fonte: SIA/SUS (Produção - Quantidade Apresentada)

Tomog.Comput. TOTAL %  GRUPO
REGIÃO E UF

Patologia Clínica Radiodiagnótico Ultra-sonogragia Diagnose
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TABELA 7 - NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE  SEGUNDO  GRUPOS E PORTES MUNICIPAIS  - BRASIL, 1995 E 2000

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000

1 14.179.169      23.371.660      1.029.517      1.813.739      171.678       445.439       356.158         1.008.419      3.165        6.571        15.739.687      26.645.828      6,4 8,2

2 19.832.196      25.884.364      2.345.306      3.326.555      416.469       774.910       784.096         1.138.826      4.943        16.746      23.383.010      31.141.401      10,4 11,3

3 19.802.391      23.426.422      3.136.616      3.833.401      496.159       816.807       1.125.131      1.638.097      43.577      56.066      24.603.874      29.770.793      13,3 14,0

4 16.094.893      26.134.169      3.045.200      4.563.228      454.567       662.914       1.200.415      1.722.302      54.476      126.890    20.849.551      33.209.503      15,5 18,3

5 28.051.115      41.411.569      4.660.172      6.152.248      647.257       1.054.891    2.190.542      2.805.582      120.243    184.765    35.669.329      51.609.055      19,3 21,1

6 74.866.661      106.263.574     11.515.011    13.990.491    2.634.732    3.432.958    8.249.178      9.531.936      379.344    599.638    97.644.926      133.818.597     24,2 25,5

Ign 3.998               1                      -                 -                 -               -               -                 -                 -           -           3.998               1                      12,1 100,0

Total 172.830.423     246.491.759     25.731.822    33.679.662    4.820.862    7.187.919    13.905.520    17.845.162    605.748    990.676    217.894.375     306.195.178     15,8 17,4

Fonte: SIA/SUS (Produção - Quantidade Apresentada)

Diagnose Tomog.Comput. TOTAL % GRUPOPORTE 
MUNICIPAL

Patologia Clínica Radiodiagnóstico Ultra-sonografia
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TABELA 8 - NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE  SEGUNDO  GRUPOS, REGIÕES E ESTADOS  - BRASIL, 1995 E 2000

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
BRASIL 3.595.438    6.307.075    5.183.614    5.854.089    286.651    349.583    77.616   90.679   9.143.319    12.601.426    0,66 0,71
NORTE 43.285         134.773       135.158       194.856       1.021        6.422        2.281     1.847     181.745       337.898         0,24 0,30
Rondônia 5.358           11.450         766              26.731         -           -           -         -         6.124           38.181           0,06 0,29
Acre -               711              13                -               -           -           -         -         13                711                0,00 0,02
Amazonas 23.810         56.409         90.355         75.416         712           5.267        1.697     849        116.574       137.941         0,65 0,66
Roraima 138              -               -               -               -           157           61          13          199              170                0,01 0,01
Pará 12.925         42.739         43.928         91.785         1               998           523        985        57.377         136.507         0,20 0,27
Amapá -               7.965           -               198              -           -           -         -         -               8.163             0,00 0,13
Tocantins 1.054           15.499         96                726              308           -           -         -         1.458           16.225           0,01 0,10
NORDESTE 671.986       1.196.447    1.264.581    1.242.213    46.260      59.877      12.681   16.168   1.995.508    2.514.705      0,55 0,51
Maranhão 38.337         72.630         38.250         70.356         13.204      17.985      4.002     1.487     93.793         162.458         0,19 0,28
Piauí 48.423         67.788         115.207       106.717       8.945        2.643        -         469        172.575       177.617         0,64 0,55
Ceará 146.351       238.073       291.324       234.194       487           598           1.149     3.446     439.311       476.311         0,63 0,62
Rio G. Norte 38.583         77.894         70.364         92.566         1.577        9.100        965        1.914     111.489       181.474         0,52 0,57
Paraíba 28.458         69.258         130.850       110.009       2.223        497           894        1.005     162.425       180.769         0,59 0,61
Pernambuco 182.368       302.680       205.113       219.686       4.271        5.624        2.724     3.501     394.476       531.491         0,62 0,64
Alagoas 47.631         85.956         104.961       75.467         5.496        5.831        1.649     2.568     159.737       169.822         0,84 0,51
Sergipe 13.691         28.699         54.917         56.824         2.614        3.446        384        497        71.606         89.466           0,46 0,43
Bahia 128.144       253.469       253.595       276.394       7.443        14.153      914        1.281     390.096       545.297         0,56 0,42
SUDESTE 2.017.058    3.472.934    2.759.714    3.052.158    195.818    218.714    44.361   51.722   5.016.951    6.795.528      0,80 0,86
Minas Gerais 499.302       809.420       567.861       695.063       18.320      12.813      4.889     7.529     1.090.372    1.524.825      0,57 0,72
Espírito Santo 56.747         104.018       63.810         92.298         6.673        9.940        1.636     2.175     128.866       208.431         0,90 0,81
Rio de Janeiro 574.568       910.882       487.907       549.214       18.630      27.347      3.202     8.499     1.084.307    1.495.942      1,00 0,95
São Paulo 886.441       1.648.614    1.640.136    1.715.583    152.195    168.614    34.634   33.519   2.713.406    3.566.330      0,86 0,90
SUL 676.326       1.153.497    792.766       1.050.248    28.270      34.907      12.147   14.779   1.509.509    2.253.431      0,70 0,96
Paraná 221.274       372.706       294.866       378.590       5.654        5.140        3.351     3.231     525.145       759.667         0,42 0,75
Santa Catarina 95.916         190.225       145.613       203.202       3.787        6.682        2.338     4.075     247.654       404.184         0,65 0,68
Rio G. Sul 359.136       590.566       352.287       468.456       18.829      23.085      6.458     7.473     736.710       1.089.580      1,40 1,45
CENTRO-OESTE 186.783       349.424       231.395       314.614       15.282      29.663      6.146     6.163     439.606       699.864         0,45 0,54
Mato G. Sul 32.998         64.290         31.183         43.298         578           1.479        2.115     1.341     66.874         110.408         0,54 0,62
Mato Grosso 29.853         66.885         38.977         61.692         1.199        3.196        48          759        70.077         132.532         0,23 0,36
Goiás 71.069         118.064       119.931       175.559       3.671        3.334        2.377     1.963     197.048       298.920         0,51 0,59
Distrito Federal 52.863         100.185       41.304         34.065         9.834        21.654      1.606     2.100     105.607       158.004         0,59 0,67
Fonte: SIA/SUS (Produção - Quantidade Apresentada)

TOTAL %  GRUPO
REGIÃO E UF

Diálise (TRS) Radio/Quimioterapia Medicina Nuclear Hemodinâmica



132

TABELA 9 - NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DA ALTA COMPLEXIDADE  SEGUNDO  GRUPOS E PORTES MUNICIPAIS  - BRASIL, 1995 E 2000

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000

1 5.738           48.192         148              23.757         913           1.238        -         583        6.799           73.770           0,0 0,0

2 76.059         192.869       81                25.086         142           772           238        180        76.520         218.907         0,0 0,1

3 414.035       726.926       42.992         72.195         6.130        373           610        427        463.767       799.921         0,3 0,4

4 360.673       900.836       450.452       689.378       23.643      44.350      3.546     10.123   838.314       1.644.687      0,6 0,9

5 797.761       1.257.499    1.179.622    1.441.485    46.119      59.039      17.950   19.338   2.041.452    2.777.361      1,1 1,1

6 1.941.172    3.180.753    3.510.319    3.602.188    209.704    243.811    55.272   60.028   5.716.467    7.086.780      1,4 1,4

-               -               -               -               -           -           -         -         -               -                 0,0 0,0

Total 3.595.438    6.307.075    5.183.614    5.854.089    286.651    349.583    77.616   90.679   9.143.319    12.601.426    0,7 0,7

Fonte: SIA/SUS (Produção - Quantidade Apresentada)

Hemodinâmica TOTAL % GRUPOPORTE 
MUNICIPAL

Diálise (TRS) Radio/Quimioterapia Medicina Nuclear
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TABELA 10 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS PARA PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR  POR REGIÕES E UNIDADES FEDERADAS
       BRASIL, 1995 E 2000

1995 2000 1995 2000 1995 2000
BRASIL 3.318.772.069,45      5.698.218.014,00      3.192.437.637,99      4.886.787.488,52      6.511.209.707,44      10.585.005.502,52       
NORTE 137.335.916,44         261.520.859,48         128.721.858,76         256.640.089,16         266.057.775,20         518.160.948,64            
Rondônia 16.585.556,08           31.778.729,98           18.063.384,85           26.031.137,39           34.648.940,93           57.809.867,37              
Acre 4.606.273,93             13.500.877,30           5.270.407,61             11.186.996,47           9.876.681,54             24.687.873,77              
Amazonas 42.074.718,24           68.634.454,06           19.513.023,47           38.688.897,18           61.587.741,71           107.323.351,24            
Roraima 5.802.279,52             6.902.181,61             838.086,01                2.129.408,49             6.640.365,53             9.031.590,10                
Pará 47.499.800,24           91.663.861,06           67.738.364,43           138.503.319,10         115.238.164,67         230.167.180,16            
Amapá 4.012.623,43             13.172.254,43           2.375.619,75             7.667.699,10             6.388.243,18             20.839.953,53              
Tocantins 16.754.665,00           35.868.501,04           14.922.972,64           32.432.631,43           31.677.637,64           68.301.132,47              
NORDESTE 760.564.806,22         1.338.634.381,26      781.511.808,43         1.199.186.815,26      1.542.076.614,65      2.537.821.196,52         
Maranhão 91.405.839,01           126.377.591,93         91.396.151,56           113.632.418,42         182.801.990,57         240.010.010,35            
Piauí 54.715.050,55           82.901.306,44           52.415.236,25           85.999.052,03           107.130.286,80         168.900.358,47            
Ceará 141.610.378,88         209.178.457,63         122.423.767,62         186.591.666,05         264.034.146,50         395.770.123,68            
Rio Grande do Norte 43.886.887,44           85.502.177,82           39.894.779,86           65.257.983,49           83.781.667,30           150.760.161,31            
Paraíba 58.427.042,59           84.351.683,10           73.469.137,09           91.982.683,16           131.896.179,68         176.334.366,26            
Pernambuco 148.136.793,10         242.475.293,79         142.369.416,47         216.236.240,31         290.506.209,57         458.711.534,10            
Alagoas 37.580.855,17           75.882.814,16           48.550.621,58           72.085.057,58           86.131.476,75           147.967.871,74            
Sergipe 24.439.407,06           56.770.822,40           21.601.517,45           42.670.196,91           46.040.924,51           99.441.019,31              
Bahia 160.362.552,42         375.194.233,99         189.391.180,55         324.731.517,31         349.753.732,97         699.925.751,30            
SUDESTE 1.701.200.464,58      2.898.823.596,84      1.483.235.536,17      2.194.102.524,34      3.184.436.000,75      5.092.926.121,18         
Minas Gerais 377.767.045,33         634.081.295,61         339.540.772,03         507.454.587,03         717.307.817,36         1.141.535.882,64         
Espírito Santo 39.280.596,69           101.401.993,90         48.182.755,83           73.370.766,96           87.463.352,52           174.772.760,86            
Rio de Janeiro 330.040.380,57         582.342.525,13         303.556.692,39         436.074.535,22         633.597.072,96         1.018.417.060,35         
São Paulo 954.112.441,99         1.580.997.782,21      791.955.315,92         1.177.202.635,13      1.746.067.757,91      2.758.200.417,34         
SUL 515.648.222,94         828.804.910,76         583.353.509,64         893.278.151,57         1.099.001.732,58      1.722.083.062,33         
Paraná 230.064.804,07         306.934.345,84         233.741.925,25         369.229.508,12         463.806.729,32         676.163.853,96            
Santa Catarina 102.079.038,15         183.377.757,35         89.710.590,11           150.279.652,67         191.789.628,26         333.657.410,02            
Rio Grande do Sul 183.504.380,72         338.492.807,57         259.900.994,28         373.768.990,78         443.405.375,00         712.261.798,35            
CENTRO-OESTE 204.022.659,27         370.434.265,66         215.614.924,99         343.579.908,19         419.637.584,26         714.014.173,85            
Mato Grosso do Sul 33.317.101,44           56.441.228,81           37.208.952,97           65.907.013,77           70.526.054,41           122.348.242,58            
Mato Grosso 39.567.430,26           86.653.638,24           42.660.400,78           68.594.586,48           82.227.831,04           155.248.224,72            
Goiás 84.841.803,26           138.761.830,48         98.449.456,42           143.006.762,27         183.291.259,68         281.768.592,75            
Distrito Federal 46.296.324,31           88.577.568,13           37.296.114,82           66.071.545,67           83.592.439,13           154.649.113,80            
Fontes: SIA/SUS (Valor Aprovado); SIH/SUS (Valor Total) - Valores em Reais (R$)

AMBULATORIAL HOSPITALAR TOTAL
REGIÃO E UF
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TABELA 11 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS PARA PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR  SEGUNDO PORTES MUNICIPAIS
                          BRASIL, 1995 E 2000

PORTE MUNICIPAL
1995 2000 1995 2000 1995 2000

1      (< 20) 302.171.387,70         448.744.206,21         267.828.535,55         431.830.458,00         569.999.923,25         880.574.664,21           

2    (20-/50) 328.765.495,40         456.835.525,92         429.151.905,48         605.028.786,51         757.917.400,88         1.061.864.312,43        

3   (50-/100) 343.294.533,09         507.264.295,92         420.557.215,17         561.500.502,50         763.851.748,26         1.068.764.798,42        

4  (100-/200) 311.981.654,39         627.174.231,90         312.663.941,95         572.676.856,46         624.645.596,34         1.199.851.088,36        

5  (200-/500) 538.041.434,63         1.007.125.731,75      532.199.661,07         772.438.110,76         1.070.241.095,70      1.779.563.842,51        

6    (500 e +) 1.494.447.615,19      2.651.074.003,78      1.229.884.879,86      1.943.312.774,29      2.724.332.495,05      4.594.386.778,07        

IGN 69.927,55                  18,52                         151.498,91                -                             221.426,46                18,52                           
Total 3.318.772.069,45      5.698.218.014,00      3.192.437.637,99      4.886.787.488,52      6.511.209.707,44      10.585.005.502,52      

Fontes: SIA/SUS (Valor Aprovado); SIH/SUS (Valor Total) - Valores em Reais (R$)

AMBULATORIAL HOSPITALAR TOTAL
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ANEXO 3 
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Mapa 1 
ATENÇÃO BÁSICA - Número de procedimentos per capita por unidades federadas - Brasil, 1995 e 2000 
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Mapa 2 
MÉDIA COMPLEXIDADE - Número de procedimentos per capita por unidades federadas - Brasil, 1995 e 2000 
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Mapa 3 
ALTA COMPLEXIDADE - Número de procedimentos por 1000 habitantes segundo unidades federadas  

Brasil, 1995 e 2000 

1995 2000 

< 30 

31–45 

46–60 

61–75 

> 75 
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Mapa 4 
Distribuição dos gastos ass istenciais per capita referentes às transferências federais para pagamento 

da produ ção ambulatorial e hospitalar segundo un idades federadas – Brasil, 1995 e 2000 

Fontes: SIA/SUS; SIH/SUS e IBGE 
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