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Palavra do setor 

Compreender o funcionamento total do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) não é uma tarefa das mais fáceis, 
pois, apesar de a União, por meio do Ministério da 
Saúde, ser a principal responsável pelo SUS, os go-
vernos estaduais e municipais também têm autono-

mia sobre o sistema. Para alcançar o conhecimento pleno do SUS, 
o primeiro passo é conhecer sua estrutura e entender os órgãos e 
conselhos que o regulam, fiscalizam-no e lhe disponibilizam recur-
sos. Há também diversas nomenclaturas específicas e uma ampla 
legislação e regulação. E essa complexidade dificulta o entendimen-
to de todo o sistema pelos profissionais de comunicação.

Os veículos de comunicação têm o dever de publicar informações 
corretas sobre os temas que abordam e, muitas vezes, jornalistas não 
especializados em saúde têm a incumbência de escrever uma repor-
tagem sobre o tema, mesmo desconhecendo os veículos de pesquisa 
de dados, o órgão ou o conselho que devem contatar para encontrar 
as respostas que procuram.

De início, já ressalto que é importante perceber que as Santas 
Casas e os hospitais filantrópicos têm papel primordial na história 
do SUS. Quando instituído na Constituição de 1988, o governo 
não tinha hospitais prontos para atender a população; por isso, fe-
chou parcerias com as entidades filantrópicas que garantiram um 
atendimento universal e gratuito. Os filantrópicos realizavam as 
consultas, os tratamentos e as cirurgias, e a União pagava pelo ser-
viço. No entanto, a prática algumas vezes difere da teoria, e o SUS 
é um desses exemplos.
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Na mídia, não é difícil notar matérias que divulgam informações 
errôneas devido à falta de conhecimento do jornalista. São diversos 
erros, e bastante comuns. Por exemplo, as entidades filantrópicas 
não são instituições públicas, mas sim privadas. Elas têm um convê-
nio com o Estado. No entanto, ainda assim, atendem os usuários da 
saúde suplementar. Essa questão geralmente é confundida por diver-
sas pessoas, inclusive jornalistas.

Por isso, nesta cartilha, temos a missão de mostrar a todos como 
funciona o sistema, quais as responsabilidades dos governos federal, 
estadual e municipal, bem como da população, além da amplitude 
da rede de atendimento que compõe o SUS e dos principais portais 
para busca de dados.

No entanto, não temos a pretensão de ensinar o trabalho de 
pesquisa aos jornalistas, especialmente os especializados na área da 
saúde. Nosso único objetivo é reunir conceitos e dicas que podem 
facilitar o trabalho dos profissionais, principalmente, aqueles que 
iniciam na cobertura do segmento. 

O tema abordado nesse guia busca trazer de forma simples e su-
perficial um assunto bastante complexo, que é o SUS. Além disso, 
a legislação está em constante mudança o que reforça a premissa 
de que este livro é apenas um material de consulta. Vamos tentar 
atualizar a versão digital conforme novas regras forem surgindo e 
contamos com o seu apoio para nos ajudar, apontado o que pode 
ser mudado no texto, suas técnicas de pesquisas e experiências.  
 
Boa Leitura!

Edson Rogatti
Diretor-presidente da Fehosp - Federação das Santas Casas  
e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo
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Introdução

C om este Manual para a Imprensa sobre o SUS, pu-
blicado pela Federação das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes do Estado de São Paulo, tem-se o ob-
jetivo de explicar o funcionamento do SUS aos pro-
fissionais de comunicação, esclarecendo as dúvidas 

mais comuns, percebidas ao longo de muitos anos de contato com 
a imprensa. Este trabalho é parte da estratégia de buscar aliados 
na mídia, demonstrando a complexidade do SUS e as dificuldades 
que isso acarreta às entidades filantrópicas que atendem os usuá-
rios do sistema.

Neste material, espera-se que os jornalistas encontrem artigos 
que contribuam para o aprimoramento de sua formação e constru-
ção de reportagens. Esses profissionais são importantes agentes na 
divulgação de materiais que fortalecem o setor da saúde no Brasil. 
Compreendendo a estrutura, a regulação, a legislação e a rede de 
atendimento do SUS, os profissionais de comunicação se tornarão 
especialistas no setor da saúde e poderão surgir grandes reporta-
gens, que estarão fora do senso comum.

A falta de conhecimento pleno sobre o assunto abordado pode 
trazer consequências graves. A publicação de informações que não 
condizem com a verdade pode prejudicar hospitais e pacientes. Por 
exemplo, é comum que matérias mostrem a falta de atendimento efi-
caz em uma determinada Santa Casa ou hospital filantrópico como 
um problema de gestão do hospital, que, em tese, não teria efetua-
do contratações suficientes para atender toda a população. Mas, na 
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verdade, o problema pode ser anterior àquela gestão e ter origem na 
distribuição de recursos no contrato do SUS com o hospital à res-
peito da definição do teto de atendimentos. É imprescindível que as 
pessoas saibam a verdadeira origem dos problemas relatados em uma 
reportagem e isso só é alcançado quando há empenho daqueles que a 
produzem na apuração dos fatos e na busca por fontes corretas para a 
apresentação das respostas.

A ampliação do conhecimento dos comunicadores resultará na 
produção de reportagens mais aprofundadas, que podem potencia-
lizar a mobilização das pessoas em relação aos problemas enfren-
tados pelos hospitais que atendem os usuários do SUS, podendo 
assim produzir uma pressão popular sobre a União para a melhoria 
do sistema. Espera-se que este material seja o ponto inicial deste 
ciclo que almeja um Sistema Único de Saúde mais eficiente.
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Mensagem 
do jornalista

Trabalho como jornalista há mais de 27 anos. Durante 
todo esse tempo, tive o privilégio de ser repórter no Jor-
nal do Brasil, no Estadão, no O Globo e, agora, na revista 
IstoÉ. Fui repórter de cobrir buraco de rua, desfecho de 
sequestro, visita de astros internacionais, rebelião de pre-

sos, morte de ídolos e a chegada ao Brasil do primeiro remédio contra a 
aids – só para citar alguns dos acontecimentos, históricos ou nem tanto, 
sobre os quais escrevi. Se há uma coisa que aprendi nesses anos é que 
jornalismo se faz com uma eterna curiosidade pelo novo, uma sensibili-
dade para enxergar as situações em seus mais variados tons e, finalmente, 
com o encantamento pelas histórias. Sejam elas uma grande descoberta 
da ciência, o retrato de uma situação de pobreza extrema ou uma ines-
quecível partida de futebol.

Por isso, acredito que o jornalismo em saúde, assim como o jor-
nalismo em qualquer área, precisa ser praticado com base nesses 
ingredientes. O entusiasmo pela notícia, o rigor na apuração e o 
esforço para ouvir e compreender os lados envolvidos devem ser os 
passos básicos para a realização de qualquer reportagem. Na área 
da saúde, isso implica, entre outras coisas, saber distinguir o que é 
realmente novidade em meio à infinidade de lançamentos de remé-
dios e de tratamentos que surgem diariamente e o que essa novida-
de representa dentro de determinado contexto. É de fato relevante? 
Muda substancialmente algo? Quais são as ponderações a serem 
feitas? Quais são as fontes independentes que devem ser ouvidas?
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A construção do texto pode ser outro desafio. Mas, novamente, 
independentemente de o assunto ser o desenvolvimento de uma va-
cina contra a aids ou o novo pacote fiscal do governo federal, é preci-
so entender do que se está falando. Se o jornalista não compreendeu 
a informação, o resultado será desastroso. Por isso, é preciso estudar 
o tema e não ter vergonha de perguntar o que não ficou claro. E, 
claro escrever com clareza, sem cair na armadilha fácil de repetir 
jargões que dizem respeito somente aos entrevistados.

Levar informação sobre saúde ao público leigo é um grande pra-
zer. O tema desperta o interesse da maioria das pessoas, e muitas 
vezes somos recompensados com relatos de gente que encontrou 
um caminho de recuperação ou de cura a partir da informação que 
publicamos. Isso só aumenta a nossa responsabilidade. Cabe a nós, 
jornalistas, informar com paixão, sim, mas com precisão e respeito 
por quem irá consumir aquela notícia.

Cilene Pereira
editora de Saúde 
da Revista IstoÉ 
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O que é o Sistema 
Único de Saúde?

A Constituição brasileira de 1988 afirma que a saúde é di-
reito de todos e dever do Estado; por isso, o País criou 
um sistema público de saúde, o SUS, estabelecido pela 
Lei Orgânica 8.080/90 e regulamentado pelo Decreto 
7.508, de 28 de julho de 2011, que detalhou sua es-

trutura organizativa. O sistema tem como princípio garantir o acesso 
integral, universal e igualitário à população brasileira, do simples aten-
dimento ambulatorial aos transplantes de órgãos.

Todo brasileiro e todos os estrangeiros naturalizados no País têm o 
direito de utilizar o sistema público de saúde concedido pelo governo 
federal. O atendimento de pacientes é realizado por unidades básicas, 
como postos de saúde, centros de saúde e unidades de Saúde da Famí-
lia, e os casos mais complexos são encaminhados para hospitais e clí-
nicas especializadas, públicos ou particulares, credenciados pelo SUS. 

O SUS envolve ações de promoção, prevenção e assistência à saú-
de, sendo responsável também pelo desenvolvimento de práticas que 
vão desde o monitoramento epidemiológico de doenças, até a realiza-
ção de pesquisas e estudos em parceria com instituições de ensino. E o 
funcionamento do sistema é estruturado em cinco princípios básicos: 
universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação 
da população.

A universalidade está no fato de que todas as pessoas têm direi-
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to à saúde pública e à integralidade na combinação de serviços e ações 
voltados, ao mesmo tempo, para a promoção de saúde, prevenção de 
doenças, cura e reabilitação.

A disponibilidade de recursos e serviços de acordo com as neces-
sidades de cada pessoa, priorizando aqueles que mais necessitam, é o 
princípio da equidade do SUS. A participação da população torna-se 
essencial diante desses pontos, uma vez que ela também tem voz no sis-
tema e deve participar da formulação de políticas de saúde e do controle 
de sua execução, cobrando mais recursos e serviços do sistema.

O princípio da descentralização, por sua vez, está na gestão do 
SUS que é compartilhada por União, Distrito Federal, estados e  
municípios. Não há hierarquia entre as três esferas do poder, mas sim  
competências e responsabilidades para cada um desses gestores do 
SUS. 

Os recursos para garantir o atendimento à população vêm dos gover-
nos federal, estadual e municipal, sendo a União o principal financiador 
da saúde pública no País. Metade dos recursos é fornecida pelo governo 
federal, a outra metade é de responsabilidade dos estados e municípios.

O governo federal cria políticas nacionais e estaduais, além de orga-
nizar o atendimento à saúde em seu território, mas a implementação 
das ações é realizada por seus parceiros (estados, municípios, ONGs e 
iniciativa privada).

Rede de Atendimento
O SUS compõe uma rede que se articula para assegurar o tratamento 
completo de cada indivíduo, como a atenção básica, a atenção especiali-
zada e os serviços de urgência e emergência.  
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A porta de entrada do sistema de saúde deve ser a atenção básica, 
caracterizada por postos de saúde, centros de saúde, unidades de saú de 
da família e Unidades Básicas de Saúde (UBS). A partir desse primeiro 
atendimento, o usuário será encaminhado para os outros locais que tra-
balham com serviços de maior complexidade, como hospitais e clínicas 
especializadas.

Entretanto, não são todos os municípios que têm uma completa 
rede de atendimento especializado. Nesse caso, os municípios negociam 
com as demais cidades de sua região para encaminhar os usuários que 
necessitarem de determinado atendimento para hospitais de fora da ci-
dade, garantindo, assim, tratamento integral à saúde de sua população. 

Esse pacto deve passar pela negociação com o gestor estadual. Os 
gestores municipais e estaduais verificam quais instrumentos de atendi-
mento – como ambulâncias, postos de saúde e hospitais – cada cidade 
tem e, com base nessa análise, definem um plano regional de serviços.

Fiscalização
Cada um dos estados e municípios deve ter conselhos de saúde, respon-
sáveis pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos em saúde. Os 
conselhos são compostos por representantes dos usuários do SUS, dos 
prestadores de serviços, dos gestores e dos profissionais de saúde. 

Cada governo deve aprovar suas políticas com diferentes órgãos. No 
âmbito municipal, as políticas são aprovadas pelo Conselho Munici-
pal de Saúde (CMS). No estadual, são negociadas pela Comissão Inter 
gestores Bipartite (CIB, composta por representantes das secretarias 
municipais de saúde e secretaria estadual de saúde) e deliberadas pelo 
Conselho Estadual de Saúde (CES, composto por vários segmentos 
da sociedade: gestores, usuários, profissionais, entidades de classe etc.)
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No âmbito federal, as políticas do SUS são negociadas na Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT, composta por representantes do Minis-
tério da Saúde, das secretarias municipais de saúde e das secretarias 
estaduais de saúde).

Pacto pela Saúde
No ano de 2006, foi assinado pela União, pelos estados e pelos municí-
pios um conjunto de reformas institucionais do SUS, chamado Pacto 
pela Saúde, com o objetivo de tornar os processos e os instrumentos 
de gestão mais eficientes. A implementação do pacto também atribuiu 
mais reponsabilidades aos municípios, tornando-os a principal esfera 
responsável pela saúde pública da sua população, ou seja, o município 
assumiu a gestão das ações e dos serviços de saúde oferecidos em seu 
território.

No caso de atendimentos, quando o município não tem todos os 
serviços de saúde, ele negocia com as demais cidades da região uma 
maneira de garantir a saúde integral de sua população, encaminhando o 
cidadão para outra localidade, caso não haja a especialidade procurada. 

Outra mudança ocorreu no tocante ao de recursos financeiros da 
União para os estados. Antes de 2006, existiam diversas maneiras e isso 
dificultava a identificação da área em que o montante deveria ser aplica-
do. Agora, os estados e os municípios recebem os recursos federais por 
meio de dois blocos de financiamento: custeio e investimento.

A Emenda Constitucional nº 29, promulgada em 2000, estabele-
ceu os gastos mínimos em saúde dos governos federal (corrigidos pela 
variação nominal do PIB), estadual (12% de suas receitas) e municipal 
(15% de suas receitas). 
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Sistema de saúde 
suplementar

A saúde no Brasil tornou-se um negócio, e diversos 
planos e seguradoras de saúde foram criados, for-
mando, assim, o sistema suplementar de saúde. Não 
há um registro oficial de quando surgiram os pri-
meiros planos de saúde, mas especula-se que eles 

tenham relação com a criação da Previdência Social.

Em 1923, a Lei Eloy Chaves estabeleceu que haveria “em cada 
uma das empresas de  estradas de ferro existentes no País, uma cai-
xa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados”. As 
caixas eram fundos pagos por patrões e empregados, que garantiam 
aposentadorias e pensões e financiavam serviços médicos aos traba-
lhadores e seus dependentes.

Para regulamentar o setor de saúde suplementar, em 1998, sur-
giu a Lei 9.961 e, por meio dela, a Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) foi criada no ano 2000. A agência regulatória tem 
a responsabilidade de acompanhar a gestão das operadoras. Para 
tanto, a cada dois anos, é definida a “agenda regulatória”, que estabe-
lece as atividades prioritárias do órgão.

Na última edição, foram estabelecidas sete metas. São elas: a ga-
rantia ao acesso e à qualidade assistencial dos beneficiários dos pla-
nos e seguradoras de saúde, a sustentabilidade do setor, o incentivo 
à concorrência, a garantia de acesso à informação, o relacionamento 
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entre operadoras e prestadores, a governança regulatória e a integra-
ção da saúde suplementar com o SUS.

Pelas regras da ANS, os planos e as seguradoras de saúde de-
vem ressarcir o SUS, caso seus usuários sejam atendidos pela rede 
pública. O valor arrecadado desses pagamentos é repassado para o 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) e aplicado em ações e programas 
estratégicos do Ministério da Saúde.

Atualmente, o setor brasileiro de planos e seguros de saúde  
é um dos maiores sistemas privados de saúde do mundo, com  
planos coletivos, individuais e empresariais. Cerca de 47 milhões  
de pessoas utilizam planos privados, segundo dados da ANS de  
dezembro de 2017.

Ainda segundo a ANS, há 762 operadoras médico-hospitalares 
em atividade no País, sendo que 44 são operadoras filantrópicas, 
com 994.020 beneficiários. Em relação às operadoras exclusivamen-
te odontológicas, há 396 no País, com pouco mais de 23 milhões de 
usuários.
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Informações básicas: 
assistência e formação

A universalidade de um sistema de saúde público ti-
nha como principal desafio a formação de profis-
sionais aptos a enfrentar os problemas de saúde da 
população, por isso, os convênios com o Hospitais 
de Ensino (HEs) foram fundamentais para o SUS.

Os HEs são instituições que realizam atendimentos médicos de 
média e alta (em alguns casos) complexidade e oferecem cursos de 
graduação e pós-graduação na área de saúde. Essas entidades ain-
da trabalham no âmbito da pesquisa, do desenvolvimento de novas 
técnicas, de procedimentos e de terapias. Atualmente, são 163 HEs 
brasileiros certificados, tendo o estado de São Paulo 37 hospitais cer-
tificados e com contratos firmados com o SUS. 

Em geral, a participação dos HEs em internações nos estados é 
maior do que nos hospitais comuns, e como realizam um percentual 
maior de atividades relacionadas à medicina, os HEs têm um custo 
mais elevado do que os hospitais voltados para o atendimento primá-
rio. Dessa forma, os HEs recebem um financiamento do SUS maior 
do que os outros hospitais do sistema. A maioria dos HEs atende 
exclusivamente usuários do SUS, mas há aqueles que também podem 
realizar atendimento a pacientes da saúde suplementar. 

Em 2004, foi instituído o Programa de Reestruturação dos Hos-
pitais de Ensino (Portaria GM/MS nº 1.702/2004) no SUS, em 
parceria com o Ministério da Saúde, que redefiniu a inserção e a im-
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portância desses hospitais na saúde pública. Com o programa, o HE 
foi dividido em quatro eixos: assistência, gestão, ensino e pesquisa.

A partir dessa reestruturação, as instituições passaram a ter uma 
avaliação permanente. O Sistema de Avaliação dos Hospitais de En-
sino (SAHE) foi criado em 2005 pela Secretaria de Estado da Saúde 
e contribuiu para a ampliação do conhecimento dessas unidades. O 
SAHE facilita o planejamento e a administração de programas e ser-
viços pelos gestores estaduais e municipais dos hospitais.

Contratualização
Para tornar-se um Hospital de Ensino, alguns fatores são analisados, 
tais como, o perfil assistencial do hospital, o papel da instituição na 
pesquisa, na educação, na formação dos profissionais e sua inserção 
integrada à rede.

O hospital deve receber um “selo de qualidade”, que reconhece a 
instituição como adequada para o desenvolvimento de boas práticas 
assistenciais e educativas. Após esse certificado, o Secretário de Esta-
do de Saúde e o diretor do hospital formalizam com o Ministério da 
Saúde o chamado Termo de Compromisso de Gestão (TCG). Nesse 
termo, são estabelecidas as responsabilidades para a manutenção do 
“selo”, como investimentos na capacitação profissional e nos equipa-
mentos hospitalares, entre outras.

Com o TCG, o hospital elabora um Plano Operativo Anual 
(POA), no qual são estabelecidas metas e indicadores de qualidade. 
O cumprimento dessas metas está relacionado ao repasse do recurso 
do Governo para o HE. 
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Produção do SUS

As Santas Casas e hospitais filantrópicos têm provado 
sua importância, mostrando que são essenciais para 
o funcionamento do SUS. No estado de São Pau-
lo, por exemplo, as entidades são responsáveis por 
72,04% dos cateterismos cardíacos realizados em 

adultos, e por 59,46% desses procedimentos realizados em crian-
ças. Em todo o País, os filantrópicos são responsáveis por mais de 
240 milhões de atendimentos ambulatoriais do SUS por ano e, em 
mais de mil cidades, a unidade filantrópica é a única alternativa de 
atendimento público para a população.  

No Brasil, existem aproximadamente 493 mil leitos (internação 
e complementares), dos quais 333.196 mil são do SUS. A tabela 
a seguir mostra o número de leitos existentes em todos os estados 
brasileiros e quantos são do SUS.

Para ter acesso a dados atualizados como esses, basta entrar em 
contato com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saú-
de (CNES) por meio do endereço – http://cnes.datasus.gov.br/.  
Outro site que pode ser fonte de dados é a aba do DATASUS, 
no portal do Ministério da Saúde – www.tabnet.datasus.gov.br.  
 
Confira os dados:
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Número de leitos existentes e SUS/Brasil

UF Leitos existentes Leitos SUS
Acre 1.589 1.407
Alagoas 7.164 5.334
Amapá 963 844
Amazonas 6.571 5.547
Bahia 32.217 24.886
Ceará 19.711 15.007
Distrito Federal 7.962 4.482
Espírito Santo 8.807 5.816
Goiás 19.225 11.439
Maranhão 15.289 13.231
Mato Grosso 8.211 5.720
Mato Grosso do Sul 6.238 3.955
Minas Gerais 46.320 30.979
Pará 16.859 11.720
Paraíba 9.612 7.758
Paraná 30.677 21.400
Pernambuco 23.689 18.179
Piauí 8.153 6.989
Rio de Janeiro 45.667 26.044
Rio Grande do Norte 8.247 6.640
Rio Grande do Sul 33.956 23.219
Rondônia 4.639 3.533
Roraima 1.036 931
Santa Catarina 16.711 11.920
São Paulo 107.045 61.050
Sergipe 3.662 2.734
Tocantins 3.011 2.432
TOTAL 493.231 333.196

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos  
de Saúde do Brasil (CNES). Dezembro de 2017
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Rede de atendimento 
do SUS

O SUS dispõe de uma estrutura completa no aten-
dimento à saúde e, de maneira simplificada, afir-
ma-se que o atendimento acontece em três níveis: 
primário, secundário e terciário. O primário é com-
posto pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 

pelos postos de saúde, nos quais os usuários podem realizar con-
sultas, exames preventivos, curativos, inalações, além de receberem 
medicamentos e vacinas. No atendimento de baixa complexidade, 
há diversos programas e ações complementares, como a Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), que tem como objetivo acompanhar a 
saúde das famílias. As equipes visitam regularmente os domicílios 
de abrangência da UBS e prestam assistência aos moradores. Além 
disso, há os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que visitam as 
casas para dar orientações e encaminhamentos sobre diversos te-
mas, como calendário de vacinação, educação em saúde, combate à 
dengue, pré-natal de gestantes, entre outros.

O atendimento secundário ou de média complexidade atende 
casos de urgência e de emergência. Nesse nível estão as clínicas, 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), prontos-socorros, hos-
pitais-gerais e especializados e HEs, que realizam alguns procedi-
mentos de intervenção, bem como tratamentos de casos crônicos e 
agudos de doenças. 

Já no terceiro nível estão os hospitais de grande porte, onde são 
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realizados os atendimentos de alta complexidade, ou que necessitam 
de atenção espacializada, como pacientes oncológicos. Nesse casos, 
para que os pacientes sejam atendidos por hospitais dessa categoria, 
devem ser encaminhados pela UBS.

Os usuários do SUS podem conferir detalhes sobre suas inter-
nações hospitalares, com dados sobre atendimento ambulatorial 
de média e alta complexidade, bem como adquirir medicamentos  
do programa Farmácia Popular por meio do Portal de Saúde do 
Cidadão.
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Responsabilidades 
dos governos federal, 
estadual e municipal

Na criação do SUS, a Constituição de 1988 prevê que 
a União tem o dever de fornecer acesso ao atendi-
mento de saúde gratuito a todos os cidadãos. Desta 
forma, foram atribuídas responsabilidades para o 
governos fe deral, bem como os governos estaduais e 

municipais.

As três esferas do poder têm competências e funções específicas, mas 
que são articuladas entre si, ou seja, a gestão do SUS caracteriza-se por 
três níveis – federal, estadual e municipal. Na relação entre os governos 
não há hierarquização; eles negociam ações, serviços, organização de 
atendimento, entre outras questões; dentro do próprio sistema público 
de saúde. E a chamada pactuação intergestores. 

A pactuação de intergestores acontece por meio da Comissão  
Intergestora Bipartite (CIB) ou da Comissão Intergestora Tripartite 
(CIT).  A CIB é responsável pela definição de estratégias, programas, 
projetos e divisão de recursos do SUS, no âmbito estadual. Já a CIT 
tem o objetivo de definir diretrizes, estratégias, programas, projetos e 
alocação de recursos do SUS no âmbito federal.

A gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da 
Saúde, e a União é a principal financiadora da rede pública de saúde. 
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O Ministério da Saúde formula políticas nacionais de saúde, mas são 
os seus parceiros, como estados, municípios e ONGs que realizam as 
ações. Além disso, o órgão também tem a função de planejar, criar nor-
mas, avaliar e utilizar instrumentos para o controle do SUS.

Os estados, por sua vez, têm secretarias específicas para a gestão da 
saúde. O gestor estadual deve aplicar nos municípios recursos públicos, 
além dos repassados pela União. O estado tem a liberdade de formular 
políticas de saúde próprias, mas também é parceiro do governo federal 
na aplicação de políticas nacionais de saúde. Os gestores estaduais são 
responsáveis pela organização do atendimento à saúde em seu territó-
rio, coordenando o SUS de acordo com a normatização federal.

Os municípios são reconhecidos pelo País como os principais res-
ponsáveis pela saúde pública, pois por meio de secretarias de saúde, 
os gestores municipais devem aplicar na saúde os recursos próprios, os 
repassados pela União e pelo estado. O município também pode for-
mular suas próprias políticas de saúde, desde que cumpra as políticas 
nacionais e estaduais de saúde. 

Este terceiro poder também pode estabelecer parcerias com outros 
municípios a fim de garantir o atendimento pleno de sua população, 
caso não encontre em seu território, locais que atendam procedimentos 
de determinadas complexidades.

Desde 2006, com a assinatura do Pacto da Saúde, os municípios são 
incentivados a assumir integralmente as ações e os serviços de saúde 
em seu território por meio de um Termo de Compromisso de Gestão 
(TGC). Essa condição permite que o município receba os recursos de 
forma regular e automática para todos os tipos de atendimento em saú-
de que se dispôs a realizar.
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Recursos
A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamen-
tou a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, estabeleceu limites mí-
nimos de aplicação em saúde para cada unidade federativa. De acordo 
com a nova legislação, os gastos da União devem ser iguais aos do ano 
anterior, corrigidos pela variação nominal do Produto Interno Bruto 
(PIB). Já os estados devem garantir 12% de suas receitas para o finan-
ciamento à saúde e os municípios precisam aplicar pelo menos 15% de 
suas receitas.

Antes da aprovação dessa lei, a União tinha a responsabilidade de 
fornecer metade dos recursos recebidos à saúde, e os estados e os muni-
cípios encontravam com o restante, mas não havia regulamentação para 
definir o percentual de cada esfera.

As receitas dos estados são provenientes de alguns impostos, como 
ICMS, IPVA e ITCMD (sobre herança e doações), além dde Imposto 
de Renda Retido na Fonte (IRRF), a receita da dívida ativa de impostos 
e multas, juros de mora e correção monetária de impostos. 

A transferência dos recursos financeiros da União para o estado vem 
da cotaparte do Fundo de Participação dos Estados (FPE), cotaparte 
do IPI-Exportação, transferências da Lei Complementar nº 87/96 – 
Lei Kandir.

Já as receitas dos municípios que geram os recursos para a saúde pú-
blica são impostos como ISS, IPTU, ITBI (sobre transmissão de bens 
imóveis), além do imposto de renda retido na fonte, a receita da dívida 
ativa de impostos, multas, juros e correção monetária de impostos.

Os municípios ainda recebem recursos da União que vêm da  
cotaparte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cota-
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parte do ITR e transferências da Lei Complementar nº 87/96 –  
Lei Kandir. O estado realiza a transferência por meio da receita da co-
taparte do ICMS, cotaparte do IPVA e cotaparte do IPI-Exportação.

Medicamentos
Os medicamentos básicos são adquiridos pelas secretarias estaduais e 
municipais de saúde. Já os medicamentos estratégicos – incluídos em 
programas específicos, como Saúde da Mulher, Tabagismo e Alimenta-
ção e Nutrição – são obtidos pelo Ministério da Saúde. 

As medicações mais específicas, de alto custo e/ou para tratamento 
continuado são compradas pelas secretarias de saúde, e o ressarcimento 
dá-se (cerca de 80%) pelo governo federal mediante comprovação de 
entrega ao paciente. Os medicamentos para DST/aids são comprados 
pelo Ministério da Saúde e distribuídos para as secretarias de saúde.
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Orçamento da 
saúde no SUS

O Projeto de Lei n° 01/2015-CN refere-se à Lei de  
Diretrizes Orçamentárias que compreende as metas 
e as prioridades da administração pública federal, 
incluindo as despesas de capital para o exercício fi-
nanceiro. Desse modo, na área da saúde, cada órgão 

de esfera federal, estadual e municipal tem uma responsabilidade  
financeira. 

Em 2000, foi criada a Emenda Constitucional n° 29 que estabelece 
que os gastos da União com a Saúde devem ser iguais ao do ano ante-
rior, corrigidos pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).  
Os estados devem garantir 12% de suas receitas para o financiamento 
à saúde e os municípios precisam aplicar pelo menos 15% de suas re-
ceitas.

Nesse mesmo ano, estabeleceu-se que deveriam ser criados pelos es-
tados pelo Distrito Federal e pelos municípios os Fundos de Saúde e os 
Conselhos de Saúde. O primeiro recebe os recursos locais e os transfe-
ridos pela União. O segundo deve acompanhar os gastos e fiscalizar as 
aplicações; tudo isso com o intuito de saber para onde vão e como são 
aplicados esses recursos. 

Com essa emenda, também fica clara a exigência de que a utilização 
dos recursos para a saúde somente será feita por um fundo de saúde. 
Essas transferências são chamadas “fundo a fundo”, ou seja, as que são 
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realizadas entre fundos de saúde. 

Quando os municípios assumem integralmente as ações e os servi-
ços de saúde em seu território, recebem os recursos de forma regular e 
automática para todos os tipos de atendimento em saúde com os quais 
se comprometeram. 

Na área de atenção básica, há o chamado Piso da Atenção Básica 
(PAB), que é calculado com base no total da população da cidade. Além 
desse piso fixo, o repasse pode ser incrementado conforme a adesão do 
município aos programas do governo federal, como o Saúde da Família.

Para os serviços ambulatoriais, a remuneração às instituições é feita 
por serviços mediante a apresentação de fatura, que tem como base uma 
Tabela SUS, a qual especifica quanto vale cada tipo de procedimento. 
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A regulação

Por meio da Portaria Nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, 
o governo federal instituiu a Política Nacional de Re-
gulação do Sistema Único de Saúde, que foi implan-
tada em todas as unidades federadas, respeitadas as 
competências das três esferas de gestão. O estabeleci-

mento dessa regulação tinha como principal objetivo possibilitar a 
plenitude das responsabilidades das atividades do setor da saúde 
assumidas pelas esferas de governo. 

As ações de que trata a Política Nacional de Regulação do SUS 
estão organizadas em três dimensões de atuação, integradas entre si:

I - Regulação de Sistemas de Saúde: trabalha no segmento de 
controle e avaliação de sistemas de saúde, na elaboração de decretos, 
normas e portarias que dizem respeito às funções de gestão e plane-
jamento, financiamento e fiscalização de sistemas de saúde;

II - Regulação da Atenção à Saúde: exercida pelas secretarias 
estaduais e municipais de saúde, trabalha na área de contratação de 
serviços de saúde, controle e avaliação de serviços e produção as-
sistencial, regulação do acesso à assistência e auditoria assistencial;

III - Regulação do Acesso à Assistência: trabalha, principalmen-
te, com a regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às 
urgências; controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas 
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e procedimentos especializados e padronização das solicitações de 
procedimentos por meio dos protocolos assistenciais.

As ações apresentadas acima são operacionalizadas por meio de 
complexos regulatórios de abrangência municipal e estadual, como 
a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – CROSS,  
criada pela Secretaria de Saúde de São Paulo, com o objetivo de 
congregar as ações voltadas para a regulação do acesso na área hos-
pitalar e ambulatorial. 

Para mais informações sobre a Regulação do SUS,  
acesse a Portaria Nº 1.559, no site do Ministério da Saúde pelo link  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf.
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A legislação

Além de estar descrito na Constituição de 1988,  
o SUS é estruturado por uma série de decre-
tos, portarias conjuntas e portarias normati-
vas do Ministério da Saúde estabelecidas ao  
longo dos últimos 27 anos. O Conselho  

Nacional de Secretários de Saúde – CONASS desenvolveu em  
2003, o livro Legislação do SUS que apresenta a legislação que  
estrutura o sistema em suas principais áreas. O download do  
material pode ser feito pelo site do Ministério da Saúde pelo link   
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf.  
A consulta de leis federais pode ser realizada pelo site  
www.planalto.gov.br. Nesse espaço, estarão disponíveis para con-
sulta as leis que são atualizadas em tempo real sempre que ocor-
re alguma modificação. E, além disso, o acesso às normas do Mi-
nistério da Saúde, Anvisa, ANS e demais órgãos ligados à saúde 
na esfera federal pode ser realizado por meio do site Saúde Legis  
(http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/LEG_NORMA_PESQ_
CONSULTA.CFM).

A seguir, serão elencadas as principais leis, portarias e decre-
tos que estruturaram o SUS:

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990*
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspon-
dentes e dá outras providências. 
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Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990*
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

* As leis 8.080 e 8.142, juntas, formam o que se convencionou cha-
mar de Lei Orgânica da Saúde.

Artigo 6º da Lei n. º 8.689, de 27 de julho de 1993
Cria o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do SUS.

Decreto n. º 1.232, de 30 de agosto de 1994
Regulamenta o repasse fundo a fundo.

Portaria GM/MS n. º 1.882, de 18 de dezembro de 1997
Estabelece o Piso de Atenção Básica (PAB) e sua composição.

Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Portaria GM/MS n. º 3.916, de 30 de outubro de 1998
Define a Política Nacional de Medicamentos.

Lei n. º 9.961, de 28 de Janeiro de 2000
Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e dá outras 
providências.

Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011
Regulamenta a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação inter-
federativa.
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A estrutura

A estrutura do Ministério da Saúde, responsável  
pela criação do SUS, é formado por diversos ór-
gãos. A seguir, confira a estrutura organizacional  
básica do MS.

 
Órgãos de Assistência Direta e Imediata
Em paralelo ao Ministério da Saúde, existem os órgãos colegiados, for-
mados por Conselho Nacional da Saúde, Conselho de Saúde Suple-
mentar, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
bem como as entidades vinculadas, composta por autarquias (Anvisa 
e ANS), fundações públicas (Funasa e Fiocruz), empresa pública (He-
mobras) e sociedades de economia mista (Hospital N. S. da Conceição 
S/A, Hospital Fêmina S/A e Hospital Cristo Redentor S/A).

Abaixo do Ministério da Saúde, estão os seguintes órgãos: 1. Gabi-
nete do Ministro – composto pela Coordenação-Geral do Gabinete do 
Ministro, Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde, Assessoria 
de Comunicação Social, Assessoria Parlamentar e Assessoria Cerimo-
nial. 2. Consultoria Jurídica (Conjur) – formado pela Coordenação-ge-
ral de Assuntos Jurídicos e pela Coordenação-Geral de Acompanha-
mento Jurídico. 3. Corregedoria Geral (Correg). 

Esses três departamentos estão ligados à Secretaria Executiva, for-
mada pelas Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planeja-
mento e Orçamento, Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde 
e pelos departamentos de Logística em Saúde, de Economia em Saúde, 
Investimento e Desenvolvimento, de Monitoramento e Avaliação do 
SUS e de Informática do SUS e Núcleos Estaduais.
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Órgãos Específicos Singulares (abaixo do Ministério da Saúde):
Secretaria 
de Atenção 
à Saúde

Formada pelos departamentos de Atenção 
Básica, de Atenção Hospitalar e de Urgência, 
de Ações Programáticas Estratégicas, de 
Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, de 
Gestão Hospitalar, de Certificação de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social em Saúde, 
de Atenção Especializada e Temática, Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva, Instituto Nacional de Cardiologia e Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil 
Haddad.

Secretaria 
de Vigilância 
em Saúde

Formada pelos departamentos de Vigilância 
das Doenças Transmissíveis, de Vigilância 
de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e 
Promoção da Saúde, de Gestão da Vigilância 
em Saúde, de Vigilância, Prevenção e Controle 
das DSTs, aids e Hepatites virais, de Vigilância 
em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador e 
Instituto Evandro Chagas.

Secretaria 
Especial de 
Saúde Indígena

Formada pelos departamentos de Atenção à 
Saúde Indígena, de Gestão da Saúde Indígena, de 
Saneamento e Edificações da Saúde Indígena e 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Secretaria 
de Ciência, 
Tecnologia 
e Insumos 
Estratégicos

Formada pelos departamentos de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos, de Ciência 
e Tecnologia, do Complexo Industrial e Inovação 
em Saúde e de Gestão e Incorporação de 
Tecnologias em Saúde.

Secretaria de 
Gestão do 
Trabalho e da 
Educação na 
Saúde

Formada pelos departamentos de Gestão 
da Educação na Saúde, de Gestão e da 
Regulação do Trabalho na Saúde e de 
Planejamento e Regulação da Provisão de 
Profissionais de Saúde.

Secretaria 
de Gestão 
Estratégica e 
Participativa

Formada pelos departamentos de Apoio à 
Gestão Participativa, de Ouvidoria geral do SUS, 
Nacional de Auditoria do SUS e de Articulação 
Interfederativa.

Fonte: Ministério da Saúde
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Como um hospital 
é avaliado ao 
atender ao SUS?

Como anteriormente mencionado, o SUS parte de cinco 
princípios básicos que estruturam o seu funcionamen-
to, universalidade, integralidade, equidade, descentra-
lização e participação popular.  Além desses princípios 
citados, existem critérios técnicos que um hospital deve 

seguir para atender ao SUS.

O hospital, além de prestar assistência, deve também ser constitu-
ído de espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa 
e avaliação de tecnologias em saúde para a Rede de Atenção à Saúde. 

Outros pontos também são avaliados para a inserção do SUS no 
hospital:

• Acessibilidade: os espaços devem contar com equipamentos e 
estrutura que facilitem e assegurem a segurança e a mobilidade 
total (ou com ajuda de um acompanhante) de uma pessoa com 
deficiência física;

• Acolhimento: os profissionais que trabalham no local devem 
escutar de forma ética as necessidades de cada paciente com a 
finalidade de atendê-lo com responsabilidade;

• Apoio matricial: suporte técnico especializado que é oferecido 
a uma equipe interdisciplinar de saúde para ampliar seu campo 
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de atuação e para sua qualificação;

• Auditoria clínica: análise crítica da atenção à saúde prestada no 
hospital, incluindo os procedimentos usados para diagnósticos 
e tratamentos, uso de recursos e resultados para os usuários;

• Classificação de risco: protocolo preestabelecido com o objetivo de 
oferecer mais agilidade ao atendimento a partir da análise do grau 
de necessidade do paciente. (Assim o usuário tem atenção centrada 
para o seu nível de complexidade e não por ordem de chegada).

• Gerência: administração de uma unidade (ambulatório, hospi-
tal, instituto ou fundação), que se caracterizam como prestado-
res de serviços do SUS;

• Gerenciamento de leitos: otimizar a utilização dos leitos, au-
mentando a rotatividade dentro de critérios técnicos para dimi-
nuir o tempo de internação desnecessário e abrir novas vagas;

• Horizontalização do cuidado: a forma de organização do tra-
balho em saúde, em que exista uma equipe multiprofissional 
de referência que atue diariamente, diferentemente do modelo 
em que os profissionais têm uma carga horária distribuída por 
plantão.

Para conferir a Portaria Nº 3.390 completa sobre os critérios 
avaliados para que um hospital atenda ao SUS, acesse o site do 
Ministério da Saúde: (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
gm/2013/prt3390_30_12_2013.html).
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O que é uma 
instituição 
filantrópica?

A palavra filantropia tem origem grega e significa 
“amor à humanidade”. Qualquer pessoa, empresa ou 
entidade pode praticar ações filantrópicas, ou seja, 
doar bens e recursos a uma entidade ou a uma causa 
visando o bem do próximo. 

A filantropia existe em diversos níveis e há diferentes tipos de 
instituições filantrópicas, que podem ser laicas (sem vínculo reli-
gioso) ou confessionais (mantidas por instituições religiosas). Há 
aquelas mais simples, que nascem da iniciativa de um grupo especí-
fico de voluntários que ajudam um número restrito de pessoas em 
um determinado local, como associações de bairros. E, além disso, 
também existem as mais complexas, por exemplo, as entidades be-
neficentes de assistência social, as que prestam serviços a um maior 
número de pessoas nas áreas de educação, assistência social ou saú-
de, como as Santas Casas e os hospitais beneficentes. 

As instituições não apresentam superávit em suas contas e, se 
apresentarem lucro por desenvolver determinada atividade, desti-
nam o dinheiro à manutenção e ao desenvolvimento dos seus obje-
tivos sociais. 

A política de assistência social é realizada pela integração de ini-
ciativas públicas e da sociedade, atuando por meio da criação de 
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organizações e entidades sem fins lucrativos e desenvolvendo ativi-
dades contínuas de atendimento à população.

A iniciativa pública dá-se pela concessão de benefícios a essas 
entidades, como a isenção de contribuições para a seguridade social 
e a priorização na celebração de convênios com o poder público, 
entre outros. 

No entanto, para as entidades e as organizações receberem esses 
direitos do governo federal é necessário que elas solicitem a Certi-
ficação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), 
no caso das instituições que atuam nas áreas de educação ou saúde. 
Essa certificação é concedida pelo governo federal, por intermédio 
dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e da Saú-
de para que as entidades privadas sem fins lucrativos possam usu-
fruir de imunidade e isenção das contribuições sobre a seguridade 
social (cota patronal).

No caso de pedidos de certificação a entidades que tenham atu-
ação única ou preponderante na área de assistência social, o Minis-
tério do Desenvolvimento Social – MDS é responsável pela análise 
dos pedidos.  

Regulamentadas, as entidades de assistência social passam a fazer 
parte do Sistema Único de Assistência Social como prestadoras com-
plementares de serviços socioassistenciais e como cogestoras, partici-
pando dos conselhos de assistência social do governo federal.
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Gestão de 
planos de saúde

Com a criação da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), surgiram diversos tipos de operadoras 
de saúde, podendo ser empresas comercias, coopera-
tivas, ou entidades de autogestão. Abaixo, segue uma 
descrição de cada um dos tipos de operadora:

1. Cooperativas médicas: são formadas por um grupo de pessoas 
como sociedade sem fins lucrativos que operam planos de saúde 
privados. Existem também as cooperativas odontológicas, que, 
assim como às médicas, são sociedades sem fins lucrativos, mas 
que operam somente planos odontológicos.

2. Autogestão: são consideradas operadoras de autogestão as em-
presas ou organizações que instituem e administram o plano de 
saúde de seus empregados ativos ou aposentados, as entidades 
de categorias profissionais e os sindicatos.

3. Filantropia: operadoras filantrópicas de planos de saúde são 
aquelas criadas por entidades sem fins lucrativos, como as San-
tas Casas de Misericórdia.

4. Medicina de grupo são empresas que operam planos privados de 
saúde. Conhecidos como convênios médicos, e prestam serviços 
médico hospitalares por meio de recursos próprios e contratados.

5. Administradoras de benefícios: são empresas que administram 
planos coletivos, financiados por uma operadora. Essa categoria 
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não tem rede própria nem credenciada e, por isso, não tem vín-
culo contratual direto com os beneficiários.

6. Seguradoras: são as seguradoras autorizadas a operar exclusiva-
mente seguro-saúde que têm rede própria.

Todos esses tipos são registrados e fiscalizados pela ANS. As 
Santas Casas e os hospitais beneficentes atendem planos de saúde 
privados como qualquer outro hospital privado. Algumas institui-
ções têm entradas diferentes para pacientes do SUS e para oriundos 
de planos de saúde.

O credenciamento dos planos de saúde pelas Santas Casas e pe-
los hospitais beneficentes é feito com base em negociação com cada 
entidade, a respeito dos procedimentos que serão disponibilizados 
aos pacientes e a tabela de valores a serem pagos. A maioria das 
entidades atende a planos privados, com exceção daquelas que são 
100% SUS.

Planos de Saúde Santa Casa
Algumas Santas Casas do estado de São Paulo têm planos de saúde 
próprios, tornando-se operadoras como quaisquer outras empresas.

Os planos de saúde oferecidos pelas entidades seguem a lei 9656, 
decretada em junho de 1998, que estabelece normas para as empre-
sas que operam planos de assistência à saúde, como a garantia de 
rede credenciada ou referenciada e o custeio das despesas hospitala-
res caso haja necessidade do paciente utilizar o serviço. 

Se uma determinada Santa Casa não tiver em sua própria 
unidade, todos os procedimentos mínimos exigidos pela legisla-
ção para a abertura de uma operadora de saúde, deve credenciar 
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mais médicos ou outros hospitais que possam oferecer esse aten-
dimento, e não necessariamente precisa ser uma outra Santa Casa  
ou um hospital beneficente.

Em todo o Brasil, 998.934 pessoas beneficiam-se deste tipo de 
plano. No País, existem 45 operadoras filantrópicas em atuação, 
39 delas em São Paulo, segundo levantamento da ANS (março de 
2018).
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Registro da fachada da Santa Casa de Misericórdia de Santos em 2018.  
Há 475 anos prestando serviços no SUS.  
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As Santas Casas  
na história do SUS 

As Santas Casas de Misericórdia foram os primeiros 
hospitais do Brasil e surgiram ainda quando o País 
era colônia de Portugal. Naquele período, essas ins-
tituições eram responsáveis pelo atendimento de 
enfermarias, órfãos e inválidos. 

Administradas pelos provedores, de dominação portuguesa, rece-
biam contribuições das igrejas e dos cidadãos. A primeira Santa Casa 
do Brasil foi fundada em 1542, em Santos, pelo líder do povoado de 
São Vicente, fidalgo português Braz Cubas. 

Com o passar dos anos, diversas instituições como essas surgi-
ram em todo o País e os provedores tornaram-se gestores das áreas 
administrativas, dos conselhos fiscais e de outros departamentos.

Com a Constituição de 1988, na qual se estabeleceu que a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, o governo federal percebeu a 
necessidade de se construir novos hospitais. Como as Santas Casas 
de Misericórdia já existiam, a União fez uma parceria com essas ins-
tituições para que fornecessem atendimento gratuito aos cidadãos 
brasileiros.

Assim, as Santas Casas tornaram-se hospitais filantrópicos 
privados, ou seja, que não cobram dos pacientes, mas têm o aten-
dimento financiado pelo SUS e complementado pelo governo do 
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estado. Ademais, as unidades também podem atender a saúde su-
plementar, ou seja, os usuários de planos, de seguradoras de saúde 
e particulares.

Na parceria firmada com essas instituições, além da ajuda finan-
ceira, os hospitais também recebem isenções fiscais em determina-
das contribuições; porém, somente se destinarem, no mínimo, 60% 
dos seus atendimentos ao SUS.

Na prática, os valores dos procedimentos pagos pela União são 
estabelecidos na tabela SUS, mas os custos de atendimentos reali-
zados pelas Santas Casas não são condizentes com os valores oferta-
dos. Há uma grande defasagem nesse setor e, para não interromper 
os atendimentos, as entidades são obrigadas a pegar empréstimos 
em bancos públicos e, ainda, a promover eventos para angariar re-
cursos.

Santa Casa de Misericórdia de Santos, a primeira do Brasil. Ao fundo, a Igreja de São 
Francisco, que foi anexada ao prédio da entidade.
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As Santas Casas também devem seguir o “teto financeiro de 
assistência” o qual determina que tipo de procedimento pode ser 
realizado em cada unidade, bem como sua quantidade mensal, es-
tabelecendo assim um limite de atendimento aos usuários do SUS.

Atualmente, há 2100 entidades filantrópicas, entre Santas Casas 
e hospitais filantrópicos em todo território nacional. Somente no 
estado de São Paulo, estão localizadas 503 entidades. Essas institui-
ções também criaram as primeiras Escolas de Medicina e de Enfer-
magem e até hoje, mantêm hospitais-escola, residências médicas e 
campos de estágio. 

Em relação à produção, as filantrópicas são responsáveis por 
mais de 56% de todo o atendimento SUS no País e, ainda, 63% das 
internações de alta complexidade, 59% dos transplantes, 68% dos 
procedimentos de quimioterapia, 66% das internações em cardiolo-
gia e 96% das cirurgias oncológicas.

Em 15 de agosto é comemorado o Dia Nacional das Santas Ca-
sas de Misericórdia em prol da valorização dessas importantes en-
tidades.

Confederação das Santas Casas e Hospitais  
Fi lantrópicos (CMB)
Para representar as Santas Casas de Misericórdia e os hospitais 
beneficentes que passaram a responder à União, em 1963, foi 
fundada a Confederação das Santas Casas e Hospitais Fi lantrópicos 
(CMB), associação sem fins lucrativos nem econômicos responsável 
pela representação das Federações de Misericórdias constituídas 
nos estados, e também de Hospitais Beneficentes. Atualmente, a 
CMB é composta por 15 Federações Estaduais, totalizando mais de 
1.787 hospitais associados.
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Federações Estaduais
As Federações das Santas Casas de Hospitais Beneficentes têm 
como objetivo principal buscar melhorias para o setor, com 
participação ativa em movimentos e mobilizações por mais recursos 
e remunerações adequadas pelos serviços prestados e com reuniões 
com o poder público – secretarias de saúde, governos estaduais e 
municipais, Ministério da Saúde e deputados estaduais e federais.  

Além disso, as federações estaduais garantem a integração entre seus 
associados e realizam parcerias com o poder público para oferecer cur-
sos de capacitação e pós-graduação para profissionais do setor.
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Como obter dados 
sobre a saúde
 
Por Milton Júnior

Uma das grandes e mais recentes tendências no jor-
nalismo tem sido a produção de reportagens ba-
seadas em dados e estatísticas. Além de atrativos, 
os números e indicadores, especialmente na saú-
de, agregam valor à notícia e dão consistência ao  

conteúdo e à argumentação. 

Reportagens sobre a importância de se prevenir contra as doen-
ças crônicas, por exemplo, são sempre bem-vindas. Embora grande 
parte dos leitores e telespectadores já saiba que a prática de ativi-
dades físicas e a boa alimentação contribuem na prevenção a essas 
doenças, revelar o impacto do descuido por meio de indicadores de 
morbidade e mortalidade chama a atenção e, na melhor das hipóte-
ses, pode transformar comportamentos. 

A mensuração do estado de saúde da população é uma tradição 
em saúde pública. Por isso, diversas plataformas on-line já disponi-
bilizam informações básicas para servir de subsídio a análises da si-
tuação sanitária a elaboração de políticas de saúde e, claro, também 
para que sejam utilizadas em boas reportagens.  

Desde 2009, os governos federal, estadual e municipal devem 
disponibilizar na internet, em tempo real, informações pormeno-
rizadas sobre sua execução orçamentária e financeira (Lei Comple-
mentar 131/2009). Também são obrigados, desde 2011, a ofere-
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cer e viabilizar o acesso às informações de interesse público (Lei nº 
12.527/2011). 

Sem excluir os benefícios e até a necessidade da via oficial de 
captação de informações – muitas vezes por meio das assessorias de 
imprensa – saber manusear e apurar dados de forma independente 
pode dar mais agilidade e qualidade à notícia.

O jornalista inglês Paul Bradshaw, autor de publicações sobre 
Data Journalism, assim resume sua experiência de garimpar histó-
rias em planilhas: “Jornalismo de dados começa em uma de duas 
maneiras – ou você tem uma pergunta que precisa de dados, ou um 
conjunto de dados que precisa de questionamento”. Seja qual for o 
seu ponto de partida, para ambos existem soluções. 

Quantos casos de dengue foram registrados no meu município 
durante os últimos meses? O número aumentou, diminuiu, houve 
mortes, quem, onde, quando e por quê? São exemplos de questões 
que podem ser facilmente respondidas com poucos cliques. A se-
guir, apresentamos os caminhos para algumas respostas a essas e 
outras perguntas. 

Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) 
www.saude.gov.br/sage 
De interface amigável, a Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) 
é uma plataforma que permite a visualização de informações 
básicas de saúde em perspectiva histórica, por meio de gráficos e 
mapas georreferenciados. Mantido pelo Ministério da Saúde, o 
portal traz dados sobre as redes de atenção à saúde prioritárias do 
governo federal, acompanhamento de metas, repasses, coberturas e 
indicadores epidemiológicos e operacionais das ações e programas 
para a tomada de decisão, gestão e geração de conhecimento pelos 
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estados e municípios. 

Entre os exemplos práticos do que se pode ver na SAGE estão: 
as transferências de recursos fundo a fundo, por grandes blocos de 
financiamento; a quantidade de estabelecimentos, profissionais e 
equipamentos de saúde; a evolução da taxa de mortalidade e mor-
bidade nos últimos 10 anos e a evolução da cobertura vacinal em 
todo o País.

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
TabNet - http://tabnet.datasus.gov.br 
Outra ferramenta on-line que reproduz milhares de dados nacionais, 
estaduais e municipais de saúde é o TabNet, desenvolvido pelo 
Departamento de Informática do SUS (Datasus), do Ministério da 
Saúde. Criado inicialmente para prover a necessidade de gestores 
e formuladores de políticas públicas de obter e analisar, rápida e 
objetivamente, estatísticas gerais do SUS, esse tabulador também 
tem sido uma fonte promissora para diversas reportagens.

As possibilidades de pautas a partir do TabNet são praticamen-
te infinitas, pois a base permite selecionar e cruzar dados relacio-
nados à incapacidade, morbidade, acesso a serviços, condições de 
vida, qualidade da atenção à saúde e fatores ambientais. Permite 
ainda associar as tabulações a mapas e gráficos, possibilitando a vi-
sualização e a avaliação espacial da informação. Alguns exemplos de 
manchetes que tiveram como base esta plataforma: “SUS: 14% dos 
atendidos têm plano” (Tribuna do Norte, 28/12/2014); “Interna-
ções por acidentes com motos aumentam 115% em 6 anos” (Auto 
Esporte/TVGlobo, 21/5/2015); “Nos 3 principais hospitais de SP, 
número de internações cai 17% em cinco anos” (O Estado de S.Paulo, 
29/8/2017); “Acidentes de trânsito causam 1.873 mortes em um 
ano em Goiás” (Portal G1, 4/12/2017).
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O TabNet disponibiliza informações sobre a estrutura da as-
sistência à saúde (estabelecimentos de saúde) e a produção (tra-
tamentos, internações, exames, etc.) nas redes hospitalares e am-
bulatoriais, recursos financeiros e outros subsídios demográficos e 
socioeconômicos. 

DICA IMPORTANTE: O TabNet não precisa ser instalado. 
Todas as consultas geradas no programa, no entanto, podem ser im-
portadas e trabalhadas dentro de qualquer computador, através do 
sistema Tab para Windows, ou TabWin, disponível para download 
em www.datasus.gov.br. Esta versão do sistema incorpora uma série 
de recursos em relação ao TabNet, facilitando ainda mais o trabalho 
de tabulação e tratamento de dados. O programa facilita a constru-
ção e a aplicação de índices e indicadores de produção de serviços, 
de características epidemiológicas (incidência de doenças, agravos 
e mortalidade) e dos aspectos demográficos de interesse (educação, 
saneamento, renda etc) – por estado e por município.

Geralmente, o TabWin requer um pouco mais de habilidade do 
usuário. Por isso, o próprio Ministério da Saúde oferece gratuita-
mente um curso a distância de capacitação por meio do programa 
UniverSUS (http://universus.datasus.gov.br). Os treinamentos 
ocorrem em datas predefinidas e as vagas são limitadas.

Indicadores da Saúde Suplementar –  
www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-
indicadores-do-setor 
Atualmente, existem 1,6 mil operadoras de planos de saúde com 
registro ativo no Brasil. Ao todo, são cerca de 47,3 milhões de be-
neficiários em planos de assistência médica e 23,1 milhões em pla-
nos exclusivamente odontológicos. Em 2016, foram realizadas 490 
milhões de consultas médicas, 7,8 milhões de internações e 797 
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milhões de exames complementares. Os números são bastante sig-
nificativos, e, para conhecer outros detalhes oficiais sobre o setor, é 
preciso dedicar alguns minutos no portal da ANS. Diversos dados 
podem ser consultados nesse portal, como as operadoras em ativi-
dade e a quantidade de reclamações dos beneficiários, entre outros.

Trimestralmente, a agência reguladora publica também o Cader-
no de Informação da Saúde Suplementar, no qual constam balanços 
sobre a distribuição de beneficiários de planos de saúde, a quanti-
dade e o perfil das operadoras ativas, as receitas e as despesas com 
a assistência à saúde. Além disso, a ANS oferece consulta on-line 
aos principais indicadores por meio do ANS TabNet, cuja funcio-
nalidade segue os mesmos princípios dessa plataforma na página do 
Datasus. 

Outras fontes de pesquisa
Existem outras bases municipais, estaduais, nacionais e até inter-
nacionais que reproduzem informações de instituições oficiais de 
representação na área da saúde. Vasculhar os portais das secretarias 
de saúde do estado ou município de interesse pode ser um bom 
começo para a apuração. A seguir, apresentamos outras bases igual-
mente funcionais: 

Fundo Nacional de Saúde (FNS) – www.fns.saude.gov.br:
Permite o monitoramento de repasses dos recursos federais desti-
nados aos estados e municípios para o desenvolvimento de ações e 
serviços de saúde. A partir de 2007, as transferências passaram a ser 
classificadas na forma de Blocos de Financiamento (Atenção Bási-
ca; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos-
pitalar; Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica; Gestão do 
SUS; Investimentos na Rede de Serviços de Saúde), que, em 2018, 
foram unificados em dois únicos blocos (Custeio e Investimentos). 
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Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 
em Saúde (SIOPS) – www.saude.gov.br/siops: 
Constitui instrumento para o acompanhamento do cumprimento 
da Constituição Federal, que determina aplicação mínima de recur-
sos em ações e serviços públicos de saúde – 12% para receitas esta-
duais e 15% para municipais. Também permite conferir as princi-
pais fontes que financiam a saúde pública (transferências, impostos, 
multas etc.).

Observatório Global de Saúde da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) – http://www.who.int/gho/en: 
Repositório de dados que fornece acesso a mais de mil indicadores 
sobre temas prioritários de saúde, dentre eles os de mortalidade 
e carga de doenças, saúde infantil, saúde materna e reprodutiva, 
vacinação, tuberculose, malária, doenças negligenciadas, saneamento, 
doenças epidêmicas, formação profissional, entre outros. Oferece 
ainda acesso a um resumo anual de dados relacionados com a saúde 
para todos os países-membros, dentre eles o Brasil. 

Milton Júnior é jornalista. Trabalhou na ONG Contas Abertas e foi assessor de comunicação 
do Ministério da Saúde para assuntos de gestão, orçamento e transparência. Integrou o cor-
po docente de tutores do curso “Como Investigar Gasto Público”, ministrado pela Associação 
Brasileira de Jornalismo Investigativo. Especializado em Jornalismo de Dados pelo Instituto 
Internacional de Ciências Sociais, atualmente é assessor do Conselho Federal de Medicina e 
coordenador de comunicação da Sociedade Brasileira de Pediatria.
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As Santas Casas de Misericórdia e as entidades filan-
trópicas sem fins lucrativos que atendem pacientes do 
SUS adquiriam muitas dívidas no decorrer nos anos. 
As instituições são devedoras de bancos públicos e 
privados e também ainda do governo federal por não 

pagarem taxas tributárias e outros impostos. Diante dessa situação, 
algumas ações governamentais foram implantadas. Confira:

PROSUS
O governo federal decretou, em abril de 2014 (Portaria nº 535), o 
Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas 
e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na Área da Saúde 
(PROSUS). O texto previa a recuperação econômica e financeira de 
instituições por meio da concessão de moratória e remissão das dí-
vidas vencidas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Somente as entidades participantes do SUS de forma comple-
mentar e que se encontravam em grave situação econômico-finan-
ceira puderam aderir ao programa.

Em dezembro de 2015, o governo federal publicou as Leis 
13.204 e 13.202, resultantes das Medidas Provisórias (MP) 684 
e 685, respectivamente, que permitiram a reabertura do prazo de 
adesão ao PROSUS e de inclusão de débitos de parcelamentos no 

Incentivos 
governamentais



56   |   Manual para a Imprensa

programa. O prazo para a adesão ao programa foi de três meses a 
partir da publicação da norma.

Santa Casa SUStentáveis
Também em 2014 (Resolução SS n° 13, de 05-02-2014), o governo 
estadual de São Paulo criou o Programa Santa Casa SUStentáveis, 
que estabelece metas para as instituições, considerando etapas que 
concorram para o melhor e mais ágil restabelecimento dos pacien-
tes. E, de acordo com o cumprimento desses requisitos, o hospital 
recebe uma bonificação na remuneração.

Na adesão ao programa, as entidades foram classificadas como 
estruturantes, aquelas de referência em atendimentos complexos, 
como cirurgias cardiovascular e torácica, hemodiálise e neuroci-
rurgias; estratégicos, de médio porte, que servem como retaguarda 
aos estruturantes; e de apoio, que são os hospitais de pequeno porte.  
Cada instituição recebe um valor diferente, de acordo com a sua 
classificação.
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Glossário

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Agência reguladora de planos de saúde no Brasil é vinculada ao Ministério da 
Saúde, sendo responsável pela fiscalização e pela regulamentação das operado-
ras e seguradoras de saúde do País.

Agente Comunitário de Saúde (ACS)
Profissional que faz a ligação entre o sistema público de saúde e a comunidade. 
Tem contato direto com as famílias, facilitando o atendimento de pacientes com 
acompanhamento mensal de saúde. O ACS mora na comunidade em que atua 
e faz parte do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs), vinculado à 
Unidade de Saúde da Família (USF).

Alta complexidade
São considerados procedimentos de alta complexidade aqueles que necessitam 
de alta tecnologia ou envolvem um alto custo para serem realizados, como cirur-
gias cardíacas e tratamentos oncológicos. 

Ambulatórios Médicos de Especialidade (AME)
Criados em 2007, têm como objetivo atender o paciente que necessita de servi-
ços mais especializados dos que os oferecidos na rede básica, não se enquadran-
do em casos de  internação hospitalar nem de atendimento emergencial. Para 
serem atendidos nestes ambulatórios, os pacientes devem ter sido encaminha-
dos pela rede básica de saúde.

Baixa complexidade
São procedimentos que não exigem elevados custos, como internação  
domiciliar, consultas e exames laboratoriais.

Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS)
Criada pela Secretaria de Saúde, a central tem a função de reunir as ações volta-
das para a regulação do acesso na área hospitalar e ambulatorial. Na prática, os 
atendentes da CROSS recebem telefonemas dos hospitais e secretarias para o 
agendamento de atendimentos, esclarecimento de dúvidas ou para oferecer um 
apoio logístico em casos de urgência.
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Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 
Define, por consenso, diretrizes, estratégias, programas, projetos e alocação de 
recursos do SUS na esfera federal, sendo formada por representantes de esta-
dos, municípios, Distrito Federal e União. São quinze membros, cinco indica-
dos pelo Ministério da Saúde, cinco pelo Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e cinco pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems).

Comissão Intergestores Bipartite (CIB)
Caracteriza a descentralização da saúde, sendo responsável por definir estraté-
gias, programas, projetos e alocação de recursos do SUS, no âmbito estadual. A 
comissão é formada por representantes do governo estadual e dos municípios. 
As decisões que envolverem questões contrárias aos pactos e políticas do SUS 
ou a União devem ser encaminhadas para a CIT.

Conselho Municipal de Saúde (CMS) 
Responsável pelo controle do dinheiro da saúde, acompanha as verbas que che-
gam do SUS e os repasses. Também participa da elaboração de metas para a 
saúde, o chamado Controle Social.

Conselho Estadual da Saúde (CES)
Órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, que tem como função 
formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução da política estadual de saú-
de, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

Conselho Nacional de Saúde (CNS)
Propõe, monitora e avalia as políticas de saúde adotadas pelos governos federal, 
estadual e municipal. É composto por 48 instituições.

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems)
Formado por secretários municipais de saúde, é responsável pela criação de no-
vas políticas para garantir o atendimento à saúde da população. Além disso, re-
presenta os municípios na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
Formado por secretários estaduais de saúde, representa os estados na Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT). O Conass tem como principal função a imple-
mentação das políticas e diretrizes constitucionais.
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Conselhos Gestores de Unidades de Saúde 
Responsáveis pela fiscalização, organização e avaliação dos serviços oferecidos 
pelas Unidades de Saúde. Também devem propor medidas para aperfeiçoar o 
atendimento à população. Os conselhos são vinculados ao SUS, sendo forma-
dos por representantes de usuários, trabalhadores da área de saúde e gestores 
da área. 

Estratégia Saúde da Família (ESF) 
Criada em 1994 pelo Ministério da Saúde, originalmente com o nome de  
Programa da Saúde Familiar, a Estratégia é responsável pelo atendimento básico 
de uma determinada área. É formada por uma equipe de médico, enfermeiro e 
auxiliar de enfermagem e atende entre 2.400 e 4.500 pessoas.

Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Responsável pelo recebimento e pelo repasse dos recursos financeiros (prove-
nientes da União a estados, Distrito Federal e municípios) destinados a saúde.

Hospitais de Ensino e Pesquisa (HEs)
São instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Edu-
cação para realizar atendimento à saúde e para participar da formação de estu-
dantes de graduação e pós-graduação.

Média complexidade
Refere-se a procedimentos que exigem atendimentos especializados, como con-
sultas com especialistas e ambulatoriais, exames, internações, terapias especiali-
zadas e alguns procedimentos cirúrgicos.

Ministério da Saúde (MS) 
Órgão nacional responsável pela gestão geral do SUS – formulação, avaliação 
e monitoramento de políticas e ações, junto ao CNS. Atua junto à CIT e tem, 
em sua estrutura, oito hospitais federais e órgãos como Anvisa, Funasa, ANS, 
Hemobrás, Into e Inca.

Organizações Sociais de Saúde (OSS)
Instituições do setor privado, sem fins lucrativos, que atuam em parceria com o 
Estado e na gestão e avaliação de algumas entidades de saúde. O governo federal 
define as metas de produção e de qualidade, e garante os recursos orçamentários. 
A Secretaria de Saúde negocia e firma, anualmente, contratos de gestão com 
cada uma das OSS que gerenciam os serviços.  As OSS gerenciam instituições 



60   |   Manual para a Imprensa

como hospitais, AMEs, Centros de Referência do Idoso (CRIs), Centros de 
Reabilitação da Rede Lucy Montoro, Centros Estaduais de Análises Clínicas 
(CEAC), Serviços de Diagnóstico por Imagem (SEDI), Centro de Armazena-
mento e Distribuição de Insumos de Saúde (CEADIS) e CROSS. 

Plano Operativo Anual (POA) 
Ferramenta de gestão estabelecida por um hospital. O documento deve ser  
elaborado anualmente com o objetivo de rever os indicadores e as metas  
estabelecidas.

Programação Pactuada e Integrada (PPI)
Processo em que são definidas e quantificadas as ações de saúde para a popula-
ção residente em cada território. Tem o objetivo de organizar a rede de serviços 
e definir, com base em critérios e parâmetros pactuados, os limites financeiros 
destinados à assistência da população própria e das referências recebidas de ou-
tros municípios. 

Secretaria Estadual de Saúde (SES)
Presente em cada um dos estados brasileiros, é responsável pela implementação 
no estado dos serviços de saúde definidos pelo Ministério de Saúde. As secreta-
rias estaduais de saúde também aprovam as políticas definidas pela CIB.

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Responsável pelo planejamento, organização, execução e avaliação das ações e 
políticas de saúde aplicadas no município. 

Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos  
e OPM do SUS (SIGTAP)
Estabelece a remuneração de cada procedimento ambulatorial e hospitalar no 
SUS por serviços prestados. Os valores são pagos às instituições contratadas ou 
conveniadas.

Teto Financeiro de Assistência (MAC) 
Recursos totais que os estados e municípios podem receber do Ministério da 
Saúde por procedimentos realizados de média e alta complexidade. O teto é 
calculado com base nos perfis populacionais e epidemiológicos de cada região e 
de acordo com os parâmetros estabelecidos pela PPI e pelas portarias de habi-
litação e incentivos.
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