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Introdução 

 
No período de 8 de maio a 30 de junho de 2011, a Confederação Nacional de Municípios – 

CNM - realizou a pesquisa sobre demandas reprimidas no Estado do Rio Grande do Sul. Por 
meio da obtenção das respostas dos 127 Municípios que participaram da pesquisa, foram 
registrados mais de 109 mil procedimentos caracterizados como reprimidos, em virtude de 
filas de espera para seus agendamentos ou mesmo do não atendimento aos mesmos. 

A partir dos resultados encontrados, verificou-se a importância de mapear demandas 
reprimidas em outros Estados a fim de verificar a situação da saúde brasileira. Com base nisso, 
a CNM realizou uma nova pesquisa, durante 04 meses, junto aos Municípios baianos e goianos, 
com o intuito de identificar uma possível demanda reprimida nos serviços de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar. 

Para um melhor entendimento, foi caracterizado como demanda reprimida todo e 
qualquer procedimento ambulatorial ou hospitalar, pactuado ou não com um Município de 
referência, que está aguardando agendamento ou que não obteve resposta de realização ou sua 
negação, permanecendo o usuário sem a assistência à saúde. 

Muitos Municípios possuem como referência as Capitais Estaduais, para realização desses 
procedimentos, o que acarreta num alto ônus com o deslocamento de pacientes até a Capital 
para receberem a assistência necessária, assim como gera inúmeros transtornos para os 
usuários do SUS e seus familiares. 

A pactuação de referências e contra-referências faz parte da organização hierárquica e 
regionalizada das ações e serviços de saúde do SUS, conforme sua complexidade. Portanto, os 
encaminhamentos de pacientes aos Municípios de referência são normais e devem acontecer 
garantindo a atenção integral à saúde dos usuários. Porém, caracterizados vulgarmente como 
“ambulância-terapia”. 

Esse procedimento ocorre em toda a rede de atenção à saúde de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar. Tem sido alvo de críticas pelos usuários do SUS, pela 
imprensa e pelos órgãos fiscalizadores, em alguns casos, sendo motivo de questionamentos 
quanto a qualidade da gestão local. 

Desta forma, antes de qualquer avaliação sobre a situação da saúde, faz-se necessário o 
conhecimento da organização e regionalização da rede local, regional e estadual das ações e 
serviços de saúde. 

Assim, a CNM espera auxiliar os Municípios Baianos e Goianos na identificação de suas 
necessidades em média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar e ainda orientar o 
planejamento local e regional, a pactuação de referências e contra-referências e a 
reorganização da rede regionalizada do SUS, quando necessária. 
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Objetivo 

Conhecer a possível demanda reprimida em assistência à saúde nos Estados da Bahia e de 
Goiás, suas causas, a organização da rede de assistência de média e alta complexidade 
ambulatorial e hospitalar nos Estados e o financiamento do setor Saúde, e, orientar possíveis 
soluções. 

 

Metodologia 

As informações (primárias) foram levantadas por meio de um questionário com a 
identificação do Município e do responsável pelas informações, além do cargo ocupado, 
telefone e e-mail para possível contato. Este foi aplicado por contato telefônico pela equipe da 
Central de Atendimento da CNM, no período de 02 de dezembro de 2011 a 04 de abril de 2012, 
em 97 Municípios da Bahia e 70 Municípios de Goiás perfazendo um total de 167 locais 
pesquisados.  A seleção dos Municípios foi aleatória, observando-se um limite entre 10% e 30% 
de Municípios pesquisados por porte populacional. 

A devolução das respostas ficou a critério dos gestores locais que, dependendo da 
quantidade de procedimentos reprimidos, poderiam responder por telefone ou encaminhar por 
meio eletrônico.  

Os resultados foram consolidados pela equipe de estudos técnicos e analisados pela 
Coordenação Técnica de Saúde da CNM. O questionário da pesquisa possibilitou a inserção de 
consultas especializadas e de qualquer outro procedimento, tendo como base a tabela única do 
SUS. 

Os dados (secundários) que compõem a pesquisa sobre a estruturação da rede de 
estabelecimentos de saúde, foram coletados junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e sistemas web do DATASUS, e de financiamento junto ao Sistema de Informação 
do Orçamento Público em Saúde (SIOPS) e Fundo nacional de Saúde (FNS). 

 

Resultado da amostra 

Os 97 Municípios baianos que participaram da pesquisa correspondem a uma amostra de 
23,3% do conjunto de Municípios do Estado e, para os Municípios goianos, os 70 participantes 
representam 28,4% do Estado. Todos foram selecionados de forma aleatória, segundo o porte 
populacional estabelecendo-se para tanto como meta o limite de Municípios pesquisados entre 
10% e 30% ou mais. A amostra atingiu a meta proposta, conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

 

 

 



 

Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasíl ia – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus •  Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330 

Z:\Areas_Tecnicas\Saude\Estudos-Tecnicos\2011.12.16_DemandasReprimidas\2014.01.21_PesquisaCNM-DemandaReprimida-GOeBA.doc 

 

Tabela 1 – Amostra de Municípios que participaram da pesquisa, segundo o porte populacional. Bahia e 
Goiás, Brasil, 2012. 

 

 
Fonte: CNM. 

 

É importante ressaltar que, para a pesquisa, foram consideradas como demandas 
reprimidas todas as consultas especializadas, exames de diagnóstico e as internações clínicas e 
cirúrgicas de média alta complexidade que aguardam agendamento para realização, 
independente do tempo de espera. 

Os Municípios pesquisados apresentaram uma demanda reprimida total de 248.586 
procedimentos, dentre consultas, exames e internações, sendo 189.525 na Bahia e 59.061 em 
Goiás.  

No Estado baiano, os Municípios que apresentaram o maior quantitativo de demanda 
reprimida foram Mucuri e Irecê, representando, respectivamente, 13,0% e 10,5% do total de 
procedimentos reprimidos. O conjunto dos 10 primeiros Municípios que possuem maior 
quantidade de demanda é responsável por 58,5% do total do Estado, conforme mostra a Tabela 
2. 
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Tabela 2 – Ranking dos dez primeiros Municípios com maior demanda reprimida de procedimentos no 
Estado da Bahia. Brasil, 2012. 
 

 
Fonte: CNM. 

 

Para o Estado Goiano, os Municípios que apresentaram o maior quantitativo de demanda 
reprimida foram Firminópolis (26,7%) e Orizona (12,7%) do total de procedimentos 
reprimidos. O conjunto dos 10 primeiros Municípios que possuem maior quantidade de 
demanda é responsável por 71.6% do total do Estado, conforme mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Ranking dos dez primeiros Municípios com maior demanda reprimida de procedimentos no 
Estado de Goiás. Brasil, 2012. 

 

 
Fonte: CNM. 

 

Dos Municípios baianos pesquisados, 5,5 milhões de habitantes (39,6% da população total 
do Estado) e, dos Municípios goianos, 1,1 milhões de pessoas (18,1% da população total do 
Estado), poderão estar sem atendimento em média e alta complexidade devido as demandas 
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reprimidas. O que pode representar a identificação ou o esclarecimento de uma doença, por 
meio de exames de diagnóstico, ou mesmo salvar uma vida por meio de tratamentos de alto 
custo e intervenções cirúrgicas. 

Quando avaliada a demanda por tipo de procedimento, verifica-se que, em ambos os 
Estados, a maior necessidade da população está alocada no grupo de outros procedimentos, 
sendo que, na Bahia, há um total de 108.342 casos, representando 57,2% do total das 
demandas reprimidas do conjunto de Municípios pesquisados. Já, no Estado de Goiás, há um 
total de 37.028 casos, nessa situação, representando 62,7% do total das demandas reprimidas 
dentre os Municípios pesquisados. A Tabela 4 apresenta mais detalhes sobre os resultados 
encontrados. 

 
Tabela 4 – Distribuição e proporção de procedimentos conforme classificação nos Estados pesquisados. 
Brasil, 2012. 
 

 
Fonte: CNM. 

 

Quando verificado o ranking das demandas em consultas especializadas verifica-se uma 
certa similaridade entre os dois Estados. Na Bahia e em Goiás, a especialidade de oftalmologia 
ocupa o primeiro lugar, sendo responsável por 11.175 e 2.788 casos, respectivamente. A Tabela 
5 mostra o ranking, por Estado, das consultas especializadas reprimidas. 

 

Tabela 5 – Ranking e proporção de consultas, segundo a especialidade, por Estado. Brasil, 2012. 

 
Fonte: CNM. 
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Neste caso, de consultas especializadas, é importante destacar que além da clínica médica 
ou geral, são consideradas especialidades básicas a pediatria, a obstetrícia e ginecologia. O 
quadro acima comprova que os Municípios tanto baianos quanto goianos estão cumprindo suas 
responsabilidades uma vez que não houve nenhum registro de demanda reprimida nas 
especialidades básicas. 

Para as internações hospitalares foram registradas, no período da pesquisa, para os 97 
Municípios da Bahia, 3.924 internações aguardando agendamento. Já, para os 70 Municípios de 
Goiás, 2.678 internações estão na lista de espera. Para essa questão, tanto na Bahia quanto em 
Goiás, o primeiro lugar é ocupado pela Clínica Cirúrgica, conforme mostra a Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Necessidade de internações e proporção, segundo a especialidade, por Estado. Brasil, 2012. 

 
Fonte: CNM. 

 

Para os outros procedimentos foram registrados 78.756 casos não atendidos no Estado 
baiano e 27.011 no Estado goiano. Destes, vale destacar que, na Bahia, 21,5% representam as 
demandas reprimidas no diagnóstico por ultra-sonografia e, em Goiás, 39,1% representam a 
espera por diagnóstico realizado por radiologia. A Tabela 7 mostra o ranking dos 
procedimentos que possuem a maior lista de espera nos dois Estados. 
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Tabela 7 – Demais procedimentos com maior demanda, segundo distribuição, proporção e a 
classificação da tabela única do SUS. Bahia e Goiás, Brasil, 2012. 

Fonte: CNM. 

 

Com base nos dados da pesquisa realizada que registrou 189.525 procedimentos 
reprimidos para uma população de baianos, estimada em 2011, de 5,5 milhões de habitantes, 
quando simulado pela equipe técnica da CNM, o quantitativo de procedimentos reprimidos 
para a população do Estado da Bahia, com mais de 14 milhões de habitantes, poderá chegar a 
quase 733 mil procedimentos reprimidos, conforme mostra a Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Projeção do número de procedimentos reprimidos para toda a população do Estado da Bahia. 
Brasil, 2012.  

 

 
    Fonte: CNM. 

 

Já para o Estado de Goiás, o número de procedimentos reprimidos foi menor (59.061), 
quando comparado a Bahia. A população estimada em 2011 para o Goiás foi de 1,1 milhão de 
habitantes. Fazendo a mesma simulação da tabela anterior temos que o quantitativo de 
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procedimentos reprimidos para a população do Estado de Goiás, com mais de 6 milhões de 
habitantes, poderá chegar a quase 186 mil procedimentos reprimidos, conforme mostra a 
Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Projeção do número de procedimentos reprimidos para toda a população do Estado de Goiás. 
Brasil, 2012.  

 

 

Desta forma, a pesquisa realizada pela CNM revela que existe um déficit elevado de 
procedimentos da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade na rede 
do SUS, tanto no Estado baiano quanto no goiano. Isso merece uma especial atenção em busca 
de soluções para atender as reais necessidades de saúde da população local. 

 

 

Rede assistencial do SUS – Bahia e Goiás 

Em relação a organização das ações e serviços de saúde, tem-se a configuração do Sistema 
Único de Saúde (SUS) como o conjunto de serviços de saúde organizados em estabelecimentos 
públicos e privados, de forma regionalizada e hierarquizada, de acordo com suas 
complexidades. 

Isso significa dizer que o Município deve implantar serviços de acordo com sua 
capacidade de execução, levando-se em consideração a capacidade técnica, administrativa e 
financeira. Os demais serviços, de maior complexidade, devem ser pactuados com os 
Municípios de referência e de maior porte, incluindo-se nessa rede a capital e os 
estabelecimentos estaduais e federais de saúde, quando existentes. 

É importante ressaltar que a legislação do SUS define que os serviços de saúde devem ser 
realizados na rede própria da administração direta, ou seja, nos estabelecimentos públicos, 
podendo, de forma complementar, a rede privada, na qualidade de prestadores de serviços do 
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SUS, realizá-los. Nestes casos, os estabelecimentos filantrópicos possuem preferência aos 
privados com fins lucrativos. 

A rede assistencial do Estado se configura a partir da definição dos Municípios de 
referência para a execução dos procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e 
hospitalar. A formação de regiões de saúde ou regionais de saúde justifica essa organização da 
rede em grupos de Municípios e os encaminhamentos que são realizados pelos Municípios de 
menor porte para os que concentram capacidade técnica, tecnológica, administrativa e 
financeira. Esse processo é legal e constitucional. É assim que os serviços são organizados, de 
forma regionalizada e hierarquizada (art. 198 da Constituição Federal). 

Porém, essa prática, criticada de forma maçante pela imprensa nacional, ficou vista como 
incompetência ou falta de gestão, principalmente, por parte dos Municípios e, chegou a ser 
denominada, como mencionada anteriormente, de “ambulância-terapia” ou mesmo “van-
terapia”, em virtude dos inúmeros encaminhamentos realizados na rede SUS. 

De acordo com a Lei 8.080/90, considerada a Lei Orgânica da Saúde, em seus artigos 16, 
17 e 18, são definidas as competências específicas para as esferas federal, estadual e municipal 
do SUS, respectivamente. 

Dentre as competências da União está a de definir e coordenar os sistemas de redes 
integradas de assistência de alta complexidade (art. 16, III, a). Além de promover a 
descentralização, para as Unidades Federadas (Estados) e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal. 

Desta forma, a União deve participar da definição das redes de referência e descentralizar 
os serviços de abrangência estadual para o Estado. Aos Municípios deveriam ser 
descentralizados apenas os serviços locais, ou seja, no próprio Município. Porém, a 
responsabilidade dos Municípios tem se extrapolado, quando assumem os serviços de 
referência micro-regionais ou regionais, com a obrigação de oferecê-los para a sua população e 
para as populações dos demais Municípios de sua região de saúde. 

Esse segundo processo, de descentralizar serviços de complexidade e abrangência 
maiores, deve observar, rigorosamente, a capacidade do Município em assumir e manter 
determinados serviços, levando em consideração a possibilidade de ofertar quanti-
qualitativamente os mesmos, em vista de suprir a demanda da população local e referenciada, 
sem comprometimento da gestão e gerência locais. 

Desta forma, o simples fato de atender ao princípio constitucional da descentralização das 
ações e serviços do SUS e a intenção de ampliação da rede local, não devem se sobrepor à 
capacidade do ente em realizar e, principalmente, manter os serviços sob sua responsabilidade. 

É importante lembrar as competências da União de apoio técnico e co-financiamento aos 
estados e Municípios para a realização das ações e serviços do SUS, estabelecida na 
Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde (8.080/90). 

Já ao Estado (ente) compete prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 
supletivamente ações e serviços de saúde, quando os Municípios não possuírem capacidade 
técnica e financeira para isso (art. 17, III da Lei 8.080/90). 
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Ainda, como competência do Estado está a tarefa de identificar estabelecimentos 
hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência 
estadual e regional. Nessa definição legal, a responsabilidade em manter a rede de alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar é dos Estados, sendo opcional aos Municípios essa 
atribuição. 

As competências municipais estão descritas no art. 18 da Lei 8.080/90 e dentre elas está a 
atenção integral à saúde de sua população, o que pode ser ofertado na rede local de 
estabelecimentos de saúde, sejam públicos ou privados contratados. Para os serviços de média 
e alta complexidade ambulatorial e hospitalar não disponíveis na rede local há a previsão legal 
de pactuação com outros entes que dispõem dos mesmos, respeitando a rede estadual de 
referências e contra-referências definida no Plano Diretor de Regionalização (PDR). 

Como observado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), a rede de 
serviços de atenção à saúde no Estado da Bahia e de Goiás se encontra estruturada com 
estabelecimentos do setor público e privado (Tabelas 10 e 11). 

 
Tabela 10 – Distribuição de estabelecimentos assistenciais de saúde do Estado da Bahia, segundo a 
esfera administrativa. Brasil, 2012. 

 
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES. Março 2012. 
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Tabela 11 – Distribuição de estabelecimentos assistenciais de saúde do Estado de Goiás, segundo a 
esfera administrativa. Brasil, 2012. 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES. Março 2012. 
 

As estruturas públicas municipais estão voltadas para as ações básicas de saúde, 
concentrando a maior parte dos estabelecimentos básicos de saúde – centros e postos de saúde, 
exceto em Goiás onde o número de Secretarias de Saúde ocupa a segunda colocação. Já a 
atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, que exige recursos humanos 
especializados e aparatos tecnológicos, concentra-se no setor privado, composto por 
estabelecimentos particulares. 

Os cadastros de ambulatórios e clínicas especializadas, localizadas no Estado baiano, 
totalizam 2.443 unidades, das quais 89,5% são de natureza privada. Já para o Estado de Goiás, 
são 1.027 unidades, tendo o mesmo percentual de instituições privadas. 

É nítida a ausência das esferas estadual e federal na estruturação da rede ambulatorial e 
hospitalar de ambos os Estados que juntas somam, na Bahia, 162 unidades de saúde (1,2%) e, 
em Goiás, 63 unidades (0,9%). Isso tem ocorrido mesmo com a definição da Lei Orgânica do 
SUS desde 1990, que é uma competência das esferas estadual e federal, contrariando a 
legislação sanitária em vigor. 

Segundo informações do SCNES/DATASUS, do total de hospitais gerais existentes no 
Estado da Bahia, 17 estão localizados em Salvador. A Região Metropolitana de Salvador, 
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composta por 13 Municípios, concentra 32 desses estabelecimentos de saúde, o que representa 
8,3% da rede de hospitais gerais do Estado para atender cerca de 25,6% da população baiana. 

Para o Estado de Goiás, segundo informações do SCNES/DATASUS, a maior parte dos 
hospitais gerais existentes na região (23) está localizada na capital, Goiânia. A Região 
Metropolitana de Goiânia, composta por 20 Municípios, concentra 46 desses estabelecimentos 
de saúde, o que representa 18,8% da rede de hospitais gerais do Estado para atender cerca de 
36,3% da população goiana. 

 Diante da situação apresentada, existe uma demanda considerável de serviços de média e 
alta complexidade ambulatorial e hospitalar referenciada pelos diversos Municípios para as 
respectivas Capitais, o que tem acarretado em falta de resolubilidade nos sistemas municipais 
locais e fila de espera de usuários para atenção especializada do SUS. Esse acúmulo de serviços 
não atendidos ocasiona na denominada “demanda reprimida”. 

De acordo com os dados sobre a rede do SUS disponíveis no DATASUS, verifica-se que 
existem 608 hospitais cadastrados no Estado da Bahia, dentre hospital dia (77), hospital 
especializado (82) e hospital geral (449). Destes a esfera municipal já é responsável por 36%, 
conforme mostra a Figura 1. 

 
Figura 1 – Proporção de hospitais segundo a esfera administrativa. Bahia, Brasil, 2012. 
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Fonte: DATASUS/MS. 

 

 

Para o Estado de Goiás, dados similares puderam ser observados. Verifica-se a existência 
de 433 hospitais cadastrados, sendo 7 hospitais dia, 85 hospitais especializados e 341 hospitais 
gerais. Destes a esfera municipal é responsável por 37,4% conforme mostra a Figura 2. 
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Figura 2 – Proporção de hospitais segundo a esfera administrativa. Goiás, Brasil, 2012. 
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Fonte: DATASUS/MS. 

 

Portanto, a esfera municipal, dentre as 3 esferas públicas, é a maior responsável pelos 
estabelecimentos de saúde, nos locais pesquisados. É importante destacar que do total de 
hospitais gerais cadastrados no Sistema do DATASUS, 68 são de natureza filantrópica, no 
Estado da Bahia, e 21 no Estado de Goiás.  

 

 

Profissionais médicos  

Essa foi uma outra informação que despertou a atenção da equipe técnica da CNM, visto 
que a existência de uma demanda reprimida sugere a necessidade de mais profissionais de 
saúde tanto na rede municipal quanto nas redes de referência e estaduais, uma vez que a 
demanda se refere a procedimentos especializados. Neste caso, para os procedimentos 
apresentados como demanda reprimida, fica nítida a relação com a concentração do 
profissional médico nos grandes centros urbanos e, principalmente, nas Capitais. 

O Estado da Bahia possui cadastrado no SCNES, em março de 2012, 13.594 médicos, 
conforme mostra a Tabela 12. Já o Estado de Goiás possui 8.015 profissionais (Tabela 13). 
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Tabela 12 – Distribuição de profissionais médicos, segundo a esfera administrativa. Bahia, Brasil, 2012. 
 

 
Fonte: DATASUS/MS. 

 

Tabela 13 – Distribuição de profissionais médicos, segundo a esfera administrativa. Goiás, Brasil, 2012. 
 

 
Fonte: DATASUS/MS. 
 
 

Seguindo a mesma configuração dos estabelecimentos assistenciais de saúde, os 
profissionais de saúde se organizam por esfera administrativa e mais uma vez se observa a 
maior participação destes nos Municípios. 

Quando avaliada a distribuição total de profissionais médicos por esfera administrativa, 
no Estado da Bahia, verifica-se que a maioria está vinculada a rede privada (48,7%) seguida da 
rede municipal (31,4%). A esfera federal conta com 3,1% e a estadual, com 16,8% desses 
profissionais (Figura 3). 

 

Figura 3 – Distribuição de profissionais médicos segundo a esfera administrativa. Bahia, Brasil, 2012. 
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Fonte: DATASUS/MS. 
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Já, quando avaliada a distribuição total de profissionais médicos por esfera 
administrativa, no Estado de Goiás, verifica-se que a maioria está vinculada a rede privada 
(49,9%) seguida da rede municipal (35,9%). A esfera federal conta com 5,6% e a estadual, com 
8,6% desses profissionais (Figura 4). 

 

Figura 4 – Distribuição de profissionais médicos segundo a esfera administrativa. Goiás, Brasil, 2012. 
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Fonte: DATASUS/MS. 

 

Com a concentração dos profissionais médicos nos grandes centros urbanos ou próximos 
à região metropolitana, somente o Município de Salvador conta com mais de 5,7 mil 
profissionais médicos, detendo 42,6% da força de trabalho dessa categoria. Em Goiânia, capital 
de Goiás, esse número chega a mais de 4 mil profissionais, ou seja, 50,6% desses médicos estão 
na capital. 

Desta forma, confirma-se uma concentração de profissionais médicos na Região da 
Capital, havendo a necessidade de melhor distribuir a mão de obra disponível no Estado tanto 
da Bahia quanto de Goiás, de forma que as demandas dos Municípios sejam atendidas, e 
principalmente, que o acesso à saúde da população seja promovido pela rede pública. 

 

Financiamento em saúde 

Para os Municípios que não conseguem agendar as consultas, exames e internações nos 
Municípios de referência, a solução é a contratação dos serviços dos hospitais privados, com ou 
sem fins lucrativos, o que acaba onerando mais as finanças municipais, já que para isso, são 
utilizados recursos próprios dos Municípios. 

Os Municípios baianos vão investindo recursos financeiros próprios em saúde pública 
numa escala crescente até 2008 e decrescente até o ano de 2011, chegando a uma média de 
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17,6% de suas receitas (Figura 5). No ano de 2011, dos 417 Municípios baianos, apenas 3 não 
aplicaram os 15% mínimos constitucionais em saúde. 

 

Figura 5 – Percentual de investimento médio dos Municípios no setor saúde. Bahia, 2000-2011. Brasil 
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Fonte: SIOPS/MS. 

 

Para os Municípios de Goiás, os investimentos com recursos próprios foram similares aos 
valores apresentados para o Estado da Bahia, porém com um ritmo mais crescente, chegando a 
uma média de 16,6% de suas receitas (Figura 6). No ano passado, dos 246 Municípios goianos, 
apenas 1 não aplicou o valor mínimo estipulado. 

 

Figura 6 – Percentual de investimento médio dos Municípios no setor saúde. Goiás, 2000-2011. Brasil 
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Quando essas informações do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de 
Saúde (SIOPS) são avaliadas para o Estado da Bahia, verifica-se que a média de investimento 
em saúde no período de 2000 a 2010 foi de 11,6% (Figura 7). 

 

Figura 7 – Percentual de investimento em saúde. Estado da Bahia, 2000-2011. Brasil. 
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Fonte: SIOPS/MS 

 

Para o Estado goiano, quando as mesmas informações são avaliadas para o Estado, 
verifica-se que a média de investimento em saúde no período de 2000 a 2010 foi de 11,7% 
(Figura 8). 

 

Figura 8 – Percentual de investimento em saúde. Estado de Goiás, 2000-2011. Brasil. 
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Para o financiamento dos serviços de média e alta complexidade ambulatoriais e 
hospitalares, somente nos quatro primeiros meses de 2012, a Secretaria de Estado de Saúde da 
Bahia recebeu do governo federal mais de 352 milhões de reais para os serviços de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar (Tabela 14). 
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Tabela 14 – Distribuição de despesas em saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. 
Bahia, Brasil, 2012. 

 

Fonte: FNS/MS. 
 

 

Para o Estado de Goiás, o financiamento dos serviços de média e alta complexidade 
ambulatoriais e hospitalares, para o mesmo período, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás 
recebeu do governo federal mais de 10 milhões de reais para os serviços de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Distribuição de despesas em saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. 
Goiás, Brasil, 2012. 

 

Fonte: FNS/MS. 
 

 

A descentralização dos recursos federais de MAC, assim como de uma parcela de 
incentivo estadual, é primordial para o alcance do princípio da integralidade, proporcionando 
maior autonomia municipal na pactuação e manutenção dos serviços ambulatoriais e 
hospitalares de média e alta complexidade condizente com às demandas da população. Para 
tanto, se faz necessária uma nova pactuação dos procedimento e dos recursos destinados à 
média e alta complexidade ambulatoriais e hospitalares.  
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Conclusões 

 

A pesquisa que a CNM realizou atingiu seu objetivo, uma vez que ficou comprovada a 
existência de “demanda reprimida” no setor de Saúde dos Estados da Bahia e de Goiás.  

Por meio da obtenção das respostas dos 167 Municípios (97 baianos e 70 goianos) que 
participaram da pesquisa, foram registrados mais de 248 mil procedimentos caracterizados 
como reprimidos, em virtude de filas de espera para seus agendamentos ou mesmo do não 
atendimento. 

Verificou-se, também, que existe uma concentração maior nas capitais, tanto de estrutura 
física quanto de recursos humanos, o que provoca uma maior demanda de procedimentos para 
essa região.  

Quando comparado os Estados pesquisados com os outros Estados das suas respectivas 
regiões, observa-se que tanto a Bahia quanto o Goiás possuem o maior número de 
estabelecimentos de saúde da região. 

É claro que não há um padrão a ser seguido na quantificação de estabelecimentos 
hospitalares para cada esfera de governo. Cada ente organiza-se de acordo com sua capacidade 
técnico-administrativa e necessidades da população. Porém, a legislação define que a 
participação da esfera privada se dará de forma complementar à rede pública de 
estabelecimentos e serviços de saúde. 

Em relação ao financiamento de média e alta complexidade, os recursos são 
disponibilizados pelas três esferas de governo, sendo necessário avaliar sua distribuição e se 
são suficientes para a manutenção da rede.  

Diante do exposto, é possível elencar algumas constatações e ações, como desdobramento 
dessa pesquisa, que devem ser melhor avaliadas e realizadas para aprimorar as informações 
sobre as demandas em saúde e a atual estruturação do Sistema Único de Saúde baiano e goiano 
e, consequentemente, a apresentação de propostas e sugestões de solução para a situação ora 
apresentada. 

• Existe uma grande demanda de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e 
alta complexidade no Estado da Bahia e de Goiás reprimidos, sem a devida atenção e 
resolubilidade. 

• Existe uma concentração de estruturas assistências e recursos humanos nas Capitais, o 
que logicamente provocará uma maior demanda para essa região. 

• Tanto o Estado da Bahia quanto o de Goiás cumprem o percentual mínimo de 12% de 
investimentos em Saúde determinado como obrigatório pela Emenda Constitucional 29 
a partir de 2004.  

• É necessário providências do Estado para reestruturar e reorganizar a rede de média e 
alta complexidade ambulatorial e hospitalar dos dois Estados, com a identificação das 
unidades de referência regional e estadual. 
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• É necessário repactuar os recursos federais destinados ao financiamento das ações e 
serviços de média alta complexidade ambulatorial e hospitalar, garantindo 
financiamento desses serviços na rede municipal do SUS. 

• Há a necessidade de levantamento detalhado da disponibilidade de serviços e recursos 
humanos no SUS com o objetivo de redimensionar a oferta de serviço e a força de 
trabalho conforme a necessidade identificada. 

• É necessário levantar as informações quanto aos contratos existentes para prestação de 
serviços entre os estabelecimentos de saúde e as esferas federal, estadual e municipal, 
identificando a real necessidade de implementação orçamentária e financeira nos 
serviços ambulatoriais e hospitalares. 

• Há a necessidade de maior fiscalização sobre a gestão estadual e o cumprimento do 
percentual mínimo de investimento em saúde, garantindo recursos suficientes para o 
SUS e desafogando as finanças municipais. 


