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Resumo 

Objeto: gestão do processo de encaminhamento de pacientes de pequenos municípios que 
necessitam de serviços de saúde de média ou alta complexidade, através de estudo de caso 
sobre o Município de Rio do Prado. A literatura sobre o poder local no Brasil tende a 
considerar que nos municípios pequenos tendem a prevalecer as instituições políticas 
marcadas pelo clientelismo e pelo mandonismo local, que podem interferir no 
encaminhamento dos pacientes. Esta consideração justificou a escolha do 
neoinstitucionalismo histórico como base teórica do estudo. Objetivo geral: analisar as 
condições de acesso dos pacientes da Saúde da Família do Município de Rio do Prado aos 
serviços de Média e Alta Complexidade (MAC). Objetivos específicos: estudar a gestão do 
encaminhamento de pacientes da Saúde da Família para serviços de média e alta 
complexidade do SUS; analisar a conformação da rede SUS no Estado de Minas Gerais, 
com foco na Macrorregião Nordeste e na Microrregião de Almenara, nas quais se situa Rio 
do Prado; e analisar as relações entre as instituições do poder municipal local e o processo 
de encaminhamento dos pacientes para serviços de média e alta complexidade do SUS em 
Rio do Prado. Métodos e procedimentos: trata-se de estudo de casode caráter 
principalmente qualitativo, que utilizou entrevistas, análise de documentos oficiais e 
observação assistemática dos órgãos de gestão estadual e regional do SUS, além de 
análise de dados quantitativos sobre a rede de serviços de saúde e sobre a população. 
Principais resultados: O estudo encontrou uma alta concentração de serviços de MAC em 
poucas regiões do Estado. Tanto a Macrorregião, quanto a Microrregião estudadas 
apresentam oferta insuficiente desses serviços. Grande parte dos mesmos é oferecida pelo 
setor privado complementar ao SUS. As regras formais do SUS, como a Programação 
Pactuada e Integrada (PPI) e filas de encaminhamento de pacientes, são muitas vezes 
suplantadas por regras informais, levando à contratação de serviços privados por valores 
superiores aos das tabelas do SUS e à adoção de mecanismos clientelistas como critérios 
de encaminhamento de pacientes. Considerações Finais: A insuficiência na estruturação 
da rede de serviços do SUS e a força do setor privado na prestação de serviços para o 
Sistema possibilitam tanto uma interferência do mandonismo local nos encaminhamentos 
para tratamentos de MAC, favorecendo seus clientes, quanto o beneficiamento de 
interesses privados na contratação de serviços. A inexistência de uma autoridade sanitária 
regional que seja responsável pela região de saúde possibilita uma rede fragmentada tanto 
na oferta dos seus serviços quanto no seu financiamento. 

 

Palavras chave: Política e governo; Redes de Atenção à Saúde; Atenção Primária à Saúde; 

Saúde da Família. 



Abstract 

Object: Management of process of forwarding patients from small towns who needs health 
services of medium/high complexity through case studies regarding the city of Rio do Prado. 
The literature about the government considers that in the smaller towns there is an inclination 
of prevailing the political institutions marked by the clientelism and by the local mandatorism, 
which may interfere on the forwarding of patients.General objective: Analyze the access 
conditions of patients from “Saúde da Família”, of the town of Rio do Prado, regarding the 
services of Medium/ High Complexity (M.H.C).Specific objectives: Study the management 
of forwarding patients from “Saúde da Família” to services of medium/high complexity in 
S.U.S; analyzing the structure of S.U.S in the state of Minas Gerais, focusing on the 
Northeast macro-region and on the micro-region of Almenara, on which Rio do Prado is 
located; analyze the relation between the institutions of local municipal power, and the 
process of forwarding of patients to services of medium/high complexity from S.U.S in Rio do 
Prado. Methods and procedures: It’s about a case study mainly qualitative which has used 
interviews, examining of official documents and unsystematic observations of the regional 
and state management organs from S.U.S. Also the examining of quantitative date regarding 
the health serviceand about population. Main results: The study has found a high 
concentration of the M.H.C service on a few state regions. Both the macro-region and the 
micro-region studied presents a low o offering of this kind of service. The most of the micro-
regions studied show an insufficient offer of these services. The formal rules of the S.U.S as 
the Programming Agreed  Integrated (P.A.I.) and the lines of patient fowarding are often 
overtakenby informal rules, leading to the aquisition of private services with higher values 
than the table values from S.U.S. Also leading the use of clientelists mechanisms as criteria 
in the fowarding of patients. Final Thoughts: A failure in the network structure of SUS 
services and the strength of the private sector in providing services to the system, enable 
both, an interference authoritarianism site referrals for treatment of MAC, favoring their 
clients, as the processing of private interests in contracting services. The absence of a 
regional health authority that is responsible for the health region provides a fragmented 
network in offering their services as its funding. 

 

Key words: Political and government; Health attention net; Primary health attention; Family 

health. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O Brasil é um país muito extenso e heterogêneo, o que se reflete também na 

conformação de seus municípios, que diferem muito entre si do ponto de vista 

cultural, densidade demográfica, condições sócio econômicas, que interferem por 

sua vez na estruturação e no funcionamento de suas redes de serviços públicos de 

saúde. Este estudo trata da gestão do processo de encaminhamento de pacientes 

de municípios de pequeno porte para serviços de média e alta complexidade no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Por não disporem desses serviços, os pequenos 

municípios necessitam encaminhar seus usuários para outros municípios, muitas 

vezes distantes. 

A grande maioria dos municípios brasileiros é de pequeno porte; mais de dois terços 

deles tem menos de 20 mil habitantes, população insuficiente para possuir uma 

unidade secundária de saúde. Quase 90% tem menos de 50 mil habitantes, 

população insuficiente para possuir, por exemplo, um hospital geral com capacidade 

para atender casos de emergência e realizar cirurgias. Sendo assim, 90% dos 

municípios brasileiros não possuem um sistema de saúde que ofereça os três níveis 

de atenção (RODRIGUES e SANTOS, 2011: 103). Em Minas Gerais há 676 

municípios com menos de 20 mil habitantes, esses representam 79,2% do total do 

Estado (DATASUS, 13/10/11). 

Eu cresci em um destes municípios pequenos, Rio do Prado, situado no Vale do 

Jequitinhonha, do qual saí há mais de 20 anos. Apesar de tanto tempo morando 

longe, visito-o com regularidade, o que me permitiu acompanhar a melhoria das 

condições de saúde da população desde a implantação do Programa Saúde da 

Família (PSF) no Município. Em 2011, com o adoecimento de minha mãe, que ainda 

mora lá e necessita de apoio de média e alta complexidade, algo inexistente em Rio 

do Prado, tomei consciência das dificuldades vividas pelos moradores dos pequenos 

municípios, quando demandam esses serviços. 

São poucos os moradores de Rio do Prado que podem contar com um plano ou 

seguro privado de saúde, a grande maioria da população, ou 89,3%, tem uma renda 

domiciliar per capita de até um salário mínimo segundo o Censo Demográfico de 

2010 (IBGE, 13/1011). Aproximadamente 1,5% da população tem plano ou seguro 
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privado de saúde (ANS, 19/01/13), todos os demais dependem exclusivamente do 

SUS para ter acesso aos serviços de saúde. 

Sendo assim, este trabalho estudou as condições concretas de realização do 

princípio da integralidade do SUS, assim expresso na legislação: “integralidade de 

assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema” (Lei nº. 8.080/1990, art. 7º, II). A continuidade 

do cuidado entre os diferentes níveis de complexidade é, portanto, um componente 

essencial desta definição de integralidade. 

Para Mattos (2004), o termo integralidade pode estar associado com a resposta das 

políticas de saúde frente aos problemas apresentados, aos serviços de saúde e 

todos seus setores e também às práticas de saúde, abordagem assistencial 

concomitantemente com a preventiva. Como este estudo procurou analisar o apoio 

dos serviços de média e alta complexidade para os usuários do Programa Saúde 

Família de pequenos municípios, usando como estudo de caso o que ocorre emRio 

do Prado, ele avaliou a integralidade da assistência com relação ao sistema de 

saúde e seus níveis de complexidade. 

Além desta apresentação, o texto está organizado da seguinte forma: o capítulo 2 

contém uma revisão sobre o poder local no Brasil, sua evolução e formas de 

dominação; o capítulo 3 apresenta uma análise sobre a Rede SUS, origem, 

conceito, evolução e deficiências. O capítulo 4 apresenta o referencial teórico que 

serviu de base para o estudo – o neoinstitucionalismo histórico –, os objetivos, 

métodos, procedimentos utilizados, além do cenário da pesquisa; e finalmente o 

capítulo 5, que contémos resultados encontrados no desenvolvimento do trabalho e 

as considerações finais. 
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2. O PODER LOCAL NO BRASIL E SUAS RELAÇÕES COM O SISTEMA 
POLÍTICO DOMINANTE 

A municipalização da saúde no Brasil foi feita sob o pressuposto da democratização, 

associava-se a ideia da descentralização à expectativa de maior controle da 

sociedade sobre a política e os serviços de saúde (PERES, 2002). É importante, 

neste sentido, entender qual é a natureza do município no Brasil e como o poder é 

exercido no mesmo, além das relações entre o poder local, o estadual e nacional. 

2.1. Evolução dos municípios no Brasil 

Segundo Jacques (1970), 

O Município, antes de ser uma instituição político-jurídica, o é social, 
e, mesmo, natural, porque resulta do agrupamento de várias famílias 
num mesmo local, unidas por interesses comuns. Como a família e, a 
propriedade é um fenômeno social, que precedeu, no ponto de vista 
sociológico, o advento do Estado.(apud DE MARCO, 2003, 2). 

Desde sua origem remota – os Conselhos Locais de Portugal que serviram de 

modelo no período colonial – os municípios brasileiros passaram por momentos de 

maior e menor autonomia política e administrativa. Desde cedo foram a base do 

processo eleitoral local, estadual e até federal, porque como não há distritos 

eleitorais, os votos para todos os cargos eletivos estaduais e federais têm de ser 

buscados em todo o território dos estados, dependendo de alianças locais nas 

eleições. (LEAL, 1997; e RODRIGUES, 2011) 

Ao longo da história republicana os municípios passaram por períodos tanto de 

fortalecimento quanto de enfraquecimento, dependendo do grau de centralização ou 

descentralização que prevaleceu em cada época. A Primeira República (1891-1930) 

foi caracterizada por um pacto entre a União e os estados chamado de “política dos 

governadores”, sendodominada pelos interesses econômicos de São Paulo e Minas 

Gerais (República do Café com Leite), que assegurava considerável dose de 

autonomia para os interesses oligárquicos regionais. Todo o poder nos estados 

estava concentrado na figura dos governadores e em razão desta descentralização 

para os estado houve diminuição da autonomia municipal, onde mandavam os 

coronéis que manipulavam as eleições, mas que dependiam dos governadores 

(ZIMMERMAN, 1999). 
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Entre 1930 e 1945, quando ocorreu a Revolução de 30 e o Estado Novo (1937), a 

autonomia municipal foi muito limitada (RODRIGUES, 2011: 17). Na Segunda 

República (1946-1964) a Constituição de 46 aumentou a autonomia política e 

financeira dos municípios, sendo considerada um grande avanço no fortalecimento 

dos municípios. O golpe militar de 64 inaugurou um novo momento de grande 

centralização política que duraria cerca de 20 anos, na qual as Constituições de 

1967 e 1969 aumentaram a concentração dos poderes da União, com pouco para os 

estados e municípios (PERES, 2001: 4). 

Entre as décadas de 60 e 70 ocorreu um aumento de 42% no número de municípios 

do país, configurando-se como um verdadeiro “surto emancipacionista” 

(RODRIGUES, 2011: 32). Foram viabilizados recursos financeiros para estes 

municípios, que não conseguiam assumir vida econômica própria e os encargos de 

governo. 

Para Rodrigues (2011),na década de 40 a proporção de municípios com menos de 

vinte mil habitantes era de 40% para 60% dos municípios com mais de vinte mil 

habitantes.No entanto, houve um crescimento inversamente proporcional, chegando 

ao final da década de 90 com mais de 90% dos municípios com menos de vinte mil 

habitantes. 

A partir da Terceira República (1985) houve grande fortalecimento do municipalismo, 

estes municípios passaram a dispor de autonomia e segurança próprias respaldadas 

na Constituição de 1988 (ZIMMERMANN, 1990). Aumentaram suas receitas de 2,5% 

do Produto Interno Bruto (PIB) para 70% e segundo (RODRIGUES, 2011), os 

municípios também assumiram papel mais definido do que os estados na 

distribuição das atribuições governamentais, o que revela que a descentralização no 

Brasil teve uma feição municipalista. 

Para Souza (1997), 

A descentralização tem como um dos objetivos centrais permitir uma 
melhor alocação/distribuição de recursos e promover uma maior 
participação política, na medida em que fortalece na arena política 
atores sociais com pouco poder de barganha, ou não contemplados, 
em governos altamente centralizados(apud SIQUEIRA, 2002, 26). 

Siqueira (2002: 29, 34), enfatiza a necessidade de compreender como a 

municipalização da saúde diminuiu as diferenças regionais na oferta dos serviços de 

saúde, levando em consideração a grande dependência dos municípios dos 
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investimentos externos, de melhorar os indicadores de saúde, da dificuldade do 

acesso e de fixar mão de obra especializada. E principalmente, como enfrentou o 

domínio do poder local e suas formas de interferência nas políticas sociais. 

2.2. Coronelismo, mandonismo, clientelismo 

O coronelismo correspondeu a um sistema político no período da Primeira República 

(1889 a 1930), erguido sobre as bases da antiga Guarda Nacional criada no Império 

(Izecksohn, 2009: 403). Com o aumento das dificuldades econômicas de grandes 

fazendeiros e consequentemente a perda do poder local, estes acordaram condutas 

com os governadores dos estados com seus respectivos interesses. Os coronéis 

apoiavam os governadores na garantia dos votos locais e os governadores 

mantinham o poder local dos coronéis, dando-lhes poder para escolher quem 

ocuparia determinados cargos públicos, o que garantia com isto o controle sobre a 

população. O governador também dava apoio político para o presidente da república 

em troca de maior autonomia no seu estado. (LEAL, 1997; CARVALHO, 1997). 

Apesar de fazer parte de um período histórico no cenário político brasileiro, o 

coronelismo deixou marcas, ou seja, características peculiares que permanecem até 

os dias atuais principalmente nas cidades do interior do país, onde a sociedade é 

menos organizada e o completo exercício da cidadania é inexistente.  

De acordo com Leal (1997), as características secundárias do sistema coronelista 

são o mandonismo, o filhotismo ou apadrinhamento, a falsificação de votos, ou troca 

deles por interesses de cunho pessoal, os serviços públicos desorganizados e 

inoperantes, e Carvalho (1997) também acrescenta como herança do coronelismo, o 

clientelismo. Quanto ao mandonismo, este autor diz que: 

Não é um sistema, é uma característica da política tradicional. Existe 
desde o início da colonização e sobrevive ainda hoje em regiões 
isoladas. A tendência é que desapareça completamente à medida 
que os direitos civis e políticos alcancem todos os cidadãos. A 
história do mandonismo confunde-se com a história da formação da 
cidadania. (CARVALHO, 1997, p 3).  

O ‘mandão’ pode ser qualquer pessoa [coronel, funcionário público, chefe local, 

fazendeiros,...] que através de seus recursos econômicos, autoridade política e 

função públicamanifesta domínio sobre uma população. Esta, por sua vez, não 

consegue ter liberdade e acesso aos bens públicos de direito, ao livre mercado e à 
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vida política. (Carvalho, 1997). A sociedade permanece fragmentada socialmente, 

economicamente, politicamente; e o ‘mandão’ mantém o comportamento paternalista 

e supridor das necessidades da população, tal como no período do coronelismo. 

(Vilaça e Albuquerque, 1978). 

Outra característica secundária do coronelismo é o clientelismo, que: 

De um modo geral, indica um tipo de relação entre atores políticos 
que envolve concessão de benefícios públicos, na forma de 
empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, 
sobretudo na forma de voto.(CARVALHO, 1997, p 3). 

Também para Carvalho (1997), tanto o mandonismo quanto o clientelismo sempre 

fizeram parte do cenário político brasileiro, porém cada um tem sua própria trajetória. 

Enquanto que o mandonismo sempre tendeu a diminuir à medida que a sociedade 

se organiza, o clientelismo oscila de intensidade entre parceiros políticos e ao longo 

do tempo, mas ainda permanece muito presente em todas as sociedades, não 

distinguindo entre um grande centro urbano ou uma pequena cidade do interior. 

2.3. O poder local face aos outros níveis de poder e formas de 

dominação 

O mandonismo local sempre fez parte de um sistema de poder oligárquico mais 

amplo, organizado no nível dos estados. Na Primeira República, segundo Faoro, a 

Constituição de 1891 dava liberdade aos estados para “organizarem os municípios 

na feição que melhor lhes parecesse” (2001: 704). Isto fazia parte da essência da 

“política dos governadores”, que constituiu a base do sistema de dominação até 

1930. As oligarquias regionais mantinham seu vínculo com o poder central em troca 

de uma grande autonomia regional. E organizavam o poder nos estados em íntima 

relação com o poder local, que lhe assegurava apoio político-eleitoral. Segundo 

Zimmermann, a política dos governadores inaugurada por Campos Salles tinha as 

seguintes características: 

Em linhas gerais, esta consistia especialmente na troca mútua de 
favores entre os governantes estaduais e o governo federal no 
controle das máquinas eleitorais e na escandalosa manipulação de 
votos. (1999: 309) 

Abrucio caracteriza a descentralização do poder na Primeira República e a política 

dos governadores da seguinte forma: 
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Os governadores de estado eram os atores mais importantes do 
sistema político, seja no âmbito nacional, seja no plano estadual. 
(Abrucio, 1998:35) 
A concentração do poder continuava a processar-se na órbita 
estadual exatamente como no império; mas, como a eleição do 
governador de Estado não dependia tão puramente de vontade do 
centro como outrora a nomeação do presidente de província, o chefe 
do governo federal só tinha duas alternativas: ou declarar às 
situações estaduais, ou compor-se com elas num sistema de 
compromisso que, simultaneamente, consolidasse o governo federal 
e os estaduais. (Vitor Nunes Leal apud Abrucio,1998: 37) 

Os detentores do poder local eram tributários dos governadores. Quando havia 

diferenças entre os prefeitos e os governadores, estes tinham capacidade de 

submetê-los. Faoro mostra como exemplo, o que fazia o Governador João Pinheiro 

de Minas Gerais: 

Diga sempre que é solidário com o governo. Tudo se reduz a 
obedecer. [...] Do contrário, o senhor sabe, estou eu aqui com o 
facão na mão para chamar à ordem aqueles que se insurgirem [...] 
Portanto, olho no facão, não esqueça e faça boa viagem. (RACHE, 
1947, apud FAORO, 2001:  708-709) 

Na mesma linha, o Governador Borges de Medeiros, do Rio Grande do Sul teria 

afirmado para um prefeito e coronel dissidente: “Engano coronel, o senhor pensa 
que pensa, mas quem pensa sou eu”. (FAORO, 2001: 709). Lira Neto também 

relata como o mesmo Borges de Medeiros submeteu a poderosa família Vargas, que 

dominava São Borja, quando esta nomeou um dos seus como candidato oficial do 

Partido Republicano Riograndense (PRR), contra o que queria o governador. Assim 

que pôde este retirou da cota dos Vargas o poder de nomear “o escrivão de registro 

eleitoral, o juiz distrital e as autoridades policiais. De um único golpe, Borges 

quebrava a espinha dorsal dos Vargas em São Borja” (2012: 129). 

A Revolução de 1930 acabou com a política dos governadores e a forte 

descentralização política que correspondia à mesma, centralizando o poder através 

de interventores nos estados, nomeados pelo Presidente da República. O regime 

instaurado pela Revolução de 1930 introduziu, segundo Nunes (2010), novas 

instituições políticas que se somaram ao clientelismo de base local, como o 

corporativismo e o insulamento burocrático. Segundo ele, o corporativismo 

representou a organização pelo Estado central dos interesses sociais e econômicos 

de forma vertical, segundo diferentes setores econômicos, numa tentativa de 

colaboração de classes entre patrões e empregadosregulada pelo Estado. O 
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insulamento burocrático, conceito caro ao neoinstitucionalismo histórico, representou 

a tentativa de setores técnico burocráticos de se isolarem de influências da 

sociedade, particularmente dos interesses clientelísticos de base local e do próprio 

corporativismo para desenvolverem agendas próprias relacionadas aos projetos de 

desenvolvimento econômico. O insulamento não assegurou o total isolamento da 

burocracia estatal, que estabeleceu acordos com setores empresariais nacionais e 

internacionais, ao longo da história. 

Nunes (2010), mostra como a dominação clientelista de base local permanece no 

Brasil e continua se articulando com as outras formas de dominação política, ou 

“gramáticas”, como ele denomina. Além do clientelismo, do corporativismo e do 

insulamento burocrático, existiria no Brasil o universalismo de procedimentos, uma 

tentativa de implantar um sistema de dominação baseado nas leis, na democracia e 

fundado no reconhecimento dos direitos de cidadania. Segundo ele, a dominação 

política no Brasil atual é uma conjugação dessas quatro instituições ou gramáticas 

políticas, que interagem entre si, prevalecendo uma ou outra em momentos e 

regiões diferentes, sem que nenhuma delas tenha se afirmado de forma dominante. 

O atual presidencialismo de coalizão é uma das expressões dessa mescla das 

gramáticas políticas. Pode-se dizer que as políticas sociais instituídas pela 

Constituição de 1988, inclusive o SUS, estão no campo do universalismo de 

procedimentos. Sua implantação e funcionamento são, entretanto, influenciadas 

pelas outras gramáticas. 

2.4. Patrimonialismo 

Às quatro gramáticas de Nunes, pode-se acrescentar outra instituição política de 

grande importância no Brasil, o patrimonialismo. Este, segundo Campante (2003), é 

um tipo de dominação que é aceita tanto pelo dominador que realmente defende seu 

poder e direito de dominar, quanto pelo dominado, que também aceita e acredita 

nesse domínio. Existe desde a transferência da corte portuguesa para o Brasil, e 

percorreu todo o período do Império à República. 

Para Faoro e Weber (apud Campante, 2003), quem domina a sociedade é o 

estamento, também chamado de estamento burocrático, grupo que usa o Estado a 

seu favor e controla o mercado, pois o capitalismo fica dependente do estímulo 

estatal. A sociedade permanece fragmentada, não pelas divisões socioeconômicas 
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decorrentes do mercado livre, que dá a oportunidade ao indivíduo de mudar de 

classe de acordo com sua progressão ou não. Esta divisão social fica dependente 

dos interesses sociais e políticos do estamento, que usa o capitalismo estatal como 

lhe convém. “O instrumento de poder do estamento é o controle patrimonialista do 

Estado, traduzido em um Estado centralizador e administrado em prol da camada 

político social que lhe infunde vida” (CAMPANTE, 2003: 154). 

Em uma sociedade patrimonialista, em que o particularismo e o 
poder pessoal reinam, o favoritismo é o meio por excelência de 
ascensão social, e o sistema jurídico, lato sensu, englobando o 
direito expresso e o aplicado, costuma exprimir e veicular o poder 
particular e o privilégio, em detrimento da universalidade e da 
igualdade formal-legal. O distanciamento do Estado dos interesses 
da nação reflete o distanciamento do estamento dos interesses do 
restante da sociedade.” (idem, 2003: 154-155). 

O que é indiscutivelmente observado no Município de estudo, assim como em 

muitas outras prefeituras do interior do país, que se tornam uma extensão das 

residências de seus governantes. Nestes municípios ocorrem apoderamento de 

bens públicos, nomeação de amigos e parentes para cargos públicos, além de 

favoritismo no acesso a serviços públicos, em função de interesses político-

eleitorais, em detrimento dos direitos de cidadania. Desta forma, as oportunidades 

são oferecidas muitas vezes de forma prioritária para os eleitores ou financiadores 

das eleições. O Tratamento Fora do Domícilio (TFD), por exemplo, que beneficia 

uma clientela específica, tema central deste trabalho pode ser um dos objetos 

importantes desse esquema político. 

A instituição política do patrimonialismo se articula, particularmente no caso da 

saúde, com outra instituição política, que decorre tanto da mescla de gramáticas 

políticas apontada por Nunes, quanto como consequência do sistema político 

herdado da Ditadura Militar, que deixou para o país um legado de representatividade 

distorcida e um número muito grande de partidos políticos nacionais que levou à 

existência do sistema chamado de ‘presidencialismo de coalizão’, tema analisado no 

item 2.6 e que tem grande relação com o funcionamento do SUS, particularmente 

com a capacidade de investimento na ampliação da oferta de serviços em sua rede 

de atenção. 
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2.5. Competências municipais e os serviços de saúde 

Entre as competências dos municípios estabelecidas pela Constituição de 

1988estão a organização de serviços públicos locais, como os de saúde. Segundo a 

teoria das escalas, que oferece subsídios para a definição da dimensão dos serviços 

públicos e a competência dos governos, a primeira dimensão a ser observada é a 

geográfica, assim os serviços de âmbito puramente local deveriam estar a cargo dos 

governos locais, enquanto os que abrangessem uma área geográfica maior estariam 

a cargo de um nível de governo mais abrangente (PERES, 2001). Outra dimensão a 

ser observada segundo aquela teoria é a dimensão da população que demanda 

cada tipo de serviço. Alguns serviços são demandados por uma população maior do 

que outros, um hospital, por exemplo, atende um número muito maior de pessoas do 

que um posto de atenção básica ou primária. No caso da saúde, portanto, a 

responsabilidade pelos serviços deveria depender de uma combinação entre a área 

atendida e a população. Nossa Constituição descentralizou os serviços de saúde 

para os municípios, sem considerar o tamanho dos mesmos tanto do ponto de vista 

geográfico quanto populacional. Se um município tem uma população muito 

pequena, não poderá contar obviamente com determinados serviços de maior 

complexidade em seu território, dependendo de acordo com outros municípios para 

assegurar a continuidade dos cuidados para os seus habitantes. 

Outro fator importante é que os municípios brasileiros são heterogêneos, quanto a 

densidade demográfica, nível econômico, social, cultural, e consequentemente com 

relação á capacidade administrativa para a gestão de políticas públicas. Sendo a 

maioria delesde pequeno porte, necessitando de receitas externas e repetindo o 

padrão de período colonial, com fazendeiros  da região como prefeitos. Há que se 

destacar, no entanto, que para efeitos da legislação brasileira, estes são tratados 

igualmente, como apontou Mello e denominou de Síndrome da Simetria 

(RODRIGUES, 2011, p34). No caso de municípios maiores, o autor aborda que o 

cargo de prefeito é cobiçado por deputados estaduais, federais e senadores, devido 

a importância política e financeira que estes municípios possuem. 
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2.6. O financiamento do SUS e o sistema político brasileiro 

O federalismo brasileiro é marcado por uma complexa trama de coalizões, onde os 

interesses de elites regionais jogam um papel muito importante. Os interesses 

regionais e as características e forças que dominam as coalizões condicionam o 

gasto público (ARRETCHE e RODDEN, 2004). No plano federal, desde o processo 

de redemocratização, o chamado “presidencialismo de coalização”, decorre do fato 

de que há “oito partidos efetivos, em que o partido do presidente usualmente 

controla menos de 20% das cadeiras” (ARRETCHE e RODDEN, 2004:551), de 

forma que o partido do presidente da República detêm uma parcela minoritária dos 

votos no Legislativo. O termo foi cunhado por Sérgio Abranches, em 1988, da 

seguinte forma: 

O Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o 
multipartidarismo e o ‘presidencialismo imperial’, organiza o 
Executivo com base em grandes coalizões. A esse traço peculiar da 
institucionalidade concreta brasileira chamarei, à falta de melhor 
nome, ‘presidencialismo de coalizão’. (ABRANCHES, 1988, apud 
LIMONGI, 2006: 18) 

A necessidade dessas coalizações torna o partido governante refém das mesmas e 

gera um complexo processo de negociação em torno do processo decisório, 

marcado por mecanismos políticos voltados para a formação de maioria no 

Congresso Nacional. Tais mecanismos são essencialmente a distribuição dos 

cargos no executivo entre os partidos da coalização de governo e a barganha 

legislativa em torno da utilização do orçamento como moeda de troca de favores 

políticos através das emendas parlamentares ao orçamento, além de mecanismos 

menos estudados como o chamado ‘mensalão’, objeto de julgamento no Supremo 

Tribunal Federal (SODRÉ e ALVES, 2010). 

Trata-se de uma troca de gastos por apoio político, neste processo as emendas 

parlamentares desempenham um papel central. Os parlamentares podem e 

apresentam emendas individuais e coletivas ao orçamento voltadas para beneficiar 

suas bases eleitorais, tais emendas voltam-se para verbas para investimentos, ou 

despesas de capital no orçamento federal (ROCHA, 2008; e SANTANA, 2011). 

Emendas coletivas (estaduais, regionais e das comissões do Legislativo) constituem 

a maior parte das mesmas (LIMONGI e FIGUEIREDO, 2009), mas há emendas 

individuais. Estas seriam as de característica mais clientelista, sendo conhecidas 
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como porkbarrel1, no Brasil há um máximo de 25 emendas individuais por 

parlamentar (SANTANA, 2011: 4 e 12). 

Como prevalece no país o critério do orçamento autorizativo, o chefe do executivo 

tem grande autonomia no processo de execução orçamentária. Ele pode tanto 

impedir a execução de muitas emendas, principalmente da oposição, quanto 

controlar o momento de liberação dessas emendas, escolhendo momentos que lhe 

são mais propícios, ou seja, quando necessita de apoio do Legislativo para alguma 

decisão que lhe seja cara (LIMA, 2003; SANTANA, 2011). O contingenciamento de 

recursos orçamentários pelo Executivo se concentra sobre os recursos de 

investimentos, exatamente a parcela que pode ser modificada pelo Legislativo 

(ROCHA,  2008). A execução das emendas parlamentares tem papel crucial na 

formação das maiorias e minorias no interior do Legislativo (LIMA, 2003; e PRAÇA, 

2011). 

Os governos estaduais têm importante papel na formação das coalizões de governo 

e consequentemente, nas barganhas políticas em torno da execução do orçamento. 

Os parlamentares propõem emendas ao orçamento geralmente num jogo clientelista 

e de certa forma patrimonialista, com os governadores e prefeitos, visando a 

obtenção do apoio destes em termos de votos (MIRANDA JÚNIOR, 2010). Processo 

semelhante ocorre nos planos estadual e municipal, embora os chefes do Executivo 

nos mesmos tenham maior capacidade de formarem maioria. 

O peso das emendas legislativas no total dos investimentos do governo federal foi 

estimado por Limongi e Figueiredo em mais de 30% em média, no período situado 

entre 1996 e 2001 (LIMONGI e FIGUEIREDO, 2009: 4-5). Os setores mais 

beneficiados pelas emendas individuais costumam ser os de saúde, educação, infra-

estrutura e assistência social (SANTANA, 2011: 19). No caso da saúde, o valor dos 

investimentos feitos com base nas emendas legislativas foi superior aos 

investimentos originados da proposta do Executivo no mesmo período (LIMONGI e 

FIGUEIREDO, 2009: 5), o que permite supor uma elevada politização do 

investimento no SUS. Geralmente os investimentos na saúde decorrentes de 

emendas individuais aparecem sob a rubrica “Estruturação da rede de serviços de 

Atenção Básica de Saúde” (SANTANA, 2011: 18), o que permite supor, por sua vez, 

                                                   
1 Este termo em inglês designa gastos feitos por políticos em retribuição aos votos que obteve em 
determinado local, ou seja, um mecanismo de “compra indireta de votos”. 
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que devem destinar-se sobretudo aos pequenos municípios, que têm menor 

capacidade de investimento e têm nesse tipo de unidade a base dos seus serviços 

de saúde. 

Nem todos os municípios conseguem se beneficiar dos recursos de emendas 

parlamentares, pois sua liberação depende da capacidade de elaboração de 

projetos e a celebração de convênios com o governo federal, o que requer a 

disponibilidade de quadros técnicos capacitados. Principalmente os municípios de 

pequeno porte têm maiores dificuldades neste sentido (SANTANA, 2011). E a estas 

dificuldades deve-se somar a baixa capacidade de influenciar diretamente na eleição 

de deputados, por terem baixo número de eleitores e consequentemente de 

formarem alianças eleitorais com deputados e senadores, capazes de gerarem 

emendas parlamentares no futuro. 

Cerca de 40% do valor das emendas parlamentares seriam historicamente 

destinadas a transferências para estados e municípios (RIBEIRO, 2010: 151). No 

caso dos municípios, as emendas parlamentares chegam a ter peso substancial, 

representando cerca de 5% do total das suas receitas orçamentárias (RIBEIRO, 

2010: 164). Alguns ministérios, como é o caso do Ministério da saúde, dão 

tratamento favorecido para a tramitação dos processos relacionados a emendas 

parlamentares, mantendo para tanto um sistema informatizado de monitoramento 

(Ribeiro, 2010: 154). Deve-se lembrar, neste ponto, que o orçamento do Ministério 

da Saúde é o segundo maior orçamento da República, só superado pelo da 

Previdência, cuja execução é praticamente limitada ao pagamento de aposentadoria, 

pensões e demais benefícios, dispondo portanto, de uma parcela mais reduzida do 

que o da Saúde para a barganha política. É possível supor, desta forma, que haja 

maiores interesses e barganha política em torno do orçamento da saúde. 

Os recursos de investimento, inclusive decorrentes de emendas parlamentares são 

repassados por meio de convênios. As transferências voluntárias da União para os 

estados e municípios, feitas mediante convênio, tem um grande peso no Orçamento 

da União, sendo constituídas, sobretudo de recursos para investimentos. Para dar 

uma idéia do peso dessas transferências, é conveniente citar o que diz Ribeiro a 

respeito: 

Em 2008, o valor das transferências voluntárias consignado na lei 
orçamentária correspondia a 64,5% do total dos investimentos 
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autorizados e a quase três vezes (281%) o Programa Bolsa-Família 
(R$11,0 bilhões), considerado prioritário pelo Governo Federal.(2010: 
150) 

É importante ressaltar que no montante acima não estão incluídas as transferências 

voluntárias feitas no âmbito do SUS, por conta do Art. 25 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (RIBEIRO, 2010; e SANTANA, 2011). Este teria transferido 

a estados e municípios, entre 1996 e 2008, R$ 36,57 milhões na forma de convênios 

(RIBEIRO, 2010: 152). 

Há vários casos de corrupção relacionados com a execução de emendas 

parlamentares. Estudo realizado por Sodré e Alves sobre esta relação mostrou que 

“66% dos Municípios fiscalizados [pela Controladoria Geral da União] têm entre 20 e 

50 constatações de corrupção (2010:423). A área da saúde também foi objeto do 

famoso “escândalo dos sanguessugas”, ou “máfia das ambulâncias”, que foi objeto 

de uma operação da Polícia Federal, em 2006. Segundo a Política Federal, o 

esquema funcionava a partir de uma quadrilha que negociava no Congresso a 

liberação de emendas individuais ao Orçamento da União para investimentos em 

saúde em municípios específicos. Tais negociações envolviam subornos até mesmo 

do relator da comissão de orçamento (PRAÇA, 2011; SANTANA, 2011; RIBEIRO, 

2010; e SODRÉ e ALVES, 2010). 

Em suma, como o sistema político vigente no país atualmente depende da formação 

de amplas coalizões, sendo por isto chamado de ‘presidencialismo de coalizão’, os 

acordos nem sempre são feitos em torno de projetos ou ideologias políticas, mas de 

um complexo jogo de interesses. Tal jogo vem obrigando os partidos no governo a 

cederem espaços e recursos para outros partidos que formam as coalizões, através 

de mecanismos diversos. Como a saúde é uma das funções de governo que 

demandam maiores despesas financeiras, acaba sendo um dos principais alvos 

desse jogo de interesses. Os investimentos na área são em grande parte, como 

vimos, dependentes da troca de favores através de emendas parlamentares, o que 

condiciona a expansão e a melhora da rede pública de serviços de saúde ao jogo 

político. 
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3. REDE SUS: A PROPOSTA E A REALIDADE DO INTERIOR DO PAÍS2 

3.1. Conceito de redes de saúde 

A origem do conceito de rede regionalizada e hierarquizada de saúde data de 1920, 

com o Relatório Dawson, médico inglês que propôs um novo modelo de organização 

na oferta dos serviços de saúde, que não foi aceito em sua época, mas serviu de 

base conceitual para vários modelos de sistema de saúde em todo mundo.Segundo 

Kuschnir e Chorny (2010), o Relatório Dawson defende que a base dos sistemas 

sejam os centros primários, localizados em vilas ou bairros, que deveriam funcionar 

de forma articulada tanto com centros de saúde secundários, responsáveis pela 

oferta de serviços ambulatoriais especializados, assim como a hospitais. Todas 

essas unidades deveriam estar localizadas em territórios definidos, que contassem 

com administração própria e distribuídos proporcionalmente à distribuição da 

população, com os meios de transporte e os fluxos estabelecidos variando em 

tamanho e complexidade. Vale ressaltar que em seu diagrama Dawson coloca a 

unidade que desempenha as atividades do nível secundário (Secondary Health 

Center) no centro do sistema, ou seja, como o nível intermediário deste, entre o nível 

primário e o terciário, ou hospitalar. As unidades de saúde, assim como os níveis de 

complexidade não são estanques e devem ser entendidos como um conjunto, ou 

sistema contínuo de ações e serviços de saúde. (RODRIGUES e SANTOS,2011: 51) 

Dawson introduziu conceitos como territorialidade, família, comunidade, atendimento 

domiciliar, ações e serviços de saúde baseados nas necessidades da população. 

Para ele, os centros primários seriam a porta de entrada do sistema (núcleo), onde 

os general practitioners (GP) – médicos clínicos generalistas – trabalhariam e 

poderiam se relacionar com os especialistas e consultores. O atendimento ao 

indivíduo seria de forma integral, todos os profissionais poderiam acompanhar a 

evolução do tratamento através de um “prontuário” (sistema uniforme de histórias 

clínicas) e os casos de maior complexidade seriam encaminhados para um hospital 

de referência. Entretanto, para Dawson as ações preventivas de saúde não 

poderiam estar separadas das curativas, ambas seriam realizadas pelos médicos 

                                                   
2 Este item está organizado no formato de artigo de revisão feito de acordo com as instruções para os 
autores da revista Ciências e Saúde Coletiva da UFRJ, classificada pela CAPES em 2010, como 
Qualis B3 na Área de Saúde Coletiva. 
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generalistas e enfermeiros nos centros primários (KUSCHNIR e CHORNY, 2010). 

Para esses autores, o Relatório Dawson introduziu a territorialização, apontou a 

necessidade da articulação da saúde pública (nas mãos do Estado) e a atenção 

individual, prescreveu uma autoridade de saúde única em cada território, formulou 

os conceitos como vínculo, referência, mecanismos de integração e sistema de 

informação (apoio logístico).  

Tais idéias constituem a base conceitual dos sistemas públicos de saúde de acesso 

universal, os quais vêm sendo adotados por um número crescente de países. As 

propostas contidas no Relatório Dawson voltam-se para a organização de sistemas 

de saúde integrados, a partir de regiões de saúde delimitadas, onde devem ser 

organizadas ações de diferentes níveis de complexidade, oferecidas por serviços 

primários – também chamados no Brasil de atenção básica –, secundários - atenção 

especializada ambulatorial – e terciários – atenção hospitalar, em regime de 

internação. (RODRIGUES e SANTOS, 2011:50-51). 

Desde 1978, quando a Conferência Internacional de Saúde de Alma Ata estabeleceu 

a meta saúde para todos no ano 2000, houve o questionamento da necessidade de 

mudanças nas estruturas do sistema de saúde. No início da década de 80, a 

América Latina definiu as estratégias e objetivos para alcançar esta meta, 

estabelecendo que ela só seria alcançada com a reorganização da estrutura de 

saúde. Com isto, em 1986 a XXII Conferência Sanitária Pan-Americana reuniu 

autoridades de saúde de todos os países da América Latina, enfatizou a 

descentralização da atenção a saúde, a organização dos serviços de saúde com 

ênfase na atenção primária e a atenção dos problemas de saúde de grupos 

vulneráveis através de programas específicos. (PAGANINI, SD). 

A Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), desde 1989 recomenda que os 

sistemas nacionais de saúde sejam organizados de acordo com a proposta de 

Sistemas Locais de Saúde (SILOS). Para Paganini (sd), um sistema local de saúde 

compreende a articulação de todos os recursos existentes em uma área para melhor 

utilização e adequação à realidade local e estabelecimento de uma relação de 

mútua responsabilidade com a população adscrita. Existe uma prioridade com 

relação à participação da comunidade, com a descentralização técnica 

administrativa e uma vontade política. 
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De acordo Rodrigues e Santos (2011), a ênfase dos SILOS é a organização dos 

sistemas de saúde a partir do nível primário, que deve ser o primeiro contato da 

população com o sistema e também sendo a porta de entrada do usuário ao sistema 

de saúde. Desta forma, o acesso ao atendimento especializado ambulatorial 

(secundário) ou hospitalar (terciário) deve depender de encaminhamento (referência) 

por parte dos clínicos gerais e demais profissionais das unidades primárias. Ou seja, 

um sistema de saúde tem de contar com os três níveis de atenção funcionando de 

forma articulada ou integrada. A OPAS enfatizava que cada SILOS deveria contar 

com uma administração própria responsável pelo planejamento, organização, 

financiamento, controle e avaliação sobre o conjunto de unidades e demais recursos 

que o integram. A tal administração regional podemos chamar de autoridade 

sanitária. Tais idéias já estavam contidas no Relatório Dawson, inclusive as 

autoridades sanitárias regionais. Vários países – como o Canadá, Espanha, França, 

Itália, Portugal, Reino Unido – adotam tanto o conceito de região de saúde, como de 

autoridade sanitária regional (RODRIGUES e SANTOS, 2011: 65). 

3.2. Rede de saúde no SUS, regionalização ou municipalização? 

3.2.1. A evolução da organização das redes de atenção à saúde no SUS 

Para a Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (Art.196) 

e 

Art.198 As ações e serviços de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único de 
Saúde (SUS), organizado de acordo as seguintes diretrizes: 
 I - Descentralização,com direção única em cada esfera de governo; 
II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais; e 
III - Participação da Comunidade. 

Em 1990, foi promulgada a Lei Orgânica da Saúde (LOS), de cujos princípios 

destaco os seguintes que têm relação com o tema deste projeto: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência; 
II - integralidade da assistência, entendida como um conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 
de complexidade do sistema; 
[...] 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em 
cada esfera do governo: 
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a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. (Lei 
no. 8.080/90, art. 7º) 

Levando em consideração a ênfase dada tanto pelo Relatório Dawson quanto pelos 

SILOS em relação à necessidade de uma autoridade sanitária regional, pode-se 

dizer que existe uma contradição neste último princípio citado, entre as alíneas a e 

b, do art. 7o., IX da LOS. A ênfase na descentralização dos serviços para os 

municípios parece não só oposta à idéia de se regionalizar e hierarquizar a rede de 

saúde, como também deixa vaga a questão de quem deve ter a responsabilidade 

sobre o sistema, afinal é o município ou a região? 

Desde a publicação da Norma Operacional Básica no. 01/1996 (NOB 01/96), pela 

Portaria GM/MS no. 2.203/96, a responsabilidade pela gestão municipal do SUS 

passou a ser feita de acordo com dois regimes diferentes: gestão plena do sistema e 

gestão plena da atenção básica. Os municípios que adotam o primeiro regime são 

responsáveis tanto pela atenção básica – ou primária – quantos pelos serviços de 

média e alta complexidade de atenção, que corresponderiam, grosso modo, aos 

serviços unidades dos três níveis de atenção3. Assim os municípios que assumem a 

gestão plena da atenção básica, só são responsáveis diretamente pelos serviços 

deste nível de atenção, ficando os demais serviços porventura existentes sob a 

coordenação e a transferência de recursos por conta dos estados. 

Muitos municípios brasileiros não assumiram a gestão plena do sistema, somente a 

gestão da atenção básica, isso ocorre principalmente pelo fato de não contarem com 

serviços secundários ou terciários – ou de média e alta complexidade4. Tais 

municípios dependem da transferência dos seus pacientes que necessitam de 

serviços de maior complexidade para serviços localizados em outros municípios, 

muitas vezes distantes. Há um grande número de municípios com menos de 5.000 

habitantes, cuja população é muitas vezes inferior às quatro mil pessoas que 

compõem o máximo admitido pela Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 

2011) para o atendimento por uma Equipe de Saúde da Família (ESF)e dependem 

muito das receitas transferidas da União e dos Estados. Ou seja, muitos municípios 
                                                   
3 É conveniente assinalar que o Brasil é o único país que ao mesmo tempo criou a denominação 
alternativa de atenção básica, média e alta complexidade para os diferentes níveis de atenção – 
baseando esta classificação em procedimentos realizados e não em serviços ligados a tipos 
específicos de unidades de saúde – assim como municipalizou a gestão do sistema de saúde. 
4 Segundo a Secretaria Técnica da Comissão Intergestores Tripartite, em agosto de 2008, apenas 66, 
dos 854 municípios de Minas Gerais eram gestores plenos do Sistema (BRASIL: 29/01/2013). 



 34

tem somente a gestão da atenção básica e com muita dificuldade respondem por 

ela, então como conseguem garantir a integralidade da assistência, com a 

continuidade do cuidado nos serviços de média e alta complexidade para sua 

população? 

A contradição entre regionalização e municipalização fica ainda mais evidente, 

quanto se considera que a maior parte dos municípios é de porte muito pequeno, 

como se pode ver na tabela 1, a seguir. 

É razoável supor que os municípios menores de 50 mil ou 20 mil habitantes tenham 

dificuldades para contar de forma isolada com unidades secundárias e terciárias 

(hospitais), mas apenas com unidades de atenção primária ou básica. Como os 

dados da Tabela 1 mostram, em 2010, 70,3% dos municípios tinham menos de 20 

mil habitantes e 89,1% menos de 50 mil. Para que as unidades existentes nos 

mesmos venham a formar parte de um sistema de saúde e suas populações possam 

ter acesso a uma atenção integral nos três níveis de atenção, os municípios 

pequenos deveriam estar reunidos em regiões de saúde. A Lei Orgânica prevê a 

regionalização“ com direção única em cada esfera de governo”, mas dá ao mesmo 

tempo ênfase à municipalização do sistema – “descentralização dos serviços para 

os municípios” –, diluindo, portanto, a idéia de que cada região conte com uma única 

autoridade sanitária. 

Tabela 1: Municípios brasileiros ordenados por faixa de tamanho da 
população, população residente e número de municípios, 2010 

Faixas de população Pop. 
Residente

% % 
acum.

Nº de 
Municí-

pios

% % 
acum.

Até 5 mil 4.374.345 2,3 2,3 1.301 23,4 23,4

De 5 mil a < 10 mil 8.541.935 4,5 6,8 1.212 21,8 45,2

De 10 a < 20 mil 19.743.967 10,4 17,1 1.401 25,2 70,3

De 20 mil a < 50 mil 31.344.671 16,4 33,6 1.043 18,7 89,1

De 50 mil a < 100 mil 22.314.204 11,7 45,3 325 5,8 94,9

De 100 mil a 500 mil 48.565.171 25,5 70,7 245 4,4 99,3

De 500 mil a < 1 milhão 15.711.100 8,2 78,9 23 0,4 99,7

Mais de 1 milhão 40.160.406 21,1 100,0 15 0,3 100,0
Total 190.755.799 100,0 - 5.565 100,0 -  
Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS), acesso em 07/02/12. 
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Como este trabalho será realizado em município do Estado de MG, apresento a 

seguir dados sobre os municípios do mesmo na Tabela 2, a seguir. Como se pode 

ver, nos mesmos, 676, ou 79,2% do total tem até 20 mil habitantes e dos 491 

municípios que tem até 10 mil habitantese 778 tem até 50 mil habitantes, ou 92,3% 

do total. Os dados da mesma tabela mostram que entre os menores municípios (até 

10 mil habitantes), que somam 491, apenas dois deles, ou 57,5% do total tem 

gestão plena dos serviços de saúde. 

Tabela 2: Minas Gerais, municípios por faixa de população e municípios em 
Gestão Plena do Sistema Municipal, 2006 

N % % Acum. N %

Até 5 mil 240 28,1         28,1         0 -           
De 5mil a 10 mil 251 29,4         57,5         2 0,2           

De 10 mil a 20 mil 185 21,7         79,2         4 0,5           
De 20 mil a 50 mil 112 13,1         92,3         16 1,9           
De 50 mil a 100 mil 36 4,2           96,5         16 1,9           
De 100 mil a 500 mil 26 3,0           99,5         17 2,0           

De 500 mil a 1 milhão 3 0,4           99,9         3 0,4           
Acima de 1 milhão 1 0,1           100,0       1 0,1           
Total 854 100,0       - 59 6,9           

Faixas de tamanho por 
número de habitantes

Municípios (2010) Municípios em GPSM 
(2006)

 
Fontes: Elaboração própria a partir de DATASUS, acesso em 01/11/11 (dados 

demográficos) e BRASIL, 2008 (municípios em GPSM). 

A LOS (BRASIL, 1990) estabelece a integralidade da assistência como “conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” 

(Art. 7º.II). A continuidade do cuidado em todos os níveis do sistema é, portanto, 

uma característica essencial da integralidade da atenção ou assistência. Para que 

isto ocorra, é necessária a existência de uma rede integrada, e não fragmentada, 

como acontece em muitos estados, principalmente em municípios de pequeno porte, 

que não contam com serviços de média e alta complexidade, e necessitam do apoio 

de serviços fora do seu território.Uma rede de saúde para ser efetiva e garantir a 

integralidade da assistência para toda a população em todos os níveis de atenção, 
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precisa ter seus serviços integrados em pontos de atenção, e ser organizada pela 

atenção primária, que é aporta de entrada da rede (PESTANA e MENDES, 2004). 

O acesso aos serviços de saúde depende de fatores como, a oportunidade da 

utilização dos serviços, a condição da saúde que gera a necessidade dos serviços, a 

efetividade dos mesmos e a distância da oferta dos serviços. Este último, gera 

dificuldade de acesso, principalmente para grupos mais vulneráveis da população 

(PESTANA e MENDES, 2004). Rodrigues e Santos consideram como 

Uma das maiores dificuldades para a garantia do atendimento 
integral das necessidades de saúde reside na má organização e 
gestão da rede de ações e serviços, que ainda se verifica na maioria 
dos estados e municípios. Faltam em geral, planejamento da oferta 
de ações e serviços adequada às necessidades da população e uma 
melhor organização do encaminhamento dos pacientes entre as 
diferentes unidades da rede (referência e contrarreferência). A não 
organização da rede e do sistema de referência e contrarreferência 
penaliza a população, que sofre nas filas de espera, além de 
sobrecarregar os serviços do SUS.(2011: 108). 

Segundo Serra e Rodrigues (2010), os elementos críticos para garantir a integração 

das redes de saúde são; as condições de acesso aos serviços de saúde, recursos 

humanos, sistemas de informação e comunicação, apoio logístico e regulação dos 

serviços. Estas condições são na grande maioria das vezes precárias no interior do 

país, onde há: carência de profissionais qualificados; deficiências no sistema de 

referência e contrarreferência; as referências externas são muitas vezes distantes 

dos municípios de origem dos pacientes; espera prolongada para ter acesso ao 

serviço de saúde; sistemas de informação precários; e aregulação dos serviços não 

atende todas as necessidades de saúde. Deve-se destacar; principalmente,a 

inexistência de autoridades sanitárias que respondam por tudo isto em cada região. 

Procurando fortalecer a regionalização da rede SUS e garantir a integralidade da 

assistência, a Norma Operacional de Assistência à Saúde no. 01/2001 (NOAS), 

publicada pela Portaria GM/MS nº.95/2001 (BRASIL, 2001), enfatizou o 

planejamento regional da rede, buscando aorganização integrada do Sistema em 

todos os níveis de atenção. Para tanto procurou dar maior responsabilidade às 

secretarias estaduais de saúde (SES), que deveriam coordenar o processo de 

definição dos Planos Diretores Regionais (PDR). 

A NOAS 01/01 preconizava que a definição das regiões de saúde deveria considerar 

os territórios e as necessidades de saúde da população, de forma a se poder 
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identificar as prioridades de intervenção e as características das redes de 

assistência integradas, alocar recursos, e contratar serviços. A regulação do acesso 

e principalmente o controle e avaliação deveriam ser feitos nas Regiões de Saúde. 

Estas poderiam ser subdivididas em microrregiões e módulos assistenciais (primeiro 

nível de referência) para a organização da oferta de serviços de média 

complexidade. A NOAS 01/01 propôs a criação de módulos assistenciais e 

microrregiões resolutivos no interior das regiões de saúde, onde um ou mais 

municípios pudessem oferecer serviços de média complexidade para sua população 

e a dos municípios vizinhos, que só tivessem ações e serviços de atenção básica 

em seu território. 

Ao fazer isto, criou uma extensa e detalhada lista de procedimentos médicos 

divididos em alta e média complexidade e esta em Elenco de Procedimentos Mínimo 

da Média Complexidade (EPM-1), a ser oferecido nos módulos assistenciais e EPM-

2, a ser oferecido nas sedes de microrregiões. Deveria haver municípios sede dos 

módulos, microrregiões e regiões de saúde, cada um deles responsável pela oferta 

de serviços de média e alta complexidade para os demais municípios da região 

(RODRIGUES e SANTOS, 2011: 117). 

Para tentar viabilizar esta divisão de trabalho tão complexa, os municípios que 

oferecessem serviços de média e alta complexidade passariam a ter acesso a 

incentivos financeiros específicos. A implantação dos primeiros PDRs foi tão difícil 

que o Ministério baixou uma nova NOAS no. 01/02, publicada pela PortariaGM/MS 

no.373/2002 (BRASIL, 2002), que dilui a implantação dos serviços entre os diversos 

municípios que se dispusessem a prestá-los para os demais. Ambas as NOAS 

estabeleciam a complementação da regionalização feita pelo PDR a um Plano 

Diretor de Investimentos (PDI). Segundo Queiroz, 

o PDI consiste em outro instrumento de planejamento, formulado 
com o objetivo de orientar as prioridades de investimento estaduais 
para a implantação de novos serviços, no sentido de viabilizar os 
recursos necessários à superação dos vazios assistenciais 
identificados no processo de elaboração do PDR (2004: 22). 

É importante ressaltar que a lógica das NOAS se distanciou da proposta de Dawson 

no sentido de organização da rede de serviços de saúde em três níveis – primário, 

secundário e terciário – que estão relacionados ao nível de cuidado requerido por 

cada tipo de paciente e organizados no território de forma a facilitar o acesso das 
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pessoas aos mesmos. As listas de média e alta criaram uma série de instrumentos 

burocráticos para a distribuição de recursos e para a organização da oferta de 

serviços de grande complexidade e difícil compreensão para a população. Um 

exemplo ilustra bem a complicação introduzida pela NOAS: O Elenco Mínimo de 

Procedimentos de Média Complexidade de Nível 1 (EPM-1) inclui ultrassom 

(ecografia) apenas para obstetrícia e ginecologia (NOAS 01/2001, Anexo 3-A, 

procedimentos 223 e 224). Cardíacos ou pacientes com complicações 

osteomusculares devem se dirigir a outros serviços para obter diagnósticos com o 

mesmo tipo de equipamento. 

O Decreto no. 7.508/2011 conceitua Região de Saúde como: 

espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde; (art. 2o . I) 

Também conceitua “Rede de Atenção à Saúde” (RAS) como “conjunto de ações e 

serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade 

de garantir a integralidade da assistência à saúde” (art. 2o. VI). O Decreto no. 

7.508/2011. propõe uma gestão compartilhada da RAS (art. 20, IV), na qual a 

Comissão Intergestores Regional (CIR), “vinculada à Secretaria Estadual de Saúde 

para efeitos administrativos e operacionais” (art. 30, III), no lugar dos Colegiados de 

Gestão Regional (CGR), criados anteriormente pelo Pacto pela Saúde (Portaria 

GM/MS n0. 399/2006). Nem os CGR, nem as atuais CIR são responsáveis por 

elaboração de Programação Pactuada Integrada (PPI). 

Essa visão de compartilhamento da gestão da rede já estava presente no Pacto pela 

Saúde de 2006:  

A Região de Saúde deve organizar a rede de ações e serviços de 
saúde a fim de assegurar o cumprimento dos princípios 
constitucionais de universalidade do acesso, equidade e 
integralidade do cuidado;  
A organização da Região de Saúde deve favorecer a ação 
cooperativa e solidária entre os gestores e o fortalecimento do 
controle social; (Portaria GM/MS no. 3999/2006). 

A diferença entre essas normas é vinculação pelo Decreto no. 7.508/2011, às 

secretarias estaduais de saúde. Elas já vinham ganhando maior responsabilidade 



 39

desde a NOAS no. 01/2001. Essa responsabilização das secretarias estaduais de 

saúde pela definição das regiões de saúde, atribuída por portarias do Ministério da 

Saúde (NOAS e Pacto) e agora pelo Decreto, deve ser confrontada com o que diz a 

Constituição Federal a respeito do processo de regionalização no interior dos 

estados federados: 

Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 
por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum (CF, artigo 25 § 3.º). 

A este respeito, o Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara 

dos Vereadores do Rio de Janeiro, de 2005, dizia o seguinte: 

Ora, se cabe aos estados definir por “lei complementar”, por 
intermédio do Poder Legislativo, portanto, a instituição de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, é no mínimo 
questionável que uma norma administrativa do Ministério da Saúde, 
estabeleça um processo de regionalização comandado pelas 
secretarias estaduais de saúde, o qual se inicia e se encerra no 
âmbito do Poder Executivo. (RIO DE JANEIRO, 2005: 104-105) 

Como se vê, parece haver uma incompatibilidade entre a norma constitucional, que 

exige lei complementar estadual para a regionalização e a atribuição pelo Ministério 

da Saúde, via portarias administrativas, de responsabilidade às secretarias de saúde 

de estabelecer regiões de saúde. O tema da regionalização de serviços públicos 

interessadiretamente aos cidadãos e deveriam, por essa razão, ser discutida por 

seus representantes legais, no entanto, o Ministério prefere tratar do assunto no 

âmbito administrativo.  

Além disso, as normas relativas às redes de ações e serviços do SUS reúnem 

diversos entes municipais numa mesma região de saúde, e não criam qualquer 

autoridade unificada da mesma, além de um colegiado regional (as CIR). Está 

ausente, portanto, a preocupação com a necessidade de um comando único sobre 

as RAS. 

3.2.2. Ausência de autoridades sanitárias regionais 

Pode-se dizer que o tratamento da rede de saúde pela legislação do SUS também é 

omisso quanto à noção de autoridade sanitárianas regiões de saúde.O relatório 

Dawson insiste na necessidade de cada região de saúde contar com uma autoridade 
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sanitária responsável pelo planejamento, pelo financiamento, pela organização e o 

controle da rede de saúde, mencionando este tipo de autoridade 32 vezes em suas 

46 páginas (DAWSON, 1964).  

Nem o Caderno de Regionalização da NOAS 01/2001, que possui 114 páginas, nem 

a NOAS no. 01/02 (Portaria GM/MS nº. 373, de 27 de fevereiro de 2002), que possui 

86 páginas, nem o Pacto pela Saúde de 2006 (Portaria GM/MS no. 399, de 22 de 

fevereiro de 2006, nem o recente Decreto no. 7.508, de 28/06/2011, que regulamenta 

a Lei no. 8.080/1990, não mencionam abordam uma única vez a necessidade de 

existência desse tipo de autoridade no SUS.A NOAS 02/2002 parece abordar de 

forma tangencial o tema ao mencionar uma única vez a necessidade de haver 

médicos reguladores da assistência, mas em nenhum momento associa esta idéia à 

de autoridade sanitária regional. 

Como não há autoridade regional de saúde no SUS, os municípios que integram 

uma rede devem ‘cooperar’ para o bom funcionamento desta. Mesmo quem critica o 

modelo de municipalização da gestão do SUS, como Pestana e Mendes, imaginam 

que a solução seria “superar o paradigma da municipalização autárquica e 

consolidar, em seu lugar, o paradigma da regionalização cooperativa” (2004:33). 

Neste sentido, o Decreto no. 7508, de 28/06/2011 no SUS diz que: 

II – Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde [COAPS] – 
acordode colaboração firmado entre entes federativos com a 
finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na 
rede regionalizada e hierarquizada, com definição de 
responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de 
avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão 
disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e 
demais elementos necessários à implementação integrada das ações 
e serviços de saúde. (BRASIL, 2011, Art. 2º). 

Tal contrato deve ser estabelecido entre todos os municípios de uma região, 

dependendo da existência de um espírito de cooperação entre eles, uma vez que 

todos são gestores do SUS e não há previsão de existência de um gestor regional 

único. O apelo à ‘cooperação’ entre os municípios parece ignorar, no entanto, as 

tradições do poder local no Brasil (ver item 2.5) e as disputas políticas entre as 

autoridades locais vizinhas, principalmente por motivos político-eleitorais. Os 

municípios são a base eleitoral de todo sistema político brasileiro, todas as eleições 

proporcionais ou majoritárias das três esferas de governo passam por acordos 

políticos no nível municipal, que é o que viabiliza a obtenção dos votos necessários 
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para eleger deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente 

da República (RODRIGUES e SANTOS, 2011). 

Tais acordos locais envolvem tanto diferentes grupos e interesses políticos internos 

aos municípios, quanto àss disputas de poder entre lideranças de municípios 

vizinhos. É comum que prefeitos de municípios vizinhos concorram simultaneamente 

a cargos proporcionais, como deputados estaduais, o que os coloca diretamente em 

confronto, pois um precisa obter votos no município do outro. Como a disputa 

política é fenômeno natural e comum no nível local, é de se imaginar as dificuldades 

concretas que se colocam para a cooperação na área da saúde. Basta pensar nos 

conflitos que podem surgir entre municípios vizinhos, numa situação de implantação 

de um novo serviço de saúde num deles, que implica obviamente tanto em mais 

movimento econômico e financeiro para o município que o sediar, quanto prestígio 

político para o prefeito do mesmo. 

Uma alternativa a esta situação seria a existência de autoridades sanitárias 

regionais, responsáveis por todos os serviços existentes em suas jurisdições, por 

todos os recursos financeiros e pela regulação da utilização dos serviços. Isto é o 

que acontece na maior parte dos países que tem sistemas de saúde públicos 

organizados em redes regionais e corresponde às propostas tanto de Dawson, 

quanto dos SILOS da OPAS. 

3.2.3. A fragmentação do financiamento das redes de atenção do SUS 

O principal instrumento que define os recursos de financiamento das redes de 

serviços no SUS é a Programação Pactuada Integrada (PPI). A PPI é elaborada no 

nível nacional pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que conta com 

representações do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) 

e Secretarias Municipais de Saúde (SMS),no nível estadual pela Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB), com participação apenas das SES e SMS. A PPI é o 

principal mecanismo de estabelecimento dos valores a serem repassados pela 

União para os estados e municípios(FAVERET, 2002; RODRIGUES e SANTOS, 

2011). 

Envolve a negociação dos serviços prestados por municípios para a população de 

outros municípios, incluindo respectivos valores financeiros estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde. O Teto Financeiro da Assistência compreende a soma de todos 
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os procedimentos ambulatoriais, de Média e Alta Complexidade (MAC) hospitalares, 

cujo montante é estabelecido pela CIT e pelas CIBs, com base nos valores de tabela 

e dos procedimentos passados utilizados. Os tetos são estabelecidos com base “na 

média de seu gasto histórico”, de acordo com o estabelecido anteriormente pela 

NOB 01/93 (Portaria GM/MS, no. 545/1993, item 5.6). Os recursos destinados ao 

pagamento das diversas ações de atenção à saúde prestadas entre municípios são 

alocados, previamente, pelo gestor que demanda esses serviços, ao município sede 

do prestador. Este município incorpora os recursos ao seu teto financeiro. (NOB, 

01/96, item 5). 

A PPI nacional define o Teto Financeiro de Assistência para o Estado (TFAE) e a 

PPI estadual define o Teto Financeiro de Assistência para o Município (TFAM), 

porém os estados possuem autonomia para usarem seus recursos eestão cada vez 

mais os utilizando de acordo seus Planos Estaduais de Saúde, seus programas de 

governo. Ou seja, os recursos estaduais que financiam o SUS, não integram a PPI, 

nem os TFAMs. 

Como já foi abordado, a inexistência de autoridades regionais de saúde também 

está relacionada com a forma com que os recursos financeiros das três esferas 

circulam no SUS. Por não contarem com autoridades sanitárias regionais, as RAS 

não tem orçamentos próprios, sendo fragmentado o financiamento das ações e 

serviços no seu interior. Somente os recursos da União entram nas PPIs. Os 

recursos estaduais costumam ser gastos principalmente com suas redes próprias de 

serviços. Os municípios também financiam principalmente seus próprios serviços, a 

não ser quando participam de consórcios, quando em alguns casos há 

transferências diretas entre municípios para viabilizar determinados serviços 

comuns. Cada esfera de governo contribui de forma diferente para o financiamento 

do SUS, o que compõe um quadro bastante fragmentado. 

De acordo a Superintendência de Regulação (MINAS GERAIS: 06/12/12), as 

pactuações em MG são realizadas por meio eletrônico, através do SUSFácil, que é 

um programa informatizado de regulação, para o planejamento e gestão da PPI. 

Então, as pactuações inicialmente são realizadas por este sistema, com os 

remanejamentos das metas físicas e financeiras e posteriormente através da 

negociação verbal entre os gestores nas CIBs. 
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De acordo a SES/MG (2005), o SUSFácil é um software de regulação, que 

caracteriza o Sistema Estadual de Regulação Assistencial, composto por uma 

Central de Regulação Assistencial e módulos em todas macrorregiões e 

microrregiões de MG. 

Esta Central de Regulação possui vários objetivos, entre eles estão a adequação da 

demanda por um problema assistencial específico em um dado momento,com 

amelhor oferta disponível para este problema, baseados no estabelecimento de 

protocolos assistenciais padronizados e pactuados, paragarantir o acesso através do 

referenciamento adequado dos serviços de MAC. (SES/MG, 2005) 



 44

4. ABORDAGEM TEÓRICA, OBJETIVOS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

4.1. Neoinstitucionalismo histórico como perspectiva teórica 

Como o estudo analisou as relações entre a gestão do encaminhamento de 

pacientes do SUS e as instituições do poder local, que podem ser vistas como o 

encontro entre as gramáticas políticas do universalismo de procedimentos e as do 

clientelismo, foi necessário buscar apoio em uma abordagem teórica que 

possibilitasse a análise de políticas públicas num contexto histórico concreto. 

Segundo Hall e Taylor (2003), Souza (2006) e Peres (2008), os estudos sobre 

políticas públicas surgem como um campo específico da ciência política, inicialmente 

nos Estados Unidos da América, no contexto da Guerra Fria. Os estudos de ciências 

políticas, na época estavam marcados, ainda, pelo conflito entre os adeptos do 

comportamentalismo e do institucionalismo. 

Segundo Souza, a melhor definição de política pública é a de Laswell, “decisões 

sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o 

quê, por quê e que diferença faz” (2006:  24). A mesma autora, ao fazer resenha 

sobre as diferentes concepções sobre políticas públicas, elenca alguns elementos 

principais dessas políticas, dos quais destaco os seguintes: 

 A política pública permite distinguir entre o que o governo 
pretende fazer e o que, de fato, faz; 

 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, 
embora seja materializada através dos governos, e não 
necessariamente se restringe a participantes formais, já que os 
informais são também importantes; 

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras; 
(2006: 34) 

Os estudos de políticas públicas dão importância à identificação das agendas 

políticas, dos atores envolvidos no processo decisório, dentro ou fora dos governos 

e das arenas políticas em que as decisões são tomadas. Um conceito central para o 

estudo das públicas é o de instituição, definida para os institucionalistas, segundo 

Hall e Taylor “como [o conjunto] dos procedimentos, protocolos, normas e 

convenções oficiais e oficiosas inerentes à estrutura organizacional da comunidade 

política ou da economia política” (2003: 196). Volto a este conceito mais adiante. O 

institucionalismo, ou neoinstitucionalismo, em suas diferentes vertentes surgiu como 

reação às análises de cunho comportamentalista. Para North (2011) as instituições 
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não se confundem inteiramente com as organizações, constituindo as regras do jogo 

numa sociedade, ou os constrangimentos formais ou informais que moldam as 

ações humanas. 

Para Hall e Taylor (2003: 193), assim como para Peres (2008: 54) há três correntes 

do estudo do neoinstitucionalismo: histórico – que teria se desenvolvido como 

reação ao estrutural-funcionalismo; da escolha racional - surgiu no contexto do 

estudo de comportamentos no interior do Congresso dos EUA e influenciado pelo 

utilitarismo; e o sociológico – que teria surgido no contexto do estudo das 

organizações, pressupondo uma racionalidade crescente da vida social, viabilizado 

por organizações cada vez mais complexas. 

Tal como as outras vertentes, neoinstitucionalismo histórico se propõe estudar as 

políticas públicas considerando as regras do jogo – ou instituições – no qual elas se 

desenvolvem, as arenas de decisão política e os diversos atores sociais, inclusive as 

organizações estatais que participam delas ou as influenciam. As principais 

diferenças em relação às outras correntes seriam principalmente a importância 

atribuída às relações entre Estado e Sociedade e à consideração da história, ou do 

processo histórico concreto em que essas relações ocorrem (SKOCPOL, 1995). 

Para eles, também as instituições conformam, delimitam ou constrangem o jogo e as 

posições dos diferentes atores e organizações, mas estes também podem 

influenciar e modificar as próprias instituições. O Estado para esta corrente é mais 

do que um mero representante de classes ou interesses sociais, ele tem certa 

autonomia em relação àqueles. Os próprios funcionários estatais podem ser vistos 

como atores em determinadas situações, com agenda própria, influenciando as 

políticas públicas (MARQUES, 1997; FREY, 2000; ARRETCHE, 2007). 

O conceito de instituição utilizado nos estudos neoinstitucionalistas é variado, 

podendo incluir regras formais (leis, normas e outros procedimentos) e informais 

relacionadas a códigos de conduta, hábitos e convenções em geral. As instituições 

também podem ser vistas, no entanto, como organizações que definem regras e 

defendem interesses próprios ou de grupos sociais que representam. De qualquer 

modo, os neoinstitucionalistas tendem a enfatizar o caráter mais amplo de 

instituições se comparado ao das organizações. Por instituições entendem-se 

qualquer regra ou “forma de constrangimento que moldam as interações humanas” 

e, por organizações, os grupos e agentes políticos (partidos, governos, senado, 
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prefeitura), econômicos (sindicatos, cooperativas), sociais (igrejas, clubes) e 

educacionais (escolas, universidades). (NORTH apud MARQUES, 1997: 76) 

O neoinstitucionalismo é um método de análise de casos ou situações que tem 

origem nas ciências sociais, mais particularmente na sociologia, que é uma 

disciplina de caráter essencialmente histórica, que desde o seu início procurou 

estudar e entender as transformações porque passava o capitalismo europeu 

(SKOCPOL e MISKOLCI, 2004). Neste sentido é fundamental destacar a 

preocupação do neoinstitucionalismo com o contexto histórico, com o processo de 

transformações permanentes que afeta o jogo institucional e o posicionamento dos 

diferentes atores envolvidos (LIMA, MACHADO e GERAISSI, 2011). Tanto as regras 

sobre a rede SUS e o PSF, quanto o ambiente político do Município a ser estudado 

sofreram e sofrem diversas mudanças ao longo do tempo, que afetam as condições 

de desenvolvimento da política pública em questão, o que justifica a escolha do 

método. 

4.2. Questõesnorteadoras 

Como um município de pequeno porte que só conta com o nível de atenção primário 

pode assegurar a “integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado 

e contínuo das ações e serviços [...] exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema” (LOS, art. 7º, II) aos seus habitantes? Essa questão pode 

ser desdobrada em duas outras: 

 Como a rede SUS está estruturada para atender as necessidades de serviços 

de média e alta complexidade para a população de pequenos municípios? 

 De que forma as instituições e tradições do poder local brasileiro afetam o 

encaminhamento de pacientes dos pequenos municípios para serviços de 

média e alta complexidade no SUS? 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo Geral 

 Analisar as condições de acesso dos pacientes da Saúde da Família do 

Município de Rio do Prado aos serviços de Média e Alta Complexidade (MAC). 
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4.3.2. Objetivos específicos 

 Estudar a gestão do encaminhamento dos usuários da Saúde da Família para 

serviços de média e alta complexidade do SUS; 

 Analisar a conformação da rede SUS no Estado de Minas Gerais, com foco na 

Macrorregião Nordeste e na Microrregião de Almenara, nas quais se situa Rio 

do Prado; 

 Analisar as relações entre as instituições do poder municipal local e o 

processo de encaminhamento dos pacientes para serviços de média e alta 

complexidade do SUS em Rio do Prado. 

4.4. Cenário de estudo 

O estudo foi realizado no Município de Rio do Prado, situado no Vale do 

Jequitinhonha, no Nordeste do Estado de Minas Gerais, que tinha, em 2010, 4.506 

habitantes de acordo último Censo Demográfico (IBGE, 2010) e 5.191 habitantes 

estimados para 2012 (DATASUS: 21/12/12). Como já foi dito, Rio do Prado faz 

parte, ainda, da microrregião de Almenara, à qual pertencem outros 15 municípios. 

Pode-se dizer que nem a região, nem a microrregião não seguem os critérios de 

resolutividade preconizados pela NOAS, por não oferecerem oferta de todos os 

serviços de média e alta complexidade necessários às suas populações. De acordo 

a Programação Pactuada Integrada (PPI), alguns destes serviços são encaminhados 

para a terceira referência do município, que é Teófilo Otoni e a grande maioria é 

encaminhada para Belo Horizonte, na Macrorregião Centro, situada a quase 800 km 

de distância. 

O município cuja situação será estudada, Rio do Prado, situado no Vale do 

Jequitinhonha, está entre os menores municípios com menos de 5 mil habitantes, de 

acordo último censo demográfico, e também não assumiu a gestão plena do 

sistema.  

De acordo com os dados da Tabela 3, podemos observar que neste mesmo 

município, dos seus 1545 domicílios, 331 vivem com até 1/4 de salário mínimo e 

somente 6 domicílios vivem com mais de 5 salários mínimos! Comprovando a 

grande dependência destes usuários do SUS para toda oferta de serviço de saúde. 
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Tabela 3: Rio do Prado, domicílios por classes de rendimento per capita, 2010 

N % % acum.
Sem rendimento 84 5,4           5,4           
Até 1/4 de salário mínimo 331 21,4         26,9         
Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 505 32,7         59,5         
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 460 29,8         89,3         
Mais de 1 a 2 salários mínimos 119 7,7           97,0         
Mais de 2 a 3 salários mínimos 25 1,6           98,6         
Mais de 3 a 5 salários mínimos 15 1,0           99,6         
Mais de 5 salários mínimos 6 0,4           100,0       
Total 1545 100,0       -

DomicíliosClasses de rendimento per capita

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE - Resultados  

preliminares do Censo Demográfico de 2010. 

O Município conta com duas equipes completas do Programa Saúde da Família 

(PSF), que foi implantado desde 2001, porém uma atende o distrito Vila Formosa, 

situado na zona rural. Além dessas duas unidades, Rio do Prado conta com uma 

unidade de pronto atendimento 24 horas, mas o profissional médico somente atende 

ao ser solicitado em sua residência e segue os critérios políticos citados no primeiro 

capítulo. 

Existe uma grande rotatividade deste profissional, tanto pelo desinteresse do mesmo 

em permanecer na região, quanto pela não adesão aos critérios do mandonismo 

local na oferta dos serviços de saúde. 

4.5.Desenho do estudo 

O projeto de estudo consiste num estudo de caso sobre a gestão do processo de 

encaminhamento de pacientes no SUS de municípios de pequeno porte para 

serviços de média e alta complexidade. O tema ainda foi pouco estudado, o que 

justifica a utilização de uma abordagem exploratória, como é o método de estudo de 

caso. Este método envolve análise intensiva de alguns ou um único caso, utilizando 

descrições detalhadas e o entendimento do relacionamento entre diferentes 

elementos ou atores envolvidos na situação estudada, os números importam pouco, 

constituindo-se num método essencialmente qualitativo (BOYD & STASCH, 1985, 

apud CAMPOMAR, 1991: 96). Alguns autores (YIN, 1989, apud BRESSAN, 2000: 2; 
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e VENTURA, 2007: 384) chamam a atenção para o fato de o método ser útil para 

estudos de situações complexas e contemporâneas, bem delimitadas e 

contextualizadas como é o caso deste projeto. Trata-se, portanto de um método de 

caráter exploratório e descritivo, não pretendendo apresentar soluções explicações 

definitivas sobre a situação estudada, mas levantar hipóteses sobre o tema 

estudado (YIN, 1989, apud BRESSAN, 2000: 2; e GIL. 2009). 

Como se trata de um estudo de gestão de uma política pública parece adequado a 

associação ao estudo do caso das ferramentas de análise do neoinstitucionalismo 

histórico, que vem sendo usado de forma crescente para a análise de políticas 

públicas na área social (SKOCPOL, 1995 e 1996; PIERSON, 2007), inclusive no 

Brasil (ARRETCHE, 2005; MARQUES, 2000 e 2004; GERSCHMAN e SANTOS, 

2006) brevemente descrito a seguir. 

4.6.Procedimentos de coleta e análise de dados 

A coleta de dados foi realizada através de: levantamento de dados secundários 

sobre a rede de serviços de saúde do SUS; entrevistas semi-estruturadas, 

observação assistemática e análise documental. 

4.6.1. Dados secundários sobre a rede 

Para analisar a rede SUS do Estado, foi necessário lançar mão de diferentes 

procedimentos. Foram coletados e analisados, em primeiro lugar, dados relativos à 

regionalização do SUS em Minas Gerais, com base em documentos da Secretaria 

de Estado de Saúde (SES/MG), principalmente o “Plano Diretor de Regionalização 

de Minas Gerais (PDR-MG)”. Também foram coletados e analisados dados obtidos 

junto à base do DATASUS (população residente estimada por macro e microrregiões 

de saúde). Quanto à oferta de serviços, foram levantados e analisados dados do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) a respeito da oferta de 

serviços hospitalares (unidades e leitos) e de equipamentos por macrorregiões. Para 

analisar a oferta de consultas e procedimentos especializados de saúde para os 

moradores de Rio do Prado, foram coletados e analisados dados da base do CNES, 

disponibilizados pelo DATASUS. Os dados encontrados no CNES foram 

comparados com um dimensionamento das necessidades de atenção especializada 

de nível secundário para a população de Rio do Prado, 4.506 mil habitantes (Censo 
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Demográfico, 2010). Este cálculo de dimensionamento foi realizado a partir dos 

dados da Portaria GM/MS nº. 1.101/2002 que visa oferecer subsídios para: 

Analisar a necessidade da oferta de serviços assistenciais à 
população; 
Auxiliar na elaboração do Planejamento e da Programação Pactuada 
e Integrada da Assistência à Saúde (PPI); 
Auxiliar no acompanhamento, controle, avaliação e auditoria dos 
serviços de saúde prestados no âmbito do SUS. (BRASIL, 2002) 

De acordo esta Portaria, estes parâmetros são recomendações técnicas para 

orientar os gestores, podendo sofrer alterações de acordo as necessidades 

regionais, epidemiológicas e financeiras. (BRASIL, 2002). Desta forma, obtive uma 

análise prévia da realidade e da qualidade da rede de assistência oferecida à 

população de Rio do Prado, seguindo esta óptica. Esta análise prévia permitiu definir 

mais questões para as entrevistas. Utilizei um roteiro básico de entrevistas que foi 

adaptado a cada tipo de informante, por conta das diferentes experiências, posições 

e interesses dos mesmos. A versão preliminar desse roteiro é apresentada no 

Apêndice 1. 

4.6.2. Observação assistemática 

Foi realizada observação assistemática5 nos seguintes fóruns do SUS de Minas 

Gerais: CIR da Microrregião de Almenara, em 08 de agosto de 2012; do Conselho 

de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) e da CIB estadual em Belo 

Horizonte, em 12 de setembro de 2012. 

Por essas razões Selltizet al denominam a técnica de ‘observação assistemática’, 

afirmando, ainda que a denominação de participante seria mais adequada para 

estudos antropológicos “em que o observador assume até certo ponto o papel de um 

membro do grupo e participa de sua atuação” (1974: 232). Para Mann a observação 

participante  

                                                   
5Minayoet al, consideram esta técnica como observação participante e a conceituam como “o contato 
direto do pesquisador com o fenômeno, para obter informações sobre a realidade dos atores sociais 
em seus próprios contextos” (2003: 59). Trata-se de um engano muito comum na área da Saúde 
Coletiva e criticado pelos cientistas sociais. William Foote Whyte, foi quem desenvolveu a técnica de 
observação participante para desenvolver sua pesquisa sobre a Máfia, o que gerou o livro “Sociedade 
de esquina”, por razões óbvias, o observador participante não pode se identificar, nem tomar notas 
publicamente e precisa, ainda, se envolver e ser aceito pelo grupo observado, o que costuma tomar 
um tempo longo. Lícia Valladares (2007), ao fazer a resenha da tradução brasileira do livro, que criou 
chegou a propor dez mandamentos da observação participante, de forma a evitar o mau uso da 
técnica, infelizmente tão comum na área da saúde coletiva. 
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É empregada muito comumente para descrever métodos de 
pesquisa bastante diferentes e na sua própria difusão dos processos 
utilizados, sob o guarda-chuva deste nome existe um perigo. 
Observação participante geralmente refere-se a uma situação onde o 
observador fica tão próximo quanto um membro do grupo que ele 
está estudando e participa das atividades normais deste. (1975: 131) 

Este autor também denomina a técnica de observação assistemática de “observação 

incontrolada, não-participante”, exatamente pelo fato do pesquisador não ter 

qualquer controle sobre a situação observada. Nas pesquisas experimentais é 

possível introdução de um elemento de controle sobre a situação, tal como se faz 

com a utilização de grupo-controle, o que é, em geral, impossível na pesquisa social. 

Na mesma linha, segundo Selltiz et al, uma característica essencial da observação 

assistemática é de constituir uma técnica adequada para pesquisas exploratórios 

porque observador não controla a situação, não sabe exatamente o que vai 

acontecer e sua “compreensão [...] da situação tende a mudar durante o processo 

[de observação]” (1974: 233). 

Este trabalho prefere, desta forma, adotar a denominação de observação 

assistemática, em concordância com o Selltizet al. Um dos riscos inerentes a este 

procedimento de coleta de dados na área da pesquisa social é a interferência de 

vieses por parte do pesquisador, que pode trazer uma visão preconcebida sobre a 

situação e os processos envolvidos (SELLTIZ et al, 1974; e KAPLAN, 2006). Um dos 

procedimentos recomendados é que o pesquisador assuma esta posição perante os 

atores observados (SELLTIZ et al, 1974; , o que foi feito nesta pesquisa. Outra 

recomendação de Selltiz et al (1974) para a redução dos vieses é a anotação pelo 

pesquisador durante a observação, procedimento também adotado nesta pesquisa. 

4.6.3. Entrevistas 

Foi utilizado um roteiro de entrevistas (Apêndice 1), para a realização das 

entrevistas. O roteiro básico foi adaptado de acordo com o entrevistado e com o 

andamento de cada entrevista. Este procedimento de pesquisa constitui outra 

técnica em que o pesquisador tem menor controle da situação do que a aplicação de 

um questionário fechado (MANN, 1975). Foram selecionados informantes que 

pudessem opinar, com base na sua experiência em relação aos seguintes aspectos: 

 Estruturação da rede de ações e serviços de saúde na região e na 

microrregião – entrevistados: autoridades locais e regionais de saúde; 
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 Verificação pelo sistema das necessidades de saúde estimadas com base em 

algum parâmetro de planejamento (por exemplo a Portaria GM/MS no. 

1.101/2002) para a definição da oferta de serviços – entrevistados: 

autoridades locais e regionais de saúde; 

 Oferta atual de serviços de média e alta complexidade – características e 

deficiências – entrevistados: autoridades locais e regionais de saúde; 

 Principais necessidades de saúde – entrevistados: autoridades locais e 

regionais de saúde, médicos e lideranças locais; 

 Identificação dos serviços (consultas, exames e procedimentos) de média e 

alta complexidade que apresentam maior dificuldade para o encaminhamento 

para os pacientes de Rio do Prado – entrevistados: autoridades locais de 

saúde, médicos de família e lideranças locais; 

 Existência de planos de investimento na ampliação da capacidade de oferta de 

serviços na região de saúde – entrevistados: autoridades locais de saúde, 

médicos e lideranças locais; 

 Interferência de práticas políticas clientelistas locais sobre a gestão do 

encaminhamento de pacientes para serviços de média e alta complexidade e 

do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) – médicos e lideranças locais. 

Foram os seguintes os tipos de informantes entrevistados: 

 Principais atores envolvidos na conformação da rede de saúde do SUS no 

Estado, na microrregião de Almenara e no Município;  

 Responsáveis pela gestão do encaminhamento dos usuários e representantes 

desses no Município; 

 Profissionais envolvidos no processo de gestão da atenção no SUS; 

 Observação do processo de planejamento e programação realizado pelas CIB 

estadual e microrregional, realizadas respectivamente na capital do estado. 

Além das autoridades sanitárias locais foram entrevistadas autoridades e lideranças 

do sistema de saúde: no Município; na primeira referência para encaminhamento 

(Município de Felisburgo); sede da Microrregião de Saúde de Almenara; GRS de 

Pedra Azul; responsável pela regulação da RAS de Teófilo Otoni. Os atores 

entrevistados não foram identificados ao longo do texto por questões éticas. Para 

preservá-los, foram utilizadas iniciais de acordo com os papéis que desempenham 
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no cenário de estudos. Assim, as autoridades locais são identificadas pelas iniciais 

‘AL’, os gestores da rede e integrantes do Conselho Municipal de Saúde, são 

mencionados como ‘GR’. 

4.6.4. Análise de documentos 

Foram os seguintes os tipos dedocumentos que serviram de fonte primária para a 

análise: 

 Estruturação da rede de ações e serviços de saúde na região e na 

microrregião e oferta de serviços de média e alta complexidade– combase na 

Programação Pactuada e Integrada (PPI) e no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) do DATASUS; 

 Documentos sobre a rede SUS no Estado e na microrregião de Almenara, 

além do Plano Municipal de Gestão do SUS e o Relatório Anual de Gestão de 

Rio do Prado; 

 Utilização pelo sistema de saúde regional das necessidades de saúde 

estimadas com base em algum parâmetro de planejamento (por exemplo a 

Portaria GM/MS no. 1.101/2002) para a definição da oferta de serviços; 

 Levantamento da interferência de práticas políticas clientelistas locais sobre a 

gestão do encaminhamento de pacientes para serviços de média e alta 

complexidade e do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) – pormeio da coleta e 

exame dascartas anônimas e notícias de jornais regionais. 

4.7. Plano de análise 

O plano de análise foi feito com base no referencial neoinstitucionalista delineado 

acima. A Figura 1, a seguir, ilustra as instituições e atores sociais de Rio do Prado 

que potencialmente interferem na gestão do encaminhamento de pacientes para os 

serviços de média e alta complexidade do SUS. 
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Figura 1: Esquema representativo das instituições e atores sociais envolvidos 

na gestão do encaminhamento de pacientes para média e alta complexidade 
no Município de Rio do Prado 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise das entrevistas e documentos procurou identificar as principais 

instituições, arenas decisórias e os atores que participam do processo, levando em 

consideração a história recente do Município no período escolhido para o estudo. 

Em relação aos atores a análise procurou identificar e analisar possíveis mudanças 

de comportamento em função das mudanças conjunturais. 

Para alcançar os objetivos propostos foram utilizadas as seguintes categorias e 

subcategorias de análise resumidas no quadro 1 a seguir para a análise dos 

documentos e das entrevistas realizadas.A partir de cada categoria e através do 

discurso dos sujeitos da pesquisa foram identificadas subcategorias que 

identificavam um contexto em comum que será descrita a seguir.  
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Quadro 1: Categorias e subcategorias de análise e sua definição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da análise das entrevistas realizadas 

Essas categorias e subcategorias são utilizadas na análise, principalmente no item 5.2, 

adiante. 

 

 

Categorias Subcategorias Definição 

Estruturação da 
rede de serviços 

Oferta de serviços Serviços de MAC existentes 
regionalmente 

Demanda por serviços Serviços de MAC mais demandados 
regionalmente 

Critérios ou parâmetros do 
planejamento da oferta 

Utilização ou não de critérios de 
planejamento da oferta regional de 
procedimentos de MAC 

Ampliação de capacidade Iniciativas ou não de investimentos na 
ampliação da oferta regional de 
procedimentos de MAC 

PPI e 
encaminhamento 
de pacientes 

Bases para a programação Critérios formais utilizados para a 
programação pactuada e integrada 

Processo de pactuação Processo efetivo de pactuação e 
encaminhamento de pacientes para 
procedimentos de MAC 

Corporativismo Influência de interesses corporativos 
na oferta de serviços 

Clientelismo local Influência de interesses clientelísticos 
no encaminhamento de pacientes 
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5.A REDE SUS DE MINAS GERAIS E O ACESSO AOS SEUS SERVIÇOS 
PELOS RIOPRADENSES 

5.1. Análise da rede SUS de Minas Gerais 

5.1.1. Regionalização da saúde no Estado 

O PDR-MG dividiu o espaço territorial do Estado em 76 microrregiões e em 13 

macrorregiões de saúde (MINAS GERAIS, 2011: 14). Esse documento define 

macrorregião como a “base territorial de planejamento da atenção à saúde, que 

engloba regiões e microrregiões de saúde e oferta de alguns serviços da média 

complexidade de maior especialização e a maioria de serviços da alta 

complexidade” (2011: 62). A definição de microrregião, dada pelo mesmo 

documento é 

Base territorial de planejamento da atenção secundária com 
capacidade de oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares de 
média complexidade e alguns serviços de alta complexidade, 
constituída por um ou mais módulos assistenciais. Apresenta nível 
tecnológico de média complexidade e abrangência intermunicipal 
(idem: 62).  

As figuras 2 e 3, a seguir, ilustram os mapas das macrorregiões de Minas Gerais e 

da Macrorregião de Teófilo Otoni, na segunda é onde se situa a Microrregião de 

Almenara e o Município de Rio do Prado. 
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Figura 2: Mapa das macrorregiões do PDR de Minas Gerais 

 

Fonte: SES/MG, 2011. 
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Figura 3: Microrregiões da Macrorregião Nordeste (Teófilo Otoni) 

 
Fonte: SES/MG, 2011. 

A Figura 4, a seguir, apresenta a Microrregião de Almenara e seus municípios, entre 

os quais se situa Rio do Prado. 
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Figura 4: Microrregião de Almenara 

 
Fonte: SES/MG, 2011. 

As tabelas 4 e 5 a seguir mostram as macrorregiões e maiores e menores 

microrregiões do Estado, segundo o número de municípios e a população. Os dados 

da Tabela 3 mostram que a maior das 13 macrorregiões do Estado é a do Centro, 

onde está Belo Horizonte, que conta com 6,19 milhões de habitantes, enquanto a 

menor é Jequitinhonha, que conta com 374,9 mil pessoas. A disparidade entre as 

mesmas em termos da população é de 5,92 mil habitantes. 
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Tabela 4: Minas Gerais, macrorregiões de saúde, segundo o número de 

municípios, população residente e média de habitantes por município, 2012 

Macrorregional de Saúde Municípios População 
residente 
estimada 
para 2012

Média de 
habitantes por 

município

3101 Sul * 152 2.641.132      17.376             
3102 Centro Sul 50 731.435         14.629             
3103 Centro * 102 6.191.641      60.702             
3104 Jequitinhonha 29 374.945         12.929             
3105 Oeste 55 1.212.770      22.050             
3106 Leste 86 1.465.039      17.035             
3107 Sudeste 94 1.584.338      16.855             
3108 Norte 86 1.594.353      18.539             
3109 Noroeste 33 661.677         20.051             
3110 Leste do Sul 55 669.999         12.182             
3111 Nordeste 57 813.103         14.265             
3112 Triângulo do Sul 27 714.106         26.448             
3113 Triângulo do Norte 27 1.200.794      44.474             
Total 853 19.855.332    23.277             
Diferença entre a maior e 
a menor 125 5.816.696      -

 
* Foi retirado um município da macrorregião, em função da diferença  

encontrada com o total de municípios do Estado 

Fonte: DATASUS, 2012. 

Como se pode ver nos dados da Tabela 5, a seguir, há uma enorme disparidade 

tanto em termos do número dos municípios, quanto em termos populacionais entre 

as maiores e menores microrregiões definidas pelo PDR-MG. A maior delas é a de 

Juiz de Fora, que conta com 25 municípios e 525,2 mil habitantes, enquanto a 

menor delas é a de Santos Dumont, que tem apenas três municípios e uma 

população de 50,4 mil pessoas. É curioso que a maior microrregião (Juiz de Fora) 

tem população maior do que a menor macrorregião (Jequitinhonha).  
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Tabela 5: Minas Gerais, maiores e menores microrregiões, segundo o número 

de municípios, população residente e média de habitantes 
por município, 2012 

Microrregiões Municípios População 
residente 

estimada para 
2012

Média de 
habitantes 

por município

Maiores
Juiz de Fora 25 525.225         21.009           
Sete Lagoas 24 417.066         17.378           
Menores
João Pinheiro 3 69.276           23.092           
Santos Dumont 3 50.382           16.794           
Diferença entre a 
maior e a menor 22 474.843         -

 
Fonte: DATASUS, 2012. 

Além da divisão em macrorregiões e microrregiões, a rede SUS de Minas Gerais 

conta com 28 Superintendências Regionais de Saúde (SRS) e Gerências Regionais 

de Saúde (GRSs). Segundo o PDR-MG, as GRSs“ são uma divisão político-

administrativa e não coincidem com a divisão assistencial resultante da elaboração 

do PDR. [...] devem ser entendidas como extensão de gestão regionalizada, 

devendo ter sua organização com vistas às atividades fim da saúde, hoje com 

características mais ampliadas, em face da evolução institucional da SES/MG e do 

SUS (MINAS GERAIS, 2011: 22). 

5.1.2. Distribuição espacial e por esfera administrativa da oferta dos serviços 
de saúde 

Este item apresenta uma análise descritiva sobre a distribuição espacial e por esfera 

administrativa, incluindo a relação entre o setor público e privado, da oferta dos 

serviços e equipamentos de saúde do SUS no Estado, mas que tem grande 

importância para se evidenciar tanto as grandes diferenças existentes, quantoo peso 

do setor privado nos serviços de MAC, como vai ser mostrado a seguir. As 

macrorregiões que apresentam a menor disponibilidade de serviços são exatamente 

as mais carentes em termos econômicos e sociais: Noroeste, Jequitinhonha e 

Nordeste. Tais diferenças afetam o acesso da população aos serviços e mostram as 
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deficiências do PDR-MG em termos do planejamento da distribuição dos recursos 

entre as diferentes regiões de saúde do Estado. 

Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), de 

outubro de 2012, havia em Minas Gerais 701 hospitais disponíveis para o SUS, 

destes,80,6% (565) pertenciam à rede privada complementar ao SUS e 15,5% (109) 

eram municipais, os estaduais representavam apenas 2,9% do total e os federais 

apenas 1,0% (Apêndice B, Tabelas 6 e 7). Destes, 22,7% estavam concentrados na 

Macrorregião Centro (Belo Horizonte), seguida pela Macrorregião Sul (Poços de 

Caldas), que tinha 17,8 % dos hospitais do Estado. As demais macrorregiões 

apresentam poucos hospitais disponíveis para o SUS, confirmando as disparidades 

regionais na conformação das redes de saúde. A Macrorregião Nordeste (Teófilo 

Otoni) tinha apenas 5,3% do total (37). 

Dos leitos de internação disponíveis para o SUS no Estado, 72,3% eram oferecidos 

pela rede privada complementar, 15,3% pelos hospitais municipais, 8,2% pelos 

estaduais e 4,1% pelos federais. A maior concentração dos mesmos estava na 

Macrorregião Centro (26,1%) – dos quais 63,7% eram da rede privada –, enquanto a 

menor concentração ficava na Macrorregião Noroeste (Patos de Minas), com apenas 

2,0% do total. A Macrorregião Nordeste detinha apenas 5,0% dos leitos de 

internação disponíveis para o SUS no Estado, sendo que 78,6% destes eram da 

rede privada. É evidente, portanto, a grande disparidade da distribuição dos 

hospitais pelas diferentes macrorregiões de saúde e a dependência do SUS em 

relação à oferta privada de serviços (Apêndice B, tabelas 8 e 9). 

Já a diferença em termos da disponibilidade do número de leitos por dez mil 

habitantes não é tão grande, a Macrorregião Sudeste (Juiz de Fora) apresentava o 

maior número de leitos (28,1), enquanto a menor encontrava-se na Macrorregião 

Noroeste (9,4). A Macrorregião Nordeste (Teófilo Otoni) de interesse deste Estudo 

dispunha de 19,3 leitos por dez mil habitantes. Em relação ao número de leitos de 

internação por hospital, os hospitais estaduais apresentavam média de 40,41 leitos, 

enquanto os municipais tinham em média apenas 4,43 e os privados apenas 1,40 

para o SUS. (Apêndice B, Tabelas 8 e 9). A Macrorregião Nordeste também 

apresenta uma média de leitos disponíveis para o SUS por hospital inferior à do 

Estado (respectivamente, 42,4 e 44,4 leitos por hospital – ver Apêndice B, Tabela 

10) 
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Há grande discrepância entre as macrorregiões de saúde em relação à oferta total 

de equipamentos de saúde. Tanto a Macrorregião Centro quanto a Sudeste 

contavam mais de 18% do total dos equipamentos disponíveis para o SUS, 

enquanto as demais macrorregiões apresentavam menos de 9%. A menor 

disponibilidade de equipamentos estava na região Jequitinhonha, apenas 2,5%. A 

Macrorregião Nordeste detinha apenas 5,3% dos equipamentos. Em termos da 

oferta total de equipamentos disponíveis para o SUS prevalecem as unidades de 

saúde municipais (64,3%), enquanto os privados são 32,3% (Apêndice B, Tabelas 

11 e 12). Como esses números se referem ao total de equipamentos, dizem 

poucoquanto à complexidade dos mesmos, por isso é importante verificar a 

distribuição dos equipamentos mais complexos. 

Quando observamos a disponibilidade de equipamentos de alta complexidade para 

o SUS, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, por 

exemplo, é possível verificar a manutenção das diferenças regionais. Há uma 

grande concentração na Macrorregião Centro (26,1% de ressonância e 28,2% de 

tomografia), seguida pelas Macrorregiões Leste (Governador Valadares) e Sudeste 

(Juiz de Fora). A Macrorregião Leste dispunha de 13% dos equipamentos de 

ressonância e 7,4% de tomografia, enquanto a Macrorregião Sudeste de 13% dos 

equipamentos de ressonância e 12,1% de tomografia. Já a Macrorregião Nordeste 

possuía apenas 2,2% de ressonância magnética e 2,7% de tomografia 

computadorizada. equivalentes aos índices mais baixos do Estado, só comparáveis 

aos das macrorregiões Norte e Noroeste (Apêndice B, tabelas 13 a 16). Na análise 

dos resultados do processo de formulação da PPI (item 5.2), é abordada novamente 

a oferta de serviços de aparelhos, ressonância magnética e tomografia 

computadorizada. 

Do ponto de vista da oferta, segundo a esfera administrativa, observa-se que apenas 

2,2% dos aparelhos de ressonância estavam nas unidades municipais enquanto 

89,1% estavam nas privadas. Situação semelhante também ocorria quanto aos 

aparelhos de tomografia computadorizada, apenas 6,0% eram oferecidas por 

municipais e 87,9% por serviços privados. Trata-se de uma situação inversa ao que 

ocorre em relação à distribuição total dos equipamentos, segundo a esfera 

administrativa (Apêndice B, tabela 16). 
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É importante dizer, por último, que há uma grande concentração dos serviços de alta 

complexidade na Macrorregião Centro (Belo Horizonte), como mostra a Figura 5, a 

seguir. 

Figura 5: Oferta de alguns serviços de alta complexidade em Minas Gerais, 
2000 

 
Fonte: Rodrigues, 2010 (apresentação em ppt). 

Como se pode ver a região de Belo Horizonte, localizada no centro-sul do Estado é 

a primeira referência para diversos serviços de alta complexidade para a grande 

maioria dos municípios localizados em todo o norte do Estado. Desta forma a grande 

distância para os serviços de alta complexidade constitui um outro agravante à 

precariedade da rede SUS de diversas Macrorregiões, como é o caso da Nordeste.O 

fato desta Macrorregião ser a mais pobre de todo o Estado em termos de renda 

média per capita, em 2010 esta renda era de apenas R$ 369,78, equivalente a 58% 

da estadual, que era de R$ 637,26 no mesmo ano (Apêndice B, tabela 17). Esta 

situação econômica difícil explica a grande dependência de sua população de suas 

microrregiões ao SUS. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
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em setembro de 2012, apenas 3,3% dos habitantes da Microrregião de Almenara 

eram beneficiários de planos ou seguros privados de saúde, em comparação com 

uma média de 26,3% no Estado (Apêndice B, tabela 18). 

5.2. Política local e acesso aos serviços de saúde de média e alta 

complexidade em Rio do Prado 

5.2.1.O contexto político local 

De acordo com uma das autoridades locais entrevistadas, o ambiente político de Rio 

do Prado é dominado por dois partidos que vem se alternando no poder há pelo 

menos 16 anos: o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB); e o Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB); conhecidos popularmente por ‘Pé de Boi’ e 

‘Pé de Cana’ respectivamente. O ‘Pé de Boi’ é tido como o partido dos grandes 

fazendeiros, quase sempre pecuaristas, e seus clientes políticos. Atualmente o 

prefeito pertence ao PMDB, portanto ao ‘Pé de Boi’, e é um grande fazendeiro da 

região. O apelido de ‘Pé de Cana’ para os partidários do PSDB, deve-se à versão de 

que um ex-prefeito desse partido gostava muito de beber socialmente com seus 

eleitores. 

A cidade é muito dividida entre os dois grupos, nas eleições de 2008, o Pé de Boi 

ganhou por apenas quatro votos, o que motivou o Pé de Cana a entrar com uma 

ação na justiça denunciando compra de votos, para tentar reverter os resultados. A 

composição da Câmara de Vereadores expressa essa divisão. Até o final do seu 

primeiro mandato (dezembro 2012), o prefeito atual detinha a minoria na Câmara de 

Vereadores (quatro do PMDB, contra cinco do PSDB), situação que foi revertida na 

eleição passada. Nesta o prefeito não só se re-elegeu, como seu partido (PMDB) 

conseguiu fazer uma maioria simples na Câmara, com cinco vereadores; contra 

quatro da oposição. 

A sociedade local possui poucas organizações que a represente, havendo apenas 

dois sindicatos, o dos Trabalhadores Rurais e o Sindicato dos Trabalhadores 

Municipais, este existente desde 2008. Rio do Prado é a única entre as menores 

cidades da região que possui um Sindicato dos Trabalhadores Municipais. 

Segundo uma das autoridades locais entrevistadas, sua criação decorreu da 

necessidade do município de possuir uma “instituição” que representasse os 
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interesses dos funcionários municipais, pois existe favoritismo dentro da prefeitura, 

que é o maior órgão empregador. A criação doSindicato representa uma tentativa de 

organização independente da sociedade.Para o mesmo entrevistado, a Prefeitura 

Municipal de Rio do Prado não pode mais realizar concursos públicos, por ter 

atingido o percentual máximo de gastos com pessoal determinado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A Prefeitura teria sido transformada num verdadeiro cabide 

de empregos, em decorrência do clientelismo dominante na administração 

municipal. 

Já o Sindicato dos Trabalhadores Rurais não teria nem boa imagem na sociedade 

nem muita legitimidade, segundo os relatos locais. Há diversas denúncias de 

práticas irregulares do mesmo em relação à previdência social, tais como o 

“esquentamento decarteira” de falsos trabalhadores para conseguirem se aposentar 

e a cobrança indevida de taxa para a averbação da contagem do tempo para a 

aposentadoria de trabalhadores efetivos. O presidente deste Sindicato apesar de ter 

sido candidato a prefeito pelo ‘Pé de Cana’ nas eleições de 2008, nas últimas 

eleições foi eleito como vice do ‘Pé de Boi’, havendo denúncias de ter sido sua 

candidatura ‘comprada’ por este partido. 

Outra organização que vem servindo de canal de expressão para setores da 

população, especialmente a mais pobre, é a Igreja Católica, cujo pároco é antigo na 

região e muito atuante. Segundo mais de um entrevistado, o pároco costuma, nas 

missas, falar sobre os direitos de cidadania da população e no período eleitoral vem 

procurando sensibilizar os católicos a não venderem os seus votos. A prática de 

compra de votos, segundo alguns entrevistados, seria comum no Município. A Igreja 

também procura realizar campanhas para arrecadar fundos, quando algum dos seus 

fiéis não consegue acesso aos serviços de saúde devido o mandonismo local. 

Segundo também alguns entrevistados, ao perceber estas campanhas, o poder local 

muda sua postura para não entrar em contradição com esta forte organização, que é 

a Igreja Católica. 

No período compreendido por este estudo (2004 a 2012) foram divulgadas diversas 

cartas anônimas com denúncias de clientelismo e corrupção contra ambos os 

governos. De acordo com a mesma AL, essa prática constitui a única forma de 

denúncia disponível para a sociedade, pois a imprensa da região fica em Almenara e 

produz basicamente matéria de interesse de poucos grupos, raramente 



 67

mencionando a realidade dos pequenos municípios. Em praticamente todas as 

cartas anônimas analisadas, há denúncia sobre algum aspecto do setor público de 

saúde. Como as cartas foram feitas tanto contra o Pé de Cana, quanto o Pé de Boi, 

é razoável supor que os dois lados lançam mão deste expediente. 

Duas situações ocorridas no período de estudo ilustram as formas pelas quais o 

mandonismo local atua contra a organização independente da sociedade. A esposa 

do presidente do Sindicato, também funcionária municipal, ao necessitar de uma 

cirurgia de histerectomia, ficou quase um ano na fila de espera do SUS, só sendo 

atendida quando recorreu ao Ministério Público.Com a reeleição do ‘Pé de Boi’, que 

coincidiu com sua alta hospitalar, foi transferida para um lugar distante na zona rural, 

dificultando sua vida familiar, método usual do poder local para punir os funcionários 

municipais que não se adéquam ao clientelismo. Diante das perseguições o casal 

decidiu pedir licença sem vencimento e se transferiu para Belo Horizonte, o que 

contribuiu para esvaziar o Sindicato. 

Segundo uma das lideranças entrevistadas, uma grande dificuldade para os 

usuários do Município é o tempo que levam na fila de espera até a realizaçãodos 

procedimentos dos quais dependem eque muitas vezes nem chegam a ser 

realizados. Segundo ele, “existe uma lista de espera e o tempo de espera [sic] é 

muito grande!”. Para a mesma liderança, a marcação dos serviços de MAC só é 

realizada para os eleitores políticos, “aqui é assim, quando a pessoa não vota no 

candidato X [do partido no governo] ele é perseguido, seja ele quem for.” 

De acordo as autoridades locais, os critérios para definir a ordem de 

encaminhamento dos pacientes para os serviços de MAC são critérios políticos, de 

favorecimento aos clientes, independente do fato de o procedimento requerido ser 

de urgência ou não. Para um gestor local entrevistado, esses critérios políticos 

realmente existem, mas não só no Município de estudo, como em qualquer outro 

lugar. 

5.2.2.Dificuldades no acesso aos serviços de MAC 

Problemas decorrentes da oferta insuficiente de serviços de MAC 

Como o Município de Rio do Prado só oferece serviços de atenção primária ou 

básica, toda sua demanda de procedimentos de MAC tem de ser encaminhada para 

outros municípios. A primeira referência é o hospital de Felisburgo, distante 27,4 km 
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de Rio do Prado, com deslocamento de apenas 40 minutos. De acordo com um 

dosgestores da rede entrevistados, só oferece clínica médica e alguns exames de 

imagem – ultrassonografia, raios x – e laboratório de análises clínicas, não 

oferecendo consultas especializadas. Segundo um dos GR, os partos são realizados 

em Felisburgo, porém a gestante de alto risco além de ser acompanhada em Rio do 

Prado, como as demais, é acompanhada também no Centro Viva Vida em 

Jequitinhonha, distante 117 km, cujo percurso equivale a duas horas de viagem. O 

local do parto, Felisburgo ou Almenara, é determinado pelos ginecologistas do 

Centro Viva Vida. 

O hospital de referência para gestação de alto risco é em Almenara, porém neste 

não há Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI) ou Unidade de Terapia 

Intensiva Adulto, alguns casos são encaminhados para Teófilo Otoni, que possui os 

dois tipos de UTI. Teófilo Otoni dista 340 km de Rio do Prado, trajeto que demanda 

4h40m para ser percorrido. Tais deficiências da rede SUS para a atenção ao parto 

foi debatida na CIR, tendo sido aprovada a proposta de criação da Rede Cegonha 

na Microrregião de Almenara. Um dos gestores entrevistados manifestou a seguinte 

preocupação com esta situação: 

Para a gestante de alto risco a unidade de referência é Almenara ou 
Teófilo Otoni, esta seria geralmente a maternidade de alto risco, mas 
é mais alto risco para a criança porque lá tem UTI Neonatal e 
Almenara não tem. Contudo, em alguns casos de gestantes de alto 
risco os partos são feitos em Almenara também, mesmo lá não tendo 
uma unidade pediátrica para neonatos de alto risco. Infelizmente. 
(Entrevista com GR 1) 

Dependendo da gravidade, Rio do Prado tem de encaminhar os pacientes 

diretamente para Almenara, que é a segunda referência e sede da microrregião. O 

trajeto entre as duas cidades pode ser feito em rodovia asfaltada, ou de terra, no 

primeiro caso a distância é de 116 km e exige 2h30m para ser percorrido, já o 

segundo trajeto dista 67 km, mas exige tempo semelhante e implica em maior 

desconforto para os pacientes.É importante ressaltar que o encaminhamento dos 

pacientes é de responsabilidade do município de origem, assim, um paciente grave 

que chegue a Almenara e os serviços lá existentes não tiverem capacidade de 

atendê-lo, o paciente retorna ao município de origem para novo encaminhamento, 

aumentando o sofrimento do mesmo, além dos custos com tratamento fora de 
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domicílio. Isto mostra que a rede não é efetivamente regionalizada, a 

responsabilidade é sempre dos municípios. 

Segundo todos os entrevistados, Almenaraoferece apenas as seguintes consultas 

especializadas: oftalmologia; cardiologia; dermatologia; endocrinologia; nefrologia; 

neurologia; ortopedia; pediatria; psiquiatria; e urologia; só realiza cirurgias gerais; 

além de oferecer os seguintes serviços de apoio diagnóstico: raios-x; tomografia; e 

ultrassonografia. Todos os demais casos devem ser encaminhados para outras 

referências. 

O Centro Viva Vida em Jequitinhonha é a referência seguinte. Mas só é referência 

efetiva para gestação de alto risco e para o tratamento dos hipertensos, diabéticos e 

obesos, com complicações6. O Centro oferece serviços de cardiologia, 

endocrinologia e oftalmologia, visando prevenir e tratar as complicações da 

hipertensão e diabetes, como a retinopatia diabética por exemplo. As atividades do 

Centro seguem os critérios estabelecidos pelo Plano Estadual de Saúde para o 

combate aos fatores de riscos e tratar os agravos causados pela hipertensão, o 

diabetes e a obesidade (SES/MG, 2008/2011, p 110). 

Só são atendidos no Centro Viva Vida os pacientes com agravos. Todos os demais 

casos de pacientes daquelas patologias são referidos para Almenara. Segundo os 

GRs entrevistados, a demanda de Rio do Prado para as consultas especializadas é 

muito superior ao estabelecido pela PPI. 

Os serviços de média e alta complexidade que apresentam maiores demandas por 

parte dos usuários do SUS de Rio do Prado são as consultas especializadas de: 

cardiologia; gastroenterologia; ginecologia; ortopedia; otorrinolaringologia; e 

psiquiatria. Os procedimentos de alta complexidade mais demandados são: 

tomografia, ressonância magnética, hemodiálise e oncologia. Para um dos gestores 

da rede entrevistados, a maior demanda de internação hospitalar é o parto, seguida 

pelas internações de clínica médica para tratar intercorrências de pneumonia, 

insuficiência respiratória e complicações do diabetes. 

                                                   
6 O Programa Viva Vida é definido pelo Plano Estadual de Saúde (SES/MG, 2008/2011) como uma 
das estratégias de enfrentamento do governo estadual dos diagnósticos de saúde, que visa alcançar 
os objetivos do Pacto pela Saúde. O Programa Viva Vida desenvolve ações para reduzir as 
mortalidades materna e infantil, articulando a integração dos pontos de atenção à saúde materna e 
infantil (SES/MG, 2008/2011). 
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De acordo a SMS de Rio do Prado, a demanda de algumas especialidades é 

estimada pelo Município em: cardiologia – 30 consultas/mês; ginecologia – 10 

consultas/mês; oftalmologia – 25 consultas/mês; ortopedia – 20 consultas/mês; 

psiquiatria – 25 consultas/mês; neurologia – 30 consultas/mês; além de 25 

exames/mês de ultrassonografia. Em todos os casos, a demanda supera a oferta 

estabelecida pela PPI. Esta só assegura, por exemplo, duas consultas/mês para 

cardiologia, situação semelhante ocorre para as demais especialidades. 

Para suprir a demanda não atendida pela PPI das consultas especializadas, a SMS 

de Rio do Prado contrata serviços privados para atender seus pacientes. Em média, 

cada especialista contratado recebe R$ 2.000,00 reais mensais para atender os 

pacientes de Rio do Prado. Como as consultas e exames são feitos em Almenara, 

ou Jequitinhonha, o deslocamento dos pacientes determina outros gastos para a 

SMS. Como se vê, a deficiência da oferta e da PPI, vem favorecendo os interesses 

privados de prestação de serviços médicos, ou seja, a lei do mercado prevalece 

sobre o interesse público nesses casos. 

Tanto a Macrorregião, quanto a Microrregião oferecem poucas cirurgias 

especializadas, desta forma a maior parte da demanda é encaminhada para Belo 

Horizonte.Foi possível observar, neste sentido, na reunião da CIR da Microrregião 

de Almenara, as reclamações de gestores de pequenos municípios em relação ao 

tempo excessivo de espera dos pacientes que necessitam de cirurgia de catarata, o 

processo é tão longo, que os exames pré-operatórios chegam a perder a validade. 

Assim como as cirurgias, todos os demais serviços de MAC demandados pelos 

usuários de Rio do Prado são oferecidos em Belo Horizonte, a 788 km de distância, 

o que exige viagens de 10h30m e evidentemente um alto custo para a SMS e o 

usuário. Isto ocorre para praticamente todos os procedimentos de alta 

complexidade. Segundo todos os gestores da rede entrevistados, isto ocorre 

porqueem função da insuficiente capacidade instalada na região. É importante 

lembrar que Belo Horizonte é a sede da Macrorregião Centro, que tem 102 

municípios e mais de 6 milhões de habitantes. Como disse um dos gestores 

entrevistados: “Belo Horizonte responde todos os 853 municípios do estado de 

Minas Gerais” (GR 2). Não é difícil se depreender que o encaminhamento para um 

município tão distante e tão sobrecarregado dificulta o atendimento e o 

deslocamento dos pacientes de Rio do Prado. 
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A distância para a capital traz, ainda, problemas para as famílias custearem o 

transporte, hospedagem, alimentação para o paciente e o acompanhante. Implica 

também em problemas emocionais para as famílias, pois a viagem de um doente 

para uma cidade longínqua exige muitas vezes, que um ente da família pare sua 

rotina e se afaste dos outros para acompanhá-lo, além de colocar um novo problema 

financeiro. Quando a condição de idade do paciente não justifica o 

acompanhamento, isso significa que o doente ficará só, o que nem sempre é a 

melhor alternativa emocional para a melhora do seu estado de saúde. 

Como recurso financeiro para este tipo de despesa, existe o do Tratamento Fora do 

Domicílio (TFD), instituído pela Portaria SAS/MS nº. 55/1999 (BRASIL, 1999), que 

regula a concessão de financiamento para passagens de ida e volta, ajuda de custo 

para alimentação e hospedagem, inclusive para o acompanhante, para tratamento 

ambulatorial ou hospitalar previamente agendado. Segundo informações da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Rio do Prado, é realizado uma triagem 

para oferecer o benefício do TFD para quem realmente necessita dessa ajuda. 

Segundo um presidente de sindicato de trabalhadores locais entrevistado 

preliminarmente, contudo, este benefício é distribuído seguindo critérios políticos, 

muitas vezes para parentes de funcionários da prefeitura que tem bons salários e 

não precisariam desse recurso, o que seria uma forma clara de clientelismo. 

De acordo com uma autoridade local entrevistada, até 2008, a Prefeitura mantinha 

acordo com uma Casa de Apoio em Belo Horizonte, onde se hospedavam os 

usuários de Rio do Prado. Porém, por falta de pagamento, esta parou de receber os 

habitantes de Rio do Prado em 2009. Só a partir da metade de 2011, depois de 

pressões dos seus eleitores, os vereadores conseguiram que os usuários de Rio do 

Prado voltassem a contar com a Casa de Apoio na capital. Tal como ocorre em 

relação ao acesso aos tratamentos, a utilização dessa Casa, é controlada pelo 

esquema político clientelista, que beneficia principalmente os partidários do Prefeito 

e dos vereadores de maior peso político. 

Desde 2009, o governo estadual vem implantando o Programa Pró Acesso, que 

pavimenta rodovias estaduais entre os pequenos municípios e a capital do Estado. 

Como objetivo do mesmo é garantir o acesso à capital e não às redes locais de 

serviços – de saúde, educação, Justiça, etc. – o acesso mais curto para Almenara – 

sede da microrregião de saúde e da comarca – não é asfaltado, como chamou a 
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atenção um representante da Igreja Católica local. Para evitar a estrada ruim entre 

Rio do Prado e Almenara, muitos motoristas procuram um desvio por outras cidades, 

aumentando o tempo de viagem. 

Problemas para a ampliação da capacidade 

Todos os entrevistados responderam que existem Planos de Investimento para a 

ampliação da rede na região; como a implantação da Rede Cegonha, da Rede 

Urgência e Emergência, que inclui o SAMU, além da reestruturação dos hospitais 

(Pro-Hosp). Como foi possível observar nas reuniões das comissões intergestores, 

tais planos realmente vem sendo discutidos. 

Um GR afirmou que existem investimentos pontuais do governo, como O Pro-Hosp7, 

que visa fortalecer os hospitais ‘filantrópicos’ de Minas Gerais e no caso da 

microrregião Almenara, o hospital Deraldo Guimarães vem recebendo recursos para 

ampliar sua oferta, mas segundo este GR: “Não se constrói leitos da noite para o 

dia”. 

O maior problema, citado por todos os atores entrevistados, para a ampliação dos 

serviços é a escassez de recursos humanos, principalmente especialistas médicos. 

Um importante exemplo dessa dificuldade é a dificuldade atual para a implantação 

do plano de ampliação dos serviços de hemodiálise – atualmente só realizado em 

Teófilo Otoni. O plano prevê a oferta do serviço em Itaobim, situado a 184 km de Rio 

do Prado, ou três horas de viagem, o que reduziria a menos da metade o tempo 

atual de deslocamento para Teófilo Otoni. O serviço está todo montado e pronto 

para funcionar, a Vigilância Sanitária inclusive já liberou seu funcionamento, mas 

não se encontra nefrologistas interessados em trabalhar na região. 

A falta de oftalmologistas também vem impedindo a conclusão do plano de 

ampliação da oferta de cirurgias para tratamento de cataratas, muito demandadas 

na Microrregião. O mesmo ocorre com relação às cirurgias ortopédicas, segundo um 

dos representares dos prestadores de serviços numa das reuniões da CIR 

microrregional observada durante a pesquisa “não temos ortopedista na região”. 

                                                   
7 Segundo o Plano Estadual de Saúde (SES/MG, 2008/2011), O Programa de Fortalecimento e 
Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG (Pro-Hosp), é um programa do governo estadual 
que foi implantado desde 2003, com o objetivo de consolidar a oferta hospitalar nas macrorregiões e 
microrregiões do estado. 
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Segundo um gestor da rede entrevistado, o grande problema da região que dificulta 

a ampliação da capacidade instalada é o fato de não ter representação no 

Legislativo estadual e federal. Isto dificultaria a obtenção de recursos de 

investimentos, oriundos de emendas parlamentares que, como foi visto, tem uma 

importância cada vez maior nos investimentos do SUS e são usadas como 

instrumento de troca de favores no cenário político brasileiro. Nas eleições, costuma 

haver disputa política entre as lideranças dos diferentes municípios, o que dispersa 

os votos, já relativamente escassos, em função da pequena dimensão do eleitorado 

local e não permite a eleição de representantes. Além disso, as lideranças locais 

costumam apoiar diferentes candidatos que vem de outras regiões do Estado, que 

ao serem eleitos levam recursos para suas regiões de origem. 

Em Rio do Prado, especificamente, a Câmara de Vereadores e o Conselho 

Municipal de Saúde, discutiram e aprovaram, em setembro de 2012, a utilização de 

R$ 400 mil repassados pelo governo federal para ampliação dos serviços de saúde 

(aquisição de RX, aparelhos novos para aumentar a capacidade do laboratório de 

análises clínicas).Tais recursos teriam sido obtidos a partir de projetos elaborados e 

encaminhados pela SMS. 

5.2.3. Características das arenas decisórias (CIB e CIR) 

As principais arenas decisórias relativas à estruturação da rede regional de serviços 

de saúde e da programação dos procedimentos a serem realizados são a CIB, no 

nível estadual e as CIRs no nível regional – macrorregional e microrregional. A 

observação realizada nas reuniões dessas comissões mostrou que a agenda 

decisória, embora formalmente semelhante, é tratada de forma muito diferente, 

parece existir uma hierarquia clara entre as comissões, estando no topo desta a CIB 

e na base a CIR Microrregional. Na base todos os problemas, inclusive dos 

pequenos municípios são apresentados e discutidos, mas na medida em que as 

discussões vão ascendendo desta para a CIB, os interesses dos grandes municípios 

prevalecem e redirecionam a pauta, deixando claro que estes são atores de maior 

importância no processo decisório. 

Foi possível observar que as dificuldades da Microrregião de Almenara em ampliar a 

oferta das cirurgias de catarata, por exemplo, embora discutidas na CIR, não foram 

levadas para a CIB Estadual. Tal fato reitera a opinião de Souto Júnior (2010) de 
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que são os grandes municípios que conduzem as reuniões da CIB no SUS de Minas 

Gerais. Segundo ele, apesar de todos os municípios participarem formalmente do 

processo, são os grandes municípios os principais atores nesta arena decisória. 

Sobre a CIB/SUS/MG, Souto JR. diz: 

Há um alto grau de liberdade na definição dos pontos de pauta e 
grande participação, tanto numérico como representativo dos atores 
das esferas de governo. Entretanto, ainda se configura um quadro 
que permite a predominância de interesses de regiões de maior 
poder econômico e político, tanto na repartição de recursos, quanto 
na manutenção do status quo do sistema e do modelo de atenção à 
saúde. (SOUTO, JR, 2010:6). 

De fato, nas reuniões observadas neste estudo, foi possível verificar que de todos os 

municípios sede de macrorregiões de saúde, apenas quatro tinham um papel 

efetivamente importante nas discussões travadas na CIB Estadual, levando seus 

problemas. Outro exemplo que foi possível observar a respeito no estudo ocorreu 

em relação à programação de exames de tomografia e ressonância entre a 

Microrregião de Almenara e o Município de Teófilo Otoni, sede da Macrorregião. A 

Microrregião pactuou com Teófilo Otoni a realização desses procedimentos nesse 

município, em substituição a Belo Horizonte. Apesar de pactuado, Teófilo Otoni não 

cumpriu o acordo e a Microrregional não conseguiu repactuar com Belo Horizonte. O 

interesse do município maior, Teófilo Otoni prevaleceu e os menores não tiveram 

como recorrer. 

Com relação às CIBs e tomando como exemplo a cirurgia de catarata, foi possível 

observar que as cirurgias eletivas estiveram nas pautas de ambas reuniões. Porém, 

os problemas discutidos na CIR, principalmente as reclamações dos municípios com 

relação a dificuldade de suprir a demanda pelos serviços de saúde, não foram 

discutidos na CIB Estadual. Nesta arena decisória existe o predomínio dos 

interesses dos principais atores, os grandes municípios, quealiás, redirecionam a 

pauta em torno dos recursos que são a eles destinados. 

De acordo com um gestor regional entrevistado, os municípios pactuam entre si de 

acordo com suas necessidades e disponibilidades, em geral essa pactuação envolve 

procedimentos de média complexidade (Ver Anexo 1). Todas as demandas que não 

podem ser atendidas por esta pactuação, em geral relativas a procedimentos de alta 

complexidade, são tratados pela PPI microrregional (Ver Anexo 2). A PPI local é 

revista, ou “remanejada”, duas vezes ao ano: uma no primeiro semestre e outra no 
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segundo semestre. Durante a observação na reunião da CIR, realizada no segundo 

semestre de 2012, o coordenador da reunião sugeriu que os municípios não 

fizessem o remanejamento naquele período, pois caso mudassem os prefeitos, 

mudariam as propostas de trabalho para a saúde e as próprias programações. Com 

isto, o remanejamento do segundo semestre de 2012 ficou agendado para janeiro de 

2013, o que deixa clara a influência do processo político-eleitoral local sobre a 

agenda do SUS. 

Segundo o mesmo gestor regional, os parâmetros da Portaria GM/MS no. 

1.101/2002 constituiriam a base de toda a programação. Como a maior parte dos 

municípios tem pequena população, o cálculo das necessidades de alta 

complexidade tem de agregar vários municípios da Microrregiãopara se estimar o 

número de procedimentos e se organizar o acesso aos mesmos. É importante 

lembrar, que como não há autoridade sanitária regional formal no SUS, tal 

programação acaba sob a responsabilidade do Estado, através de sua Gerência 

Regional de Saúde (GRS). 

5.3. Síntese da análise da rede SUS e das dificuldades de acesso aos 
serviços de MAC 

5.3.1 Situação da rede de serviços de saúde 

O PDR-MG não parece ter utilizado qualquer critério populacional para a definição 

das macro e microrregiões do Estado, existindo uma enorme disparidade entre elas, 

tanto do ponto de vista do número de municípios, quanto do número de habitantes. 

Quando se compara a regionalização da saúde em Minas Gerais com o exemplo da 

Espanha, que definiu como critério populacional o intervalo entre 200 mil e 250 mil 

pessoas para a formação de uma região de saúde (Área de salud), as disparidades 

mineiras parecem ainda mais intensas (ESPANHA, 1986, Artículo cincuenta y seis, 

5). É importante chamar a atenção, ainda, para o fato de que em nenhuma das suas 

263 páginas o PDR-MG aborda o conceito de autoridade sanitária, tão caro a 

Dawson e também ausente das normas federais como mostrado no item anterior. 

Do ponto de vista da oferta de serviços da rede SUS, vimos que existe uma elevada 

concentração da capacidade instalada tanto hospitalar, quanto de equipamentos de 

alta complexidade em poucas macrorregiões, organizadas em torno de grandes 
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municípios, como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Poços de Caldas. As regiões mais 

pobres e distantes desses centros são as que apresentam menor oferta desses 

serviços. 

A análise revelou, ainda, haver uma forte dominância do setor privado 

complementar, tanto em relação à oferta de leitos hospitalares (72,3%), quanto a de 

equipamentos de alta complexidade (ressonância magnética e tomografia 

computadorizada), respondendo por quase 90% desta. Como os serviços de saúde 

municipais são responsáveis pela maior parte (64,3%) da oferta total de 

equipamentos, em contraste com a dominância privada nos de alta complexidade, 

pode-se supor que isto se deve em função da menor complexidade dos serviços 

municipais. Muito provavelmente a oferta de equipamentos nas unidades municipais 

é composta por itens mais baratos - tais como balanças, autoclaves, 

esfignomanômetros, glicosímetros, etc. –, instalados em unidades de atenção 

primária. 

Como se viu, tanto a Macrorregião Nordeste, quanto a Microrregião de Almenara 

estão entre as mais pobres, e as mais desprovidas de serviços e equipamentos 

púbicos de saúde no Estado. Nas duas há uma grande dependência da população 

ao SUS e este apresenta uma infra-estrutura insuficiente, do ponto de vista da oferta 

de serviços de MAC, e altamente controlada pelo setor privado. Tanto a carência da 

população, quanto a precariedade da rede de serviços do SUS constituem 

condições que tendem a favorecer a gramática clientelista como forte instituição 

social. 

5.3.2. Síntese das dificuldades de acesso aos serviços de MAC 

Pode-se considerar que as dificuldades de acesso aos serviços por parte da 

população dos pequenos municípios decorrem não só da fragilidade do 

planejamento da rede, da precariedade da oferta de serviços e da ausência de 

autoridade sanitária regional analisados mais acima (5.1), mas também da influência 

das instituições do poder local tradicional, dos interesses do setor privado e da maior 

influência dos grandes municípios no processo decisório. 

O item anterior (5.2) mostrou, em primeiro lugar como a influência do mandonismo 

local é facilitada pela debilidade da organização da sociedade e pela precariedade 

da rede de saúde e pela ausência de uma autoridade sanitária regional. A 
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precariedade da rede, aliada a ausência de uma autoridade sanitária regional que a 

regule; facilitam com que as oligarquias regionais manipulem as filas de espera e 

usem a saúde como moeda de troca no jogo político. Esta situação reforça o 

argumento de Nunes (2010), no sentido de que a instituição ou gramática clientelista 

prevalece à gramática do universalismo de procedimentos onde o mandonismo local 

é mais forte. 

Em relação ao planejamento e à programação, o trabalho procurou mostrar que a 

regra formal – cálculo da oferta com base nos parâmetros oficiais – não 

correspondem à realidade, obrigando os pequenos municípios a lançarem mão de 

expedientes não previstos na regra do SUS. Além disso, nas arenas decisórias 

desta programação, prevalecem os interesses dos grandes municípios, que são os 

atores mais influentes, enquanto os pequenos municípios têm tido grande 

dificuldade de defender suas necessidades. 

A competição eleitoral entre as lideranças dos pequenos municípios tem impedido 

acordos em torno de candidaturas vitoriosas que representem seus interesses. Isso 

dificulta o acesso dos mesmos aos recursos de investimentos para a expansão e 

melhoria da rede de serviços públicos de saúde.  

A precariedade da rede também facilita com que os interesses privados prevaleçam 

sobre os interesses públicos, diminuindo o efeito das regras formais como a PPI e 

obrigando o SUS a gastar mais para assegurar o acesso da população a 

determinados procedimentos. Como se viu, o Município de Rio do Prado vem sendo 

obrigado a pagar por valores acima da tabela SUS a prestadores privados para 

diversos procedimentos. É um caso claro em que as instituições informais 

prevalecem sobre as formais. 

Finalmente, para a população dos pequenos municípios, no caso estudado,carente 

do ponto de vista sócio-econômico, as situações acima resumidas dificultam a 

garantia da continuidade dos cuidados à saúde. Como esta acaba sendo feita em 

locais distantes, envolve outras questões como o apoio logístico – transporte, 

alimentação e hospedagem para usuários e acompanhantes – que também são 

passíveis de exploração política. Como a população da área estudada depende 

praticamente de forma exclusiva do SUS,ela é mais vulnerável aos interesses 

oligárquicos e privados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A motivação para desenvolver este trabalho partiu da minha vivência num município 

de pequeno porte onde nasci e das dificuldades de continuidade dos cuidados dos 

usuários do SUS que presenciei. Por isto, escolhi como objeto de estudo a gestão 

do processo de encaminhamento de pacientes de pequenos municípios que 

necessitam de serviços de saúde de média ou alta complexidade, através de estudo 

de caso sobre o Município de Rio do Prado tendo como objetivo geral a análise das 

condições de acesso dos pacientes da Saúde da Família deste Município para aos 

serviços de MAC. 

Rio do Prado, além de ser de pequeno porte, como 70% dos municípios brasileiros, 

faz parte de uma das regiões mais carentes do país, o Vale do Jequitinhonha, onde 

sua macrorregião (Nordeste) tem a menor renda domiciliar per capita do Estado 

(58% da média estadual). E quase a totalidade de seus habitantes (97%) depende 

unicamente do SUS para toda oferta de saúde. 

A análise da conformação da rede SUS no Estado de Minas Gerais, com foco na 

Macrorregião Nordeste e na Microrregião de Almenara, nas quais se situa Rio do 

Prado; revelou uma grande disparidade entre as macrorregiões de saúde com 

relação à oferta dos serviços de saúde, com a concentração destes serviços nas 

Macrorregiões Centro e Sudeste e escassez nas macrorregiões mais carentes do 

Estado, inclusive a de estudo, mostrando a grande dependência destes usuários ao 

SUS. 

Foi possível observar que não houve critérios populacionais ou do número de 

municípios para se definir a formação das macrorregiões e microrregiões no PDR de 

MG; por exemplo, existem macrorregiões com mais de cem municípios e outras com 

menos de trinta, microrregiões com mais de vinte municípios e outras com apenas 

três municípios. Da mesma forma, existem macrorregiões com mais de seis milhões 

de habitantes e outras entre 300 a 600 mil habitantes, sendo que a maior 

microrregião do estado tem o contingente populacional maior do que algumas 

macrorregiões. 

Também foi observada uma dominância do setor privado na oferta dos serviços de 

saúde de média e alta complexidade no Estado. Com relação em número de 

hospitais disponíveis para o SUS, mais de 80% eram da rede privada, já os leitos de 
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internação disponíveis, mais de 70% eram da rede privada complementar. Da 

mesma forma, os aparelhos de ressonância magnética (quase 90%) e tomografia 

computadorizada (mais de 80%) eram oferecidos pela rede privada complementar 

ao SUS. 

A Microrregião de Almenara oferecepoucos serviços de média complexidade, assim 

como a Macrorregião Nordeste (Teófilo Otoni) não oferece todos os serviços de alta 

complexidade. Pela PPIdo Estado de Minas Gerais, a maioria destes serviços 

éencaminhada para a capital do estado (Macrorregião Centro), que já responde para 

os serviços de MAC dos seus 102 municípios. 

A PPI não consegue, ainda, suprir toda a demanda dos serviços de média 

complexidade, principalmente as consultas especializadas, de Rio do Prado; 

necessitando o Município contratar, com recurso próprio, médicos para atenderem 

mensalmente seus habitantes. Como existe uma carência muito grande de 

especialistas médicos, a falta de oferta com recursos negociados na PPI fortalece o 

poder de barganha desses profissionais, que conseguem impor preços por seus 

serviços acima do valor da tabela SUS, mostrando que as regras formais do SUS 

são suplantadas pelas regras informais. 

Ao analisar as relações entre as instituições do poder municipal local e o processo 

de encaminhamento dos pacientes para serviços de média e alta complexidade do 

SUS em Rio do Prado, outro objetivo específico do trabalho, foi possível observar 

que existe uma grande influênciado poder local na fila de encaminhamento do 

SUSem benefício de pessoas próximas aos poderosos.Tal situação indica não só 

uma sobrevivência do mandonismo e do clientelismo local, mas sua interferência 

sobre o SUS. Onde a oferta dos serviços de saúde e o apoio do TFD são 

selecionados de acordo com a gramática do clientelismo, geralmente quem recebe 

são eleitores, servidores ou parentes do gestor municipal, que não necessitam deste 

apoio. Também a garantia do atendimento pelo SUS é usada como barganha na 

compra de votos ou o contrário, o não atendimento é utilizado para perseguir 

adversários políticos; mostrando novamente que existe umpredomínio das regras 

informais sobre as formais e que no Município de Rio do Prado a gramática do 

universalismo de procedimentos é esmagada pela gramática do clientelismo. 

Durante a participação nas reuniões da CIR e CIB Estadual foi possível perceber 

que os temas abordados nas pautas de ambas as instânciaseram os mesmos, ou 
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seja, os Programas Estaduais de Saúde, como exemplo a ampliação da cobertura 

das cirurgias eletivas. No entanto, os problemas levantados na CIR de Almenara 

pelos pequenos municípios não chegavam às instâncias superiores, ou seja, suas 

dificuldades para ofertarem ou ampliarem o serviço não chegavam à CIB Estadual. 

Uma das maiores reclamações dos pequenos municípios para ampliarem a oferta 

das cirurgias eletivas, assim como das consultas especializadas é a carência de 

profissional médico especializado, porém este problema não foi discutido na CIB 

Estadual. Nesta, prevaleciam os interesses dos grandes municípios, únicos a 

abordarem seus problemas, a terem poder de voz e que praticamente por serem os 

principais atores no cenário decisório (Município Plenos como foram chamados pelo 

secretário estadual de saúde) conduziram a agenda da reunião de acordo seus 

interesses.  

Uma das dificuldades apresentadas para ampliação da capacidade instalada tanto 

da Macrorregião, quanto da Microrregião de saúde estudadas foi a inexistência de 

uma representação da mesma estudada no Legislativo, tanto estadual quanto 

federal para conseguir investimentos na forma das emendas orçamentárias 

parlamentares para a região. Como o sistema político brasileiro comporta um grande 

número de partidos eo presidente da república não consegue contar com uma 

maioria clara no Legislativo, necessita constantemente construir coalizões para 

conseguir aprovar suas propostas de governo, sistema chamado de 

presidencialismo de coalização. As emendas orçamentárias parlamentares, 

principalmente as individuais são uma das ferramentas usadas na busca deste apoio 

político através das relações clientelistas e estão cada vez mais investindo na 

saúde. No entanto, os parlamentares investem nas suas regiões de origem, ou nas 

regiões que apresentam maior número de eleitores, o que não é o caso da região 

estudada, que não consegue eleger candidatos da região, ficando sem acesso aos 

recursos das emendas. Um tema importante para futuras pesquisas é a análise 

dessa relação entre o sistema político e a rede de serviços do SUS. 

Durante a construção do texto percebi que em nenhum momento as leis brasileiras 

orientavam sobre a necessidade de uma autoridade sanitária regional, tal como 

preconizava Dawson, os SILOS; assim como os países que tem seus sistemas de 

saúde organizados em rede, como exemplo a Espanha. E por fim, volto à 

necessidade de seguir a proposta do precursor da rede de saúde (Dawson) e da 
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proposta dos SILOS pela OPAS, acreditando que a existência de uma autoridade 

sanitária regional, com orçamento próprio que ampliasse a capacidade instalada da 

sua região, diminuindo o domínio do setor privado tanto na oferta dos serviços, 

quanto no valor  dos procedimentos médicos, diminuindo a exclusividade do governo 

federal na formulação da Programação Pactuada Integrada, trabalhando com o 

Estado na adequação de seus planos de saúde e minimizando o domínio do 

governo municipal no encaminhamento dos usuários para os serviços de MAC. 

Afinal, o estado de Minas Gerais apresenta 13 macrorregiões de saúde, sendo cada 

uma delas com muitos municípios, podendo ser comparados com a Hidra de Lerna, 

muitas cabeças pensantes e nenhuma decidindo. Sendo assim, a inexistência de 

uma autoridade sanitária para cada uma destas macrorregiões, que apresentam 

grandes disparidades nos recursos de investimentos, de planejamento e 

consequentemente na oferta de serviços de saúde, faz com que prevaleçam os 

interesses de grandes atores (grandes municípios, setor privado na prestação dos 

serviços de alta complexidade, ajuste nos valores dos de média complexidade 

epoder local com as relações clientelistas). Este seria outro ponto importante para 

pesquisas de sistemas de saúde comparados, confrontando-se a situação brasileira 

com a de outros países onde há autoridade sanitária regional. 
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ANEXO 2 – PPI DA MICRORREGIÃO DE ALMENARA 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PRELIMINAR DE ENTREVISTAS 

Obs: A aplicação das perguntas variará conforme o entrevistado. 

 Identificação do entrevistado (nome; cargo; nível de escolaridade; e sexo); 

 Quais são os serviços de média e alta complexidade mais demandados? 

 Quais são os serviços de média e alta complexidade para os quais há maior 

dificuldade de encaminhamento? A que atribui as dificuldades? 

 Há critérios para a definição da ordem de encaminhamento dos pacientes? 

Quais são? 

 A estrutura viária (estradas disponíveis) apresenta alguma dificuldade para o 

encaminhamento dos pacientes? 

 Quais são os serviços de média e alta complexidade oferecidos na região ou 

microrregião? 

 Há planos para a implantação de novos serviços de média e alta 

complexidade? Quais? 

 Existe um Plano Diretor de Investimento (PDI)? 

 Por quê a maioria dos serviços de alta complexidade é encaminhada para 

Belo Horizonte? 

 Há alguma alternativa em relação a Belo Horizonte para o encaminhamento de 

pacientes para serviços de alta complexidade? 

 Qual o peso e as dificuldades do TFD para o Municípios? 

 Porque Pedra Azul é a sede da Regional, se a cidade não é referência de 

algum serviço de acordo a PPI? 



 95

APÊNDICE B – DADOS SOBRE A REDE SUS EM MINAS GERAIS 

Tabela 6: Minas Gerais, hospitais disponíveis para o SUS por Macrorregiões de 
Saúde e esfera administrativa, números, Out/2012 

Federal Estadual Municipal Privada
3101 Sul - 1 15 109 125 17,8   
3102 Centro Sul 1 2 5 29 37 5,3     
3103 Centro 2 12 16 129 159 22,7   
3104 Jequitinhonha - - 4 11 15 2,1     
3105 Oeste - 1 7 36 44 6,3     
3106 Leste - - 5 35 40 5,7     
3107 Sudeste 1 2 8 62 73 10,4   
3108 Norte - 1 18 25 44 6,3     
3109 Noroeste - 1 11 16 28 4,0     
3110 Leste do Sul - - 4 19 23 3,3     
3111 Nordeste - - 9 28 37 5,3     
3112 Triângulo do Sul 1 - 3 23 27 3,9     
3113 Triângulo do Norte 2 - 4 43 49 7,0     
Total 7 20 109 565 701 100

%Macrorregião de Saúde Esfera administrativa Total

 
Fonte: CNES/DATASUS, acesso em 19/12/12 

Tabela 7: Minas Gerais, hospitais de todos os tipos por Macrorregiões de 
Saúde e esfera administrativa, percentuais, Out/2012 

Federal Estadual Municipal Privada
3101 Sul - 0,8          12,0          87,2        100,0 
3102 Centro Sul 2,7          5,4          13,5          78,4        100,0 
3103 Centro 1,3          7,5          10,1          81,1        100,0 
3104 Jequitinhonha - - 26,7          73,3        100,0 
3105 Oeste - 2,3          15,9          81,8        100,0 
3106 Leste - - 12,5          87,5        100,0 
3107 Sudeste 1,4          2,7          11,0          84,9        100,0 
3108 Norte - 2,3          40,9          56,8        100,0 
3109 Noroeste - 3,6          39,3          57,1        100,0 
3110 Leste do Sul - - 17,4          82,6        100,0 
3111 Nordeste - - 24,3          75,7        100,0 
3112 Triângulo do Sul 3,7          - 11,1          85,2        100,0 
3113 Triângulo do Norte 4,1          - 8,2            87,8        100,0 
Total 1,0          2,9          15,5          80,6        100,0 

Macrorregião de Saúde Esfera administrativa Total

 
Fonte: CNES/DATASUS, acesso em 19/12/12 
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Tabela 8: Minas Gerais, leitosde internação disponíveis para o SUS por 

Macrorregiões de Saúde e esfera administrativa, números, Out/2012 

Federal Estadual Municipal Privada

3101 Sul - 120          358          4.230         4.708    15,1   17,8        
3102 Centro Sul - 328          97            1.242         1.667    5,4     22,8        
3103 Centro 426          1.202       1.315       5.164         8.107    26,1   13,1        
3104 Jequitinhonha - - 188          546            734       2,4     19,6        
3105 Oeste - 301          142          1.420         1.863    6,0     15,4        
3106 Leste - - 491          1.288         1.779    5,7     12,1        
3107 Sudeste 145          358          300          3.655         4.458    14,3   28,1        
3108 Norte - 159          789          1.148         2.096    6,7     13,1        
3109 Noroeste - 92            366          161            619       2,0     9,4          
3110 Leste do Sul - - 95            879            974       3,1     14,5        
3111 Nordeste - - 335          1.233         1.568    5,0     19,3        
3112 Triângulo do Sul 244          - 59            852            1.155    3,7     16,2        
3113 Triângulo do Norte 473          - 221          695            1.389    4,5     11,6        
Total 1.288       2.560       4.756       22.513       31.117  100,0 15,7        

Macrorregião de 
Saúde

% Leitos 
por 10 mil 

hab.

Esfera administrativa Total

 

Fonte: CNES/DATASUS, acesso em 19/12/12 

Tabela 9: Minas Gerais, leitos de internaçãodisponíveis para o SUS por 

Macrorregiões de Saúde e esfera administrativa, percentuais, Out/2012 

Federal Estadual Municipal Privada
3101 Sul - 2,5           7,6           89,8           100,0    
3102 Centro Sul - 19,7         5,8           74,5           100,0    
3103 Centro 5,3           14,8         16,2         63,7           100,0    
3104 Jequitinhonha - - 25,6         74,4           100,0    
3105 Oeste - 16,2         7,6           76,2           100,0    
3106 Leste - - 27,6         72,4           100,0    
3107 Sudeste 3,3           8,0           6,7           82,0           100,0    
3108 Norte - 7,6           37,6         54,8           100,0    
3109 Noroeste - 14,9         59,1         26,0           100,0    
3110 Leste do Sul - - 9,8           90,2           100,0    
3111 Nordeste - - 21,4         78,6           100,0    
3112 Triângulo do Sul 21,1         - 5,1           73,8           100,0    
3113 Triângulo do Norte 34,1         - 15,9         50,0           100,0    
Total 4,1           8,2           15,3         72,3           100,0    

Macrorregião de 
Saúde

Esfera administrativa Total

 
Fonte: CNES/DATASUS, acesso em 19/12/12 
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Tabela 10: Minas Gerais, média de leitos de internaçãodisponíveis para o SUS 

por hospital, por Macrorregiões de Saúde, Out/2012 

Macrorregião de Saúde Leitos Hospitais Média de 
leitos por 
hospital

3101 Sul 4.708       125          37,7
3102 Centro Sul 1.667       37            45,1
3103 Centro 8.107       159          51,0
3104 Jequitinhonha 734          15            48,9
3105 Oeste 1.863       44            42,3
3106 Leste 1.779       40            44,5
3107 Sudeste 4.458       73            61,1
3108 Norte 2.096       44            47,6
3109 Noroeste 619          28            22,1
3110 Leste do Sul 974          23            42,3
3111 Nordeste 1.568       37            42,4
3112 Triângulo do Sul 1.155       27            42,8
3113 Triângulo do Norte 1.389       49            28,3
Total 31.117     701          44,4  

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do CNES, 

disponiblizados pelo DATASUS , acesso em 19/12/12 

Tabela 11: Minas Gerais, equipamentosdisponíveis para o SUS por 
Macrorregiões de Saúde e esfera administrativa, números, Out/2012 

Macrorregião de Saúde Federal Estadual Municipal Privada Total %

3101 Sul 3               58             3.277          1.729       5.067          18,4         

3102 Centro Sul - 41             1.042          569           1.652          6,0           

3103 Centro 80             257          3.119          1.665       5.121          18,6         

3104 Jequitinhonha 13             6               464             208           691             2,5           

3105 Oeste 8               32             1.319          603           1.962          7,1           

3106 Leste - 34             1.269          753           2.056          7,5           

3107 Sudeste 38             62             1.302          1.057       2.459          8,9           

3108 Norte - 70             1.409          393           1.872          6,8           

3109 Noroeste - 62             841             214           1.117          4,1           

3110 Leste do Sul 1               12             850             322           1.185          4,3           

3111 Nordeste - 11             1.071          376           1.458          5,3           

3112 Triângulo do Sul 53             12             888             390           1.343          4,9           

3113 Triângulo do Norte 75             25             825             593           1.518          5,5           

Total 271          682          17.676       8.872       27.501       100,0      
Fonte: CNES/DATASUS, acesso em 19/12/12 
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Tabela 12: Minas Gerais, equipamentosdisponíveis para o SUS por 

Macrorregiões de Saúde e esfera administrativa, percentuais, Out/2012 

Macrorregião de Saúde Federal Estadual Municipal Privada Total

3101 Sul 0,1           1,1           64,7         34,1         100,0      

3102 Centro Sul - 2,5           63,1         34,4         100,0      

3103 Centro 1,6           5,0           60,9         32,5         100,0      

3104 Jequitinhonha 1,9           0,9           67,1         30,1         100,0      

3105 Oeste 0,4           1,6           67,2         30,7         100,0      

3106 Leste - 1,7           61,7         36,6         100,0      

3107 Sudeste 1,5           2,5           52,9         43,0         100,0      

3108 Norte - 3,7           75,3         21,0         100,0      

3109 Noroeste - 5,6           75,3         19,2         100,0      

3110 Leste do Sul 0,1           1,0           71,7         27,2         100,0      

3111 Nordeste - 0,8           73,5         25,8         100,0      

3112 Triângulo do Sul 3,9           0,9           66,1         29,0         100,0      

3113 Triângulo do Norte 4,9           1,6           54,3         39,1         100,0      

Total 1,0           2,5           64,3         32,3         100,0       
Fonte: CNES/DATASUS, acesso em 19/12/12 

Tabela 13: Minas Gerais, equipamentos de ressonância 
magnéticadisponíveispara o SUS por Macrorregiões de Saúde e esfera 

administrativa, números, Out/2012 

Macrorregião de Saúde Federal Estadual Municipal Privada Total %

3101 Sul - - - 4 4 8,7           

3102 Centro Sul - - - 3 3 6,5           

3103 Centro 1 1 - 10 12 26,1         

3104 Jequitinhonha - - - 2 2 4,3           

3105 Oeste - - - 1 1 2,2           

3106 Leste - - - 6 6 13,0         

3107 Sudeste 1 - - 5 6 13,0         

3108 Norte - - - 1 1 2,2           

3109 Noroeste - - - 1 1 2,2           

3110 Leste do Sul - - - 2 2 4,3           

3111 Nordeste - - - 1 1 2,2           

3112 Triângulo do Sul - - - 5 5 10,9         

3113 Triângulo do Norte 1 - 1 - 2 4,3           

Total 3 1 1 41 46 100,0      
Fonte: CNES/DATASUS, acesso em 19/12/12 
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Tabela 14: Minas Gerais, equipamentos de ressonância 

magnéticadisponíveispara o SUS por Macrorregiões de Saúde e esfera 
administrativa, percentuais, Out/2012 

Macrorregião de Saúde Federal Estadual Municipal Privada Total

3101 Sul - - - 100,0      100,0      

3102 Centro Sul - - - 100,0      100,0      

3103 Centro 8,3           8,3           - 83,3         100,0      

3104 Jequitinhonha - - - 100,0      100,0      

3105 Oeste - - - 100,0      100,0      

3106 Leste - - - 100,0      100,0      

3107 Sudeste 16,7         - - 83,3         100,0      

3108 Norte - - - 100,0      100,0      

3109 Noroeste - - - 100,0      100,0      

3110 Leste do Sul - - - 100,0      100,0      

3111 Nordeste - - - 100,0      100,0      

3112 Triângulo do Sul - - - 100,0      100,0      

3113 Triângulo do Norte 50,0         - 50,0         - 100,0      

Total 6,5           2,2           2,2           89,1         100,0       
Fonte: CNES/DATASUS, acesso em 19/12/12 
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Tabela 15: Minas Gerais, equipamentos de tomografia computadorizada 

disponíveis para o SUS por Macrorregiões de Saúde e esfera administrativa, 
números, Out/2012 

Macrorregião de Saúde Federal Estadual Municipal Privada Total %

3101 Sul - - - 24 24 16,1         

3102 Centro Sul - - - 7 7 4,7           

3103 Centro 2 2 4 34 42 28,2         

3104 Jequitinhonha - - - 2 2 1,3           

3105 Oeste - - - 7 7 4,7           

3106 Leste - - 2 9 11 7,4           

3107 Sudeste 1 - - 17 18 12,1         

3108 Norte - - 1 4 5 3,4           

3109 Noroeste - 1 1 3 5 3,4           

3110 Leste do Sul - - - 8 8 5,4           

3111 Nordeste - - - 4 4 2,7           

3112 Triângulo do Sul 1 - - 9 10 6,7           

3113 Triângulo do Norte 2 - 1 3 6 4,0           

Total 6 3 9 131 149 100,0      
Fonte: CNES/DATASUS, acesso em 19/12/12 

Tabela 16: Minas Gerais, equipamentos de tomografia computadorizada 

disponíveis para o SUS por Macrorregiões de Saúde e esfera administrativa, 
percentuais, Out/2012 

Macrorregião de Saúde Federal Estadual Municipal Privada Total

3101 Sul - - - 100,0      100,0      

3102 Centro Sul - - - 100,0      100,0      

3103 Centro 4,8           4,8           - 81,0         100,0      

3104 Jequitinhonha - - - 100,0      100,0      

3105 Oeste - - - 100,0      100,0      

3106 Leste - - - 81,8         100,0      

3107 Sudeste 5,6           - - 94,4         100,0      

3108 Norte - - - 80,0         100,0      

3109 Noroeste - - - 60,0         100,0      

3110 Leste do Sul - - - 100,0      100,0      

3111 Nordeste - - - 100,0      100,0      

3112 Triângulo do Sul - - - 90,0         100,0      

3113 Triângulo do Norte 33,3         - 16,7         - 100,0      

Total 4,0           2,0           6,0           87,9         100,0       
Fonte: CNES/DATASUS, acesso em 19/12/12 
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Tabela 17: Macrorregionais de Saúde de Minas Gerais, renda média domiciliar 

per capita em R$ e segundo percentual da média estadual, 2010 

Macrorregional de Saúde Renda média 
domic. per capita 

(R$)

Percentual da 
média estadual

3101 Sul 696,62                    109,3                
3102 Centro Sul 639,12                    100,3                
3103 Centro 962,30                    151,0                
3104 Jequitinhonha 381,39                    59,8                  
3105 Oeste 694,86                    109,0                
3106 Leste 565,44                    88,7                  
3107 Sudeste 728,03                    114,2                
3108 Norte 410,53                    64,4                  
3109 Noroeste 643,41                    101,0                
3110 Leste do Sul 510,26                    80,1                  
3111 Nordeste 369,78                    58,0                  
3112 Triângulo do Sul 830,05                    130,3                
3113 Triângulo do Norte 852,59                    133,8                
Total 733,24                    -
Média 637,26                    100,0                 

Fonte: DATASUS, acesso em 10/01/13. 

Tabela 18: Municípios da Microrregião de Almenara, por população e pessoas 
com plano ou seguro privado de assistência médica, 

setembro de 2012 

Município População 
residente

População 
com por 
plano ou 

seguro de 
Assistência 

Médica

Cobertura (%)

Almenara 39.287           2.836             7,2                 
Bandeira 4.938             38                  0,8                 
Divisópolis 9.351             70                  0,7                 
Felisburgo 6.974             106                1,5                 
Jacinto 12.142           252                2,1                 
Jequitinhonha 24.317           853                3,5                 
Joaíma 15.000           570                3,8                 
Jordânia 10.394           196                1,9                 
Mata Verde 7.994             81                  1,0                 
Monte Formoso 4.693             16                  0,3                 
Palmópolis 6.636             27                  0,4                 
Rio do Prado 5.191             80                  1,5                 
Rubim 9.958             214                2,1                 
Salto da Divisa 6.872             245                3,6                 
Santa Maria do Salto 5.261             56                  1,1                 
Subtotal Microrregião 169.008         5.640             3,3                 
Total Estado 19.855.332    5.216.165      26,3                

Fonte: ANS e DATASUS, acesso em19/01/13 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado:  

“A integração da saúde da família à rede do Sistema Único de Saúde em município 

de pequeno porte: o exemplo de Rio do Prado” 

Este projeto está sendo desenvolvido no Mestrado Profissional em Saúde da 

Família da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro e tem como objetivo geral: 

Analisar a articulação da rede de referência de média e alta complexidade (MAC) 

para os pacientes da Saúde da Família do Município de Rio do Prado; e os 

específicos são: 

1) Estudar a gestão do encaminhamento de pacientes da Saúde da Família para 

serviços de média e alta complexidade do SUS para atender as necessidades 

da população do Município de Rio do Prado; 

2) Analisar as relações entre as instituições do poder municipal local e o 

processo de encaminhamento dos pacientes para serviços de média e alta 

complexidade do SUS em Rio do Prado. 

Você será submetido(a) à aplicação de um questionário com perguntas semi 

estruturadas, com duração máxima de 60 minutos para ser respondido de acordo 

seu conhecimento sobre o assunto. O questionário tem por objetivo conhecer as 

dificuldades e facilidades, que você como autoridade de saúde ou autoridade local 

encontra na sua prática de trabalho, relacionadas ao processo de encaminhamento 

dos pacientes para os serviços de média e alta complexidade  

Não será realizado qualquer procedimento ou técnica invasiva, nem qualquer 

tipo de medicamento. Nesta pesquisa não há riscos relacionados aos procedimentos 

que serão realizados e cada entrevistado será identificado por uma categoria 

específica, sem o risco de ter sua identidade exposta. 

Embora não haja nenhuma garantia de que o Sr(a) terá 
benefícios com este estudo, as informações que o Sr(a) 
fornecer serão úteis para analisar a rede de referência de um 
município de pequeno porte, distante dos serviços de média e 
alta complexidade, analisar as dificuldades encontradas na 
gestão do encaminhamento dos usuários, representando 
inúmeros municípios brasileiros que não tem gestão plena do 
sistema e possivelmente enfrenta as mesmas dificuldades. 
Este estudo poderá servir de base para estudos futuros, assim 
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como poderá ser apresentado em congressos e periódicos 
científicos. 

Sua participação não implicará em custos adicionais. O 
Sr(a) não terá qualquer despesa com a realização dos 
procedimentos previstos neste estudo. Também não haverá 
nenhuma forma de pagamento pela sua participação. 

Qualquer dúvida entrar em contato comigo ou com o 
Comitê de Ética no telefone (021)32316142 ou por e-mail: 
comite.eticapesquisa@estacio.br 

Assinando esse consentimento, o Sr(a) não desiste de 
nenhum dos seus direitos. Além disso, o Sr(a) não libera os 
investigadores de suas responsabilidades legais e profissionais 
no caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua 
participação é inteiramente voluntária. Uma vez aceitando 
participar desta pesquisa, o Sr(a) deverá se sentir livre para 
abandonar o estudo a qualquer momento do curso deste, sem 
que isto afete o seu cuidado ou relacionamento futuro com esta 
instituição. O investigador deste estudo também poderá retirá-
lo do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja 
necessário para o seu bem estar. 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo,  

 

...............................................................................................................................  

residente à 

 ...............................................................................................................................  

concordo em participar do estudo intitulado “A integração da saúde da família à rede 

do Sistema Único de Saúde em município de pequeno porte: o exemplo de Rio do 

Prado”. 

Eu fui completamente orientado pela mestranda Daniela 
Lacerda Santos, que está realizando o estudo, de acordo com 
sua natureza, propósito e duração. 

Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo, 
inclusive da minha liberdade para decidir acerca da minha 
espontânea participação nesta pesquisa. 

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com 
este estudo, e informar a pesquisadora sobre qualquer 
anormalidade observada. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer 
momento, se assim desejar. 

Minha identidade jamais será publicada. Os dados 
colhidos poderão ser examinados por pessoas envolvidas no 
estudo com autorização delegada do investigador. Estou 
recebendo uma cópia assinada deste Termo. 
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Pesquisador:  
Nome: _________________________________________ 
Data: __________________________________________ 
 
Assinatura: _____________________________________ 
 
Participante:  
Nome: _________________________________________ 
Data: __________________________________________ 
 
Assinatura: _____________________________________ 
Pesquisador responsável: Daniela Lacerda Santos 
Tel.: (21) 25470152/ (21) 88736033 
dannylacer@ig.com.br 

 

 


