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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, listas de espera para realização de cirurgias eletivas têm se tornado 

um achado comum em países com Serviço de Saúde financiados por recursos públicos. O tempo 

de espera para a realização desses procedimentos é uma questão relevante e reflete a qualidade 

do acesso à Saúde. Cidadãos descontentes têm estimulado governos a aprender mais sobre o 

fenômeno das filas e a tomar medidas para mudar suas políticas de saúde. Em 2004, o Ministério 

da Saúde do Brasil instituiu políticas de incentivo direcionadas aos procedimentos eletivos em 

diversas especialidades. Desde então, numerosas Portarias e Deliberações foram publicadas ao 

longo dos anos a fim de fundamentar a competência de atuação das Secretarias Municipais de 

Saúde do país. A Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.531, de 25 de agosto de 2017, estabeleceu a 

necessidade de implantação de metodologia de Monitoramento, Avaliação e Acompanhamento 

da Estratégia para Ampliação do Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos (EAPCE) pelas 

gerências técnicas regionais em todo Estado de Minas Gerais. Este estudo procura sistematizar 

alguns marcos referenciais na área da Avaliação em Saúde e propõe execução de lógica 

operacional baseada em evidências relativas à temática de avaliação e monitorização em saúde 

com a elaboração de indicadores em termos de estruturas, processos e resultados da estratégia 

supracitada. Foi aplicado um questionário, realizado reuniões e oficina com os 25 participantes, 

todos gestores de saúde, com o objetivo de agregar informações relevantes sobre a EAPCE na 

Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha-MG (RASJ) e sobre a fila de espera para realização 

de cirurgias eletivas, considerando as perspectivas individuais de cada participante, além de 

análise documental. Foi possível determinar a demanda reprimida na RASJ, o resultado das 

últimas pactuações normatizadas pelo Ministério da Saúde, a estrutura de financiamento e a 

organização do fluxo de atenção ao usuário que aguarda por cirurgias eletivas nessa região. Por 

meio da definição de indicadores de gestão baseados em resultados foi possível definir o nível 

de implementação da Estratégia na região avaliada, de modo que este índice e indicadores 

poderão ser utilizados para o estabelecimento de metas para concretização da EAPCE. Com a 

sistematização de um painel de monitoramento e a implementação de uma cultura avaliativa, 

espera-se reduzir as perspectivas negativas inerentes ao atraso ou à não realização dos 

procedimentos cirúrgicos eletivos da fila de espera na RASJ. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Procedimentos cirúrgicos eletivos; Acesso aos serviços de saúde; 

Listas de espera; Avaliação em saúde. 

  

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the last decades, waiting lists for elective surgeries have become a common finding in 

countries with Financial Health Services by public resources. Waiting time for elective 

surgeries is a relevant issue for access to health care. Citizens dissatisfied with long queues have 

forced governments to learn more about the phenomenon and to take steps to change their health 

policies. In 2004, the Brazilian Ministry of Health instituted policies to encourage elective 

procedures in various specialties. Since then, several ordinances and deliberations have been 

published over the years in order to substantiate the competence of the municipal health 

secretariats of the country. The Deliberation CIB-SUS / MG Nº 2531 of August 25, 2017 

established the need for implementation by regional technical managements in the State of 

Minas Gerais of a methodology for Monitoring, Evaluation and Follow-up of the Nacional 

Strategy for Surgical Electives Procedures. This study sought to systematize some benchmarks 

in the area of Health Assessment and propose the achievement of a Real-Time Operational 

Logic methodology based in scientific approaches in health evaluation and monitoring with the 

elaboration of indicators in terms of structures, processes and results of the aforementioned 

strategy. Twenty-five questionnaires were applied associated with meetings and interviews  

with the objective of gathering relevant information considered as individual perspectives of 

each participant, as well as documentary analysis. The data collected were useful for checking 

the repressed demand in the Jequitinhonha-MG Expanded Health Region, the result of the last 

agreements established by the Ministry of Health, the financial structure and an organization of 

the flow of patients waiting for elective surgical procedures in this region.  Through the 

definition of results-based management indicators, it was possible to define the level of 

implementation of the Strategy in the assessed region, so that this index and indicators could be 

used to set targets for EAPCE implementation.With a programming of a monitoring module 

validated by the team of managers of the Unified Health System (SUS) and implementation of 

an evaluated culture, it is expected to reduce the negatives perspectives inherent in the delay or 

non-execution of elective surgical processes of the waiting list register in the Jequitinhonha-

MG Expanded Health Region. 

 

KEYWORDS: Elective surgical procedures; Access to health care; Waiting lists; Health 

evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO   

  

 A constituição de 1988 criou condições para a implementação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), universal, público, participativo, descentralizado e integral. Nos anos que se 

sucederam, diversas leis propiciaram seu avanço e afirmação de seus princípios (BRASIL, 

2003).  

Essa ideologia, que seria uma antítese do período ditatorial a que sucedera, traria 

grandes desafios à sua execução, tanto pela manutenção de seus princípios quanto por 

dificuldades estruturais inerentes à sua implantação. Diante de um contexto muito mais 

complexo de saúde, segundo o entendimento da mesma como um fenômeno biopsicossocial, 

novas perspectivas se abririam para o trabalho em favor da materialização de seus princípios. 

Os fundamentos do SUS, ratificados nas Cartas de Atenção à Saúde, não seriam nada 

além de teorizações sem as estratégias para efetivação da promoção da saúde. A difusão dessas 

ideias teria, essencialmente, como base princípios organizativos em torno do conceito de 

políticas públicas saudáveis, participação social, ação intersetorial, territorialização e vigilância 

da saúde. Consequentemente estabeleceu-se um grande desafio de reformulação completa de 

um sistema de saúde que acabou por acontecer conforme os moldes britânicos, também 

conhecida como reforma BIG BANG (RIBEIRO, 2009), durante a administração Thatcher, que 

preconizava mudanças em curto período de tempo e com governos comprometidos com 

transformações de caráter profundo e acelerado.  

No Brasil, a partir da implantação da nova constituição, em 1988, as demandas na área 

de saúde se multiplicaram e precisavam ser solucionadas, mesmo sem uma base bem 

estruturada para isso. Uma reforma tão radical não deixava de ser um grande desafio, visto que 

as proposições Universalistas do SUS precisariam ser transformadas em ações reais de saúde 

tendo como alicerce uma ideologia ainda em construção. 

Passados vários anos da Constituição Cidadã, observa-se grande evolução do sistema de 

saúde brasileiro, todavia muito caminho ainda deve ser percorrido para se alcançar melhores 

padrões de cobertura assistencial. Dentre os diversos desafios existentes, destaca-se nesse 

trabalho, a percepção da desassistência aos usuários que aguardam por cirurgias eletivas em 

qualquer especialidade.  

Segundo a Portaria GM/MS/MS nº 1.919, de 15 de julho de  2010 (BRASIL, 2010), 

conceitua-se procedimento cirúrgico eletivo como 

 “...todo aquele atendimento prestado ao usuário em ambiente cirúrgico, 

com diagnóstico estabelecido e indicação de realização de cirurgia a ser 
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realizada em estabelecimento de saúde ambulatorial e hospitalar com 

possibilidade de agendamento prévio, sem caráter de urgência ou 

emergência” (BRASIL, 2010, p.01). 

 

As implicações para o sistema previdenciário são extremamente negativas se pensarmos 

no contingente de pessoas as quais poderiam voltar para suas atividades laborais, mas não o 

fazem por carência assistencial. Nas últimas décadas longas listas de espera para cirurgias 

eletivas têm se tornado comuns em serviços de saúde financiados pelo estado, o que revela 

precariedade na atenção à saúde e ameaça os princípios de equidade no atendimento (CONILL; 

GIOVANELLA; ALMEIDA, 2011). 

No início nos anos noventa, época em que o sistema de saúde universal estava recém-

nascido no Brasil, autoridades de saúde de diversos países como Inglaterra, Nova Zelândia, 

Canadá, Suécia, Holanda entre outros, já tomavam suas providências frente à questão das longas 

filas de espera para realização de cirurgias eletivas e se colocaram em primeiro lugar para a 

resolução desse problema. Iniciativas chave instituídas foram regras para a priorização de 

usuários nas filas e a garantia de tempo limite para execução dos procedimentos (OUDHOFF 

et al., 2007). 

O conceito de Surgery Waiting Time Initiative (SWAT) foi introduzido em alguns países 

para reduzir a lista de espera para essas cirurgias e aumentar a eficiência dos cuidados e conta, 

dentre outras estratégias, com a realização de cirurgias em que o usuário não fica hospitalizado 

(ABDULKAREEM, 2014). Em junho de 2004, o National Health Service (NHS), serviço de 

saúde do Reino Unido, garantiu que nenhum usuário deveria esperar mais do que 18 semanas 

pela realização de seu procedimento cirúrgico, o que resultou em melhoria significativa do 

atendimento (BRUNI et al., 2010). Claro que as experiências de países desenvolvidos não 

podem ser simplesmente transportadas para o Brasil, mas com certeza guiam condutas e 

acendem a luz para novas perspectivas. 

Essas iniciativas revelam a preocupação de diversos países em implementar medidas 

para redução das filas de espera para os procedimentos supracitados, o que poderia propiciar o 

desenvolvimento de ações práticas e progressivamente melhores para lidar com os desafios 

encontrados. 

As cirurgias eletivas são aquelas que atuam na prevenção secundária quando o agravo 

já aconteceu e busca recolocar o indivíduo em sua posição saudável, diminuindo, desse modo, 

a prevalência da doença. Na medida em que políticas de saúde não são efetivadas, tem-se uma 
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situação insatisfatória acumulada (FORTIS, 2010), com tendência a persistir ou agravar-se se 

nada for feito.  

Buscando o enfrentamento desse problema, em 2004, o Ministério da Saúde do Brasil 

instituiu a Política Nacional de Incentivo aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos ao considerar 

a necessidade de reestruturação dos Mutirões Nacionais, que existiam desde 1999. Mais do que 

a disponibilização de recursos financeiros e ampliação da oferta, essa política deu o pontapé 

inicial para reformulação da rede de atenção voltada para o enfrentamento da demanda 

reprimida de cirurgias eletivas. Desde então, numerosas Portarias Ministeriais e Deliberações 

Estaduais foram publicadas ao longo dos anos a fim de fundamentar a competência de atuação 

das secretarias municipais de saúde do país (BRASIL, 2004). 

Em 2011, essa política sofreu nova denominação para “Estratégia para Ampliação do 

Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos” (EAPCE) através da Portaria Ministerial nº 

2318 (BRASIL, 2011). Em 2017 entrou em vigor a Portaria GM/MS nº 1294, de 25/05/2017, 

que trabalha com inovações como cadastro único nacional e pactuações informatizadas de 

procedimentos (BRASIL, 2017).  

Algumas iniciativas de caráter regional também ocorreram a exemplo do programa para 

redução da fila de espera implementado em Belo Horizonte-MG, a partir de 2003, 

concomitantemente à participação nos mutirões do Ministério da Saúde. O projeto teve um 

impacto significativo com redução de 72% no número de usuários aguardando na fila, além de 

apontar desafios para aprimoramento nos anos subsequentes (LEMOS et al., 2013). 

 O investimento em cirurgias ambulatoriais também pode ser uma opção para melhorar 

o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos eletivos. Caldinhas e Ferrinho (2013) 

analisaram 73 Hospitais e concluíram que conforme aumenta a porcentagem de cirurgias 

ambulatoriais, diminui a média do tempo geral de espera para cirurgias eletivas. Segundo estes 

autores, as cirurgias em regime ambulatorial não demandam internação hospitalar e a 

permanência do paciente no serviço não deve exceder 24 horas.  

A realização de cirurgias em regime de Hospital-Dia, similarmente, assume um papel 

crucial no enfrentamento de longas filas de espera por procedimentos cirúrgicos eletivos e foi 

claramente descrita como estratégia eficiente em alguns estudos (RIBEIRO, 2009; 

ABDULKAREEM, 2014). A Portaria GM/MS/MS n° 44, de 10 de janeiro de 2001, define o 

regime de Hospital-Dia como “a assistência intermediária entre a internação e o atendimento 

ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, 

que requeiram a permanência do paciente na Unidade por um período máximo de 12 horas” 

(BRASIL, 2001a). 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0044_10_01_2001.html
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Os escassos periódicos nacionais sobre a temática de cirurgias eletivas demonstram o 

quão incipiente são os estudos relativos ao tema em todo o país e que o seu fomento se torna 

imprescindível para que se consiga enfrentar a questão de forma mais efetiva. Nesse sentido, o 

melhor entendimento das particularidades do fluxo de atenção ao paciente que aguarda pela 

realização de cirurgias eletivas na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, MG (RASJ), 

associado a condutas baseadas em evidências científicas e a um bom entendimento da legislação 

que envolve a temática é fundamental para embasamento técnico para a efetiva tomada de 

decisões. 

O Governo do Estado de Minas Gerais, através da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 

2.531, de 25 de Agosto de 2017, em seu artigo 8º, estabeleceu que “as referências técnicas 

competentes das Unidades Regionais de Saúde deverão solicitar às Comissões Intergestores 

Regionais (CIRs) pauta mensal obrigatória com a temática de cirurgias eletivas, a fim de 

promoverem o monitoramento, a avaliação e o acompanhamento do cumprimento das regras 

dispostas nesta Deliberação” (MINAS GERAIS, 2017). 

Ao longo de nove anos de trabalho médico no SUS como cirurgião ortopédico em uma 

cidade polo de Região Ampliada e Saúde, pude perceber que, em geral, pacientes que 

necessitam de cirurgias eletivas se queixam com frequência do atendimento recebido. Vejo, 

também, gestores lamentarem a falta de recursos humanos e financeiros para administrar a 

demanda da população. As reclamações, tanto por parte dos usuários quanto por parte dos 

dirigentes, recaem sobre o tempo de espera para a execução dos procedimentos cirúrgicos 

eletivos. 

Durante atendimentos ambulatoriais na atenção secundária, pude vivenciar situações, 

algumas das quais mencionarei a seguir. Diversos usuários me informaram que aguardavam 

pela realização de cirurgias há um, dois, três e até nove anos. Pude constatar que, após o término 

de algumas eleições municipais ocorridas neste município, em diversas ocasiões, fui solicitado 

por pacientes a refazer a guia de Autorização de Internação Hospitalar porque algumas equipes 

gestoras que assumiam as novas gestões informavam simplesmente que iriam “começar tudo 

do zero”. Identifiquei, também, diversos pacientes portadores de patologias relativamente 

simples com excelente prognóstico de recuperação recebendo auxílio doença da Previdência 

Social durante longos períodos em que aguardavam pela realização do procedimento. 

Fui alertado por usuários que, ao indagar aos seus gestores sobre o motivo da demora 

para realização dos procedimentos, eram informados de que os médicos não queriam operar. A 

culpa da possível ineficácia do sistema recaía nas costas desse profissional. Em alguns 
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momentos, os usuários, um tanto quanto exaltados, exigiam explicações sobre a informação 

passada.  

 Desde que percebi essa possível desassistência à população, logo no primeiro ano, 

tentei entender o fluxo de atenção para esse tipo de usuário através de observação, estudo e 

conversas com gestores. Pude averiguar, dentre outras, algumas questões relativas a diversos 

aspectos:  

1)  Longos tempos de espera para consulta com o especialista, seja na RASJ, seja fora 

dessa abrangência; 

2)  Atraso por parte de alguns pacientes para a consulta de retorno; 

3) Maioria absoluta das AIHs preenchidas manualmente, com letras ilegíveis e muitas 

sem a codificação do procedimento; 

4) Indisponibilidade de tabela para consulta e codificação dos procedimentos em alguns 

locais em que prestei atendimento; 

5) Grande dificuldade para referenciar pacientes para o município de Belo Horizonte, 

principalmente a partir de 2014; 

6) Sobrecarga dos hospitais de Diamantina pelos municípios vizinhos, principalmente 

para os atendimentos de Urgência e Emergência; 

7) Inexistência de rede hospitalar própria do SUS em todos os 23 municípios que 

compõem a RASJ. Os hospitais são entidades sem fins lucrativos ou entidades filantrópicas, 

todas com regras jurídicas desse tipo de instituição. A maior parte do corpo clínico dessas 

instituições não teria vínculo empregatício ou contratos específicos de trabalho; 

8) Pouca disponibilidade de médicos especialistas, principalmente para a especialidade 

de anestesia em toda a RASJ; 

9) Raras políticas municipais de incentivo à realização de procedimentos cirúrgicos 

eletivos; 

10) Carência de infraestrutura hospitalar dos hospitais da RASJ para atrair especialistas; 

11) Dificuldades financeiras por parte dos hospitais da RASJ; 

12) Teto financeiro para Média e Alta complexidade aquém da necessidade; 

13) Interferência políticas e pessoais para regulação municipal da fila de espera. 

 

Pude compreender a complexidade da questão e constatei que uma série de fatores em 

conjunto levam a uma longa demora para a realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos. 

A escassez de recursos financeiros, humanos e a infraestrutura, associados a uma baixa 
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articulação envolvendo todos os processos poderiam explicar o fraco desempenho para a 

realização de cirurgias eletivas. 

Tudo isso, aliado ao fato de que estou em constante contato com os usuários do SUS, 

vivenciando com eles seus problemas e angústias, o sofrimento por não tê-los resolvidos- 

embora sejam cidadãos com direitos resguardados pela constituição do país- não pude me furtar 

a debruçar sobre a questão e tentar gerar subsídios para a melhoria da situação atual em relação 

às longas filas de espera a que essas pessoas estão submetidas para realização das cirurgias 

eletivas. 

Assim sendo, posso afirmar que este trabalho busca oferecer suporte teórico-científico e 

metodológico aos gestores envolvidos na execução da demanda apresentada pela Deliberação 

CIB-SUS/MG Nº 2.531, de 25 de agosto de 2017, e contribuir para o enfrentamento do 

problema das longas filas de espera para a realização de cirurgias eletivas na RASJ (MINAS 

GERAIS, 2017). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A observação do fluxo de atendimento aos usuários que necessitam de cirurgias eletivas 

ortopédicas pelo SUS na região de Diamantina, MG, possibilita a constatação da existência de 

grandes filas de espera. Pode-se verificar médicos, gestores e usuários insatisfeitos com essa 

situação. Destaca-se neste trabalho a necessidade de realização de estudos sobre o tema e, 

buscando-se, através de uma análise crítica, identificar os possíveis fatores que poderiam se 

relacionar com esse desequilíbrio. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

Propor metodologia para Avaliação e Monitoramento da Estratégia para Ampliação do 

Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos (EAPCE) na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha (RASJ) em Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar a demanda reprimida por procedimentos cirúrgicos eletivos na RASJ; 

 

  Desenvolver matrizes de avaliação, monitoramento e julgamento, junto com o 

estabelecimento de indicadores, com base no estudo de estrutura, processos e resultados 

da implantação da EAPCE na RASJ; 

 

 Avaliar o grau de implantação da estratégia em cada um dos municípios que integra a 

RASJ; 

 

 Propor estratégias de enfrentamento para redução de filas de espera por cirurgias 

eletivas e tecer perspectivas organizacionais para as próximas décadas. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

4.1 Avaliação em Saúde  
 

A Avaliação em saúde é  uma área do conhecimento que passa por um processo de 

diversificação metodológica e de conceito, mais necessariamente devido à crescente demanda 

no sentido da constituição de instrumentos de apoio à gestão (NOVAES, 2000). 

A atividade avaliativa pode ser se segmentada em etapas sequenciais que possibilitam 

uma padronização metodológica guiando o processo como um todo ao estabelecer uma 

sequência lógica de ação, com análise do macroproblema, construção de um modelo lógico e 

das matrizes de análise e julgamento (CASSIOLATO; GUERESI, 2010).  

Um dos objetivos principais dos serviços de saúde é o de melhorar a saúde da população, 

atendendo às expectativas de todos os envolvidos no processo em função dos recursos 

disponíveis e dos valores sociais existentes (WHO, 2000). 

Segundo Donabedian (1980), a avaliação é um dos instrumentos para controle de 

qualidade através do monitoramento contínuo de serviços de saúde, com o objetivo de detectar 

falhas e possibilitar que as mesmas sejam reparadas, o que permitiria um aperfeiçoamento 

contínuo dos serviços. Ele argumenta que a avaliação deve estar focada no estudo dea estrutura, 

dos processos e dos resultados do programa de saúde a ser analisado com a construção de 

indicadores para cada etapa. 

Contandripoulos (2006) afirma que processo de decisão deva ser acompanhado de 

avaliações sistemáticas e de que essa idéia se traduza na institucionalização da avaliação em 

todos os níveis de saúde, a fim de se criar uma cultura avaliativa e permitir que as decisões 

sejam tomadas com embasamento técnico-científico.  

Serapioni (2009) relata que existem diferentes definições para o termo avaliação, e 

identificada três aspectos que permeiam as diversas definições:  

1) atenção pelas questões metodológicas e a constatação da existência de um consenso 

sobre o fato de que a avaliação é uma atividade de pesquisa;  

2) preocupação com a finalidade e utilidade da avaliação e a necessidade de aumentar o 

seu valor de uso no âmbito dos processos de tomada de decisões;  

3) reconhecimento do pluralismo de valores (avaliar significa julgar) e da importância, 

portanto, de se incluir em distintos pontos de vista e grupos de interesses no processo avaliativo. 

De uma maneira geral, segundo estudos do Centers for Disease Control and Prevention 

(2011), as questões avaliativas recaem sobre as seguintes indagações:  

 Implantação: o programa foi colocado em prática como planejado?  
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 Efetividade: o programa atinge os objetivos propostos?  

 Eficiência: os recursos são bem aplicados?  

 Atribuição: os objetivos do programa podem ser ligados a metas a serem 

alcançadas? 

Uma investigação completa deve buscar compreender a essência dos fenômenos, ir ao 

encontro da subjetividade das interpretações, apropriar-se das características qualitativas dos 

processos e do compartilhamento de ideias (UCHIMURA; BOSI, 2002). 

O aprimoramento das técnicas de avaliação se baseia na aceitação dos resultados 

negativos e da  sua incorporação ao plano de análise, que deve ser registrado em caráter 

contínuo para orientar, definir prioridades e fundamentar as decisões (SILVA; RODOVALHO, 

2013). 

Guba e Lincoln (1989) levantaram estágios evolutivos que podem ser observados no 

contexto histórico da epistemologia ligada aos processos avaliativos de uma maneira geral. O 

primeiro estágio, durante os primeiros 30 anos do século XX, foi baseado na medida de 

produtividade. O segundo estágio se fortaleceu nas décadas de 1920 e 1930, nos Estados 

Unidos, na avaliação de currículos escolares, e visava identificar os processos e descrever como 

alcançavam seus resultados. O terceiro estágio, além de descrever e mensurar os processos, 

incluía o julgamento do mérito da intervenção. O quarto estágio está emergindo e se fortaleceu 

diante de fragilidades como “privilégios de métodos quantitativos, pluralismo de atores 

envolvidos e tendência a supremacia gerencial”. Esse último estágio seria uma alternativa 

participativa e inclusiva que entende o avaliador como ser humano e seus diferentes pontos de 

vista ou diversidade de interpretações (FURTADO, 2001). 

Estudos avaliativos pioneiros envolvendo o quarto estágio revelavam a força desse tipo 

de estudo em que o ponto de vista do sujeito que recebe o cuidado serve de ponto comum para 

as inúmeras divergências de opinião entre  os diferentes entes envolvidos em um processo 

avaliativo (HUEBNER; BETTS, 1999).  

Novaes (2000) afirma que “o enfoque priorizado nos trabalhos avaliativos é o da 

caracterização de uma condição e a sua tradução em medidas que possam ser quantificadas e 

replicadas, em que os desenhos gerais das avaliações sejam construídos pela agregação de 

medidas representativas de uma totalidade”. Desse modo, a construção de indicadores se torna 

um instrumento a ser incorporado na rotina de avaliação. 
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4.1.1 Diagrama de Árvore - Análise do Macroproblema 
 

“Arvore de Problemas é uma metodologia constituída por desenhos 

representativos e é organizada em torno de um problema central; e os 

demais problemas, que irão compor a explicação, serão definidos ou 

como causas ou como consequências do problema central. Essas 

diferenciações entre os níveis de problemas são importantes para 

orientar as ações efetivas para a mudança prevista pelo programa. 

Particularmente, para garantir a mudança pretendida na situação 

problema, as ações do programa deverão intervir em causas 

selecionadas como críticas” (CASSIOLATO; GUERESI, 2010). 

 

 O Diagrama de Árvore possibilita, de maneira prática, uma metodologia que suporta o 

enfoque em diversos contextos ou áreas de atuação de modo ilustrativo e propicia uma forma 

de diálogo visual para identificação do problema e dos seus determinantes. Propicia fácil 

manuseio e é uma ferramenta simples, de fácil entendimento e que se adequa a diferentes 

contextos (ORIBE, 2004). 

Segundo Coral (2009) “o objetivo dessa ferramenta é encontrar as causas dos problemas 

para desenvolver projetos que as eliminem”. Quando o problema a ser enfrentado é definido, 

tornam-se mais claras as ações que deverão integrar o programa para o seu enfrentamento 

(CASSIOLATO; GUERESI, 2010). 

 

4.1.2 Elaboração do Modelo Lógico 
 

O Modelo Lógico apresenta uma descrição segundo a qual os envolvidos no processo 

avaliativo acreditam que ele funcione. Deve levar em conta uma lógica organizacional que 

descreva as etapas inerentes a um fluxo organizacional em que constem: recursos ou insumos, 

ações, produtos, resultados intermediários, resultado final e impacto (WHOLEY; HATRY; 

NEWCOMER, 2010). Pode ser entendido como uma montagem visual de uma intervenção de 

modo que a mesma se comporte resolutivamente frente aos problemas apontados, devendo 

proporcionar a definição do que deve ser avaliado (RENGER; TITCOMB, 2002). 

A montagem do modelo lógico deve ter base na experiência técnica e científica dos 

envolvidos e deve prestar-se à emissão de juízos de valor frente aos resultados encontrados. 

Esses interessados, também conhecidos como stakeholders, podem representar anseios 

individuais, coletivos ou de organizações que tenham em vista o objeto da avaliação e devem 

formar uma equipe para efetivação do processo avaliativo (FURTADO, 2001).  

A Figura 1 apresenta etapas para execução do modelo lógico dentro de um contexto 

avaliativo a partir da análise de dados coletados e da experiência dos elaboradores.  
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Figura 1 - Procedimentos para montagem de modelo lógico de programas existentes. 
 

 

Fonte: Adaptado de CASSIOLATO; GUERESI, 2010 

 

 

O registro ilustrativo é uma opção que propicia melhor visualização dos componentes 

de estrutura, processo e resultados e permite que os envolvidos discutam aspectos de uma 

maneira simples, conectada, dialógica e direcionada comunicando, com mais facilidade, o 

desenho de funcionamento do programa a ser avaliado (FOUNDATION, 2004). Torna claro o 

entendimento dos contextos que envolvam a tomada de decisões cria uma referência para 

embasamento da gestão e da avaliação (CASSIOLATO; GUERESI, 2010) 

Segundo Mc Laughing e Jordan (2010), o uso de modelos lógicos gera vantagens aos 

processos avaliativos, uma vez que facilita a implementação, a identificação de indicadores, o 

desenho das atividades, além de propiciar o entendimento comum do programa, o 

compartilhamento de idéias e a melhora de comunicação entre os interessados (WHOLEY; 

HATRY; NEWCOMER, 2010).  

A validação de modelos lógicos pode ser feita através da técnica denominada 

Conferência de Consenso. Dentre os princípios básicos dessa conferência citam-se: 

transparência, neutralidade, ausência de qualquer tipo de discriminação e tomada conjunta de 

decisões (REIS; CESSE; CARVALHO, 2010).  

Convém afirmar que, ao final da construção do modelo, devemos refletir sobre fatores 

de contexto que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, os quais influenciam, diretamente, na 

implementação do programa. Dentre os fatores a serem considerados, podemos citar o grau de 
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adesão dos envolvidos e a existência de políticas públicas direcionadas (CASSIOLATO; 

GUERESI, 2010). 

Em seguida à validação do modelo lógico, dando sequência à proposta de avaliação, 

parte-se para a elaboração das matrizes de análise e julgamento com seus indicadores. De 

acordo com Samico (2010) “as matrizes são utilizadas como forma de expressar a lógica causal 

de uma intervenção em sua parte e no todo [...] favorecendo sínteses em forma de juízo de valor 

observados a partir dos critérios e indicadores em comparação com parâmetros ou padrões”. 

4.1.3 Construção de Indicadores 
 

 

Um indicador é uma medida que viabiliza a análise de uma variável no tempo quanto à 

sua intensidade. Pode exprimir uma análise quantitativa ou qualitativa e é o instrumento que 

evidencia a evolução de informações que exprimem uma realidade que esteja sendo observada 

(CASSIOLATO; GUERESI, 2010). Os indicadores devem representar, sinteticamente, 

questões relevantes (TANAKA; MELO, 2001). Podem, também, ser entendidos como uma 

representação que produz informações sobre atividades para auxílio na tomada de decisões e 

transformação da realidade (FERREIRA, 2001).  

Segundo Virgílio e Solano (2012), um sistema de monitoramento se constrói através de 

indicadores por permitirem conclusões acerca de suas variações, sendo que eles descrevem, 

objetivamente, uma determinada realidade e, por isso, são instrumentos de monitoramento de 

programas e políticas públicas (SOUZA; SILVA; HARTZ, 2005).  

Ainda segundo Ferreira (2001), as condições fundamentais para a elaboração de um 

indicador são:  

 facilidade de cálculo e interpretação; 

 disponibilidade de dados; 

 capacidade de representar o maior número possível de condições; 

 possibilidade de fazer referência a um território; 

 capacidade de mensurar o que se propõe a medir. 

A escolha dos indicadores deve ser criteriosa, de modo que seja possível a sua 

determinação e que eles permitam a compreensão ampla do que está sendo estudado, bem como 

a real mensuração do que se pretende medir. 
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4.1.4 Matriz de Julgamento de Valores 

 

As matrizes são utilizadas para entendimento de uma intervenção em um contexto geral 

e em componentes e fornece ferramentas para o estabelecimento de padrões desejados que 

possibilitem o julgamento (NATAL, 2006), que pode ser realizado segundo o valor observado 

em cada critério em comparação com a pontuação máxima esperada e a descrição de um valor 

ou ponto de corte que diz respeito ao intervalo aceitável para cada variável estudada (SAMICO, 

2010). 

Segundo Serapioni (1999), a subjetividade do processo avaliativo e de julgamento é 

inerente à sua atividade e se deve às diferentes percepções dos envolvidos com relação aos 

serviços de saúde, visto que cada um tem a sua prioridade com relação à resolução dos 

problemas existentes. 

 Os julgamentos não se traduzem, automaticamente, em uma decisão, mas espera-se que 

as informações atribuídas contribuam para a resolução de uma determinada situação, o que pode 

influenciar, positivamente, as decisões (TANAKA; TAMAKI, 2012). 

Os julgamentos conferem o potencial para que seja mensurado o grau de implantação 

de um programa podendo, por exemplo, gerar a conceituação sobre o grau de aproximação entre 

a situação averiguada e o objetivo a ser alcançado que é medido através de um sistema de 

contagem organizado pelos contextos e categorias analisadas (NICKEL, 2008). 

Segundo Samico (2010), as categorizações dos resultados mais utilizadas são a divisão 

em tercis ou quartis, conforme pode ser observado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Critérios para julgamento baseados em estratos de resultados. 

Julgamento em Três Estratos 

Intervalo Julgamento 

De 66,6 % a 100 % Implantação satisfatória 

De 33,3 % a 66,6 % Implantação parcial 

De 1até 33,3 % Implantação incipiente ou ausente 

Julgamento em quatro estratos 

De 75 % a 100 % Implantação satisfatória 

De 50 % a 75 % Implantação parcial 

De 25 a 50 % Implantação incipiente 

De 1% a 25 % Implantação desfavorável ou crítica 

Fonte: SAMICO, 2010 
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4.2 Financiamento dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos 
 

A Portaria GM/MS/MS Nº 204 de 29/01/2007 do Ministério da Saúde regulamenta o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, 

segundo cinco blocos de financiamento (BRASIL, 2007): 

I - Atenção Básica; 

II-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; 

III-Vigilância em Saúde; 

IV-Assistência Farmacêutica; 

V- Gestão do SUS. 

 

As cirurgias eletivas se enquadram no Bloco II, podendo ser realizadas em dois 

componentes: 

I- Componente Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar (MAC); 

II- Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). A Portaria 

GM/MS/MS Nº 204 De 29/01/2007, em seu artigo 16, define que projetos de Cirurgia 

Eletiva de Média Complexidade são financiados por meio do Componente FAEC 

(BRASIL, 2007). 

 

E podem ser executadas pelo SUS e ser realizadas na RASJ através: 

 

a) das Estratégias de Ampliação aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, financiadas 

pelo bloco FAEC, seguindo regras da Portaria vigente. 

b) de pactuações realizadas pela Programação Pactuada e Integrada (PPI), que será 

explicitada no item 4.3.2, custeadas pelo bloco de financiamento MAC (BRASIL, 

1997; BRASIL, 2007). 

c)  de procedimento ambulatorial faturado pelo bloco de financiamento MAC, por meio 

de Boletim de Procedimento Ambulatorial (BPA), conforme Portaria GM/MS/MS 

Nº 709 de 27/12/2007 (BRASIL, 2007a). 
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4.2.1 A Estratégia para Ampliação do Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos- 

Financiamento pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) 
 

 

No âmbito do SUS, a implantação da Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos 

Eletivos de Média Complexidade está inserida em um processo de planejamento global 

orientado pelos princípios e pelas diretrizes da Lei Orgânica da Saúde (PEDROSO et al., 2012).  

Os Mutirões Nacionais de Cirurgias Eletivas foram implantados em 1999 pelo 

Ministério da Saúde em parceria com os estados e municípios e, nessa época, se restringiam à 

execução de procedimentos de catarata, varizes, próstata e retinopatia diabética (BRASIL, 

2016). Os recursos financeiros destinados à execução dessa ação foram disponibilizados pelo 

bloco de financiamento FAEC, por intermédio de Portarias Ministeriais publicadas, 

periodicamente, habilitando os estados e municípios – sob gestão plena – a executar os mutirões 

(PEDROSO et al., 2012). 

A Portaria GM/MS/MS Nº 1372, de 1 de julho de 2004, que institui a Política Nacional 

de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

considera a necessidade de identificação da demanda reprimida, de organização dos fluxos de 

referência e contra-referência, de redução das filas de espera por procedimentos cirúrgicos 

eletivos de média complexidade e de utilização de novas estratégias que possam dar conta das 

necessidades da população (BRASIL, 2004). 

A Portaria GM/MS/MS Nº 252, de 6 de fevereiro de 2006, em conformidade com as 

diretrizes definidas pelo Pacto pela Saúde extingue os mutirões e redefine a Política Nacional 

de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade (BRASIL, 2006). A Política 

manteve-se contínua desde então, operacionalizada mediante a publicações periódicas de 

Portarias pelo Ministério da Saúde com propostas de redução do tempo de espera para os 

diversos procedimentos cirúrgicos eletivos e a ampliação do acesso dos usuários do SUS 

(BRASIL, 2016). 

 A partir de setembro de 2011 até a competência de julho de 2015, eram contemplados 

com o financiamento três componentes que englobavam procedimentos cirúrgicos eletivos de 

média complexidade, distribuídos em diversas especialidades médico-cirúrgicas (BRASIL, 

2016), conforme descrito a seguir:  

 

 Componente I – cirurgias de catarata;  

 Componente II – especialidades e procedimentos prioritários: oftalmologia, ortopedia, 

otorrinolaringologia, urologia e vascular; 



 

30 

 

 Componente III – procedimentos definidos pelo gestor de saúde. 

A destinação de recursos adicionais gerados pela estratégia visou ao estímulo na 

realização de cirurgias eletivas. O incentivo consiste na transferência de recursos exclusivos 

para a realização das cirurgias eletivas que constam do elenco da política. O referido recurso 

não onera o teto de média e alta complexidade do gestor, consistindo em um montante 

extrateto (BRASIL, 2017a).  

O formato de repasse adicional e específico de recursos aos Estados e Municípios 

possibilita a contratação de um maior número de hospitais e prestadores, o que se configura em 

uma estratégia valiosa de captação e investimento para os gestores locais (BRASIL, 2017a). 

 A Portaria GM/MS/MS Nº 1.034, de 22 de julho de 2015, redefiniu novamente a EAPCE 

de média complexidade para o exercício de 2015 ao extinguir a divisão por componentes, 

limitar a adoção de tabela diferenciada em 100% e contemplar procedimentos de alta 

complexidade (BRASIL, 2015). 

A Portaria GM/MS/MS No 1294 de 25 de Maio de 2017, atualmente vigente e 

prorrogada até a competência de Julho de 2018, considerando que os recursos definidos para 

custeio não foram executados em sua totalidade, determina regras e um cronograma rígido para 

as pactuações que tem que ser realizadas eletronicamente em plataforma online (BRASIL, 

2017; BRASIL, 2018). 

Durante as pactuações, os municípios podem ser alocados em dois grupos: executores 

e/ou solicitadores de serviço (municípios de origem). A lógica é que a região trabalhe em rede, 

com possibilidade de contratação de serviços no próprio município, em outros municípios da 

própria Região a que pertence ou, até mesmo, em outras Regiões de Saúde. Cada município 

tem um teto financeiro extra estipulado, a depender do total designado pelo Ministério da Saúde. 

Para a Portaria GM/MS/MS No 1294 de 25 de Maio de 2017, foi estabelecida uma quantia de 

R$ 250.000.000,00.  Todos os municípios têm a oportunidade de oferecer ou solicitar serviços 

cirúrgicos. Caso optem pela primeira opção, se enquadram como “executores”. Caso optem 

pela segunda opção, se enquadram como “municípios de origem”, ou seja, “solicitadores” de 

serviços em que pactuam procedimentos para seus munícipes em outras cidades. O Município 

“executor” também pode ser, simultaneamente, “solicitador” de serviços (BRASIL, 2017). 
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4.2.2 Programação Pactuada e Integrada (PPI) 

 
 

A Programação Pactuada e Integrada (PPI) representa o principal instrumento para 

garantir o acesso da população aos serviços de média complexidade não disponíveis em seu 

município de residência, incluindo as cirurgias eletivas, além de orientar a alocação de recursos 

e a definição de limites financeiros para todos os municípios do estado, independentemente de 

sua condição de gestão (BRASIL, 2001). 

A PPI foi instituída pela Normal Operacional Básica (NOB) nº 01/1996 como 

instrumento de gestão, possibilitando ao gestor municipal programar as ações de saúde para sua 

população, incluindo o referenciamento de usuários de sua área de abrangência para outros 

municípios que ofereçam condições para realizar a assistência (BRASIL, 1997). 

De acordo com a NOB nº 01/2001, a PPI 

“...traduz as responsabilidades de cada ente gestor do sistema (SMS e 

SES), com a garantia de acesso da população aos serviços de saúde, 

quer pela oferta existente no território de um município específico, quer 

pelo encaminhamento a municípios de referência (sempre mediadas por 

relações entre gestores), com a busca crescente da equidade da 

distribuição dos recursos e da organização de uma rede regionalizada e 

resolutiva” (BRASIL, 2001). 

A PPI é o instrumento que, junto com o processo regulatório, visa definir e quantificar 

as ações de saúde para a população de cada território, além de nortear a alocação dos recursos 

financeiros a partir de critérios e parâmetros pactuados entre os gestores (BRASIL, 2006). 

A elaboração da programação deve observar critérios e parâmetros estabelecidos pelas 

Comissões Intergestoras e ser aprovada pelos respectivos conselhos, sendo sua finalização 

expressa pela distribuição de recursos repassados pelo Ministério da Saúde através do teto 

financeiro (MOLESTINI, 2010). 

A estruturação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) deverá se ajustar à 

territorialização sanitária de modo que cada município seja autossuficiente na atenção primária 

à saúde, cada Microrregião seja autossuficiente na atenção secundária (média complexidade) e 

cada Região Ampliada seja autossuficiente na atenção terciária (alta complexidade) (BRASIL, 

2006a). 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Território de estudo 
 

O estudo foi desenvolvido na RASJ com área territorial de 20.566 Km².  A região 

assistencial em estudo comporta uma população de 291.285 habitantes de acordo com a 

projeção para o ano de 2017 do Censo de 2010 (IBGE, 2010). 

 

Figura 2 - Divisão geral por Região Ampliada. Plano Diretor de Regionalização do Estado de 

Minas Gerais, 2011. 

 

 

Fonte: MINAS GERAIS, 2011  

 

 A região assistencial de Saúde da SRS/Diamantina é composta por 23 municípios, 

constituídos pelas Regiões de Saúde de Minas Novas, Capelinha, Turmalina e Diamantina-

MG.  Esses 23 municípios compõem a rede descentralizada de atenção prevista no Plano 

Diretor de Regionalização (PDR-MINAS GERAIS, 2011).  
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É importante situar, logo de início, que as Gerências Regionais de Saúde (GRSs), 

anteriormente denominadas “Diretorias de Ações Descentralizadas de Saúde” (DADS), 

implantadas anteriormente à concepção do PDR, representam uma divisão político-

administrativa e não coincidem com a divisão assistencial resultante da elaboração do PDR 

(MINAS GERAIS, 2011). 

 

 

Figura 3 - Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, MG –RASJ/ Divisão assistencial. Plano 

Diretor de Regionalização do Estado de Minas Gerais, destacando a Região de Saúde de 

Diamantina e a Região de Saúde Minas Novas, Capelinha, Turmalina que integram a RASJ. 

 

 

 

 
Fonte: MINAS GERAIS, 2011 
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5.2 Desenho de estudo 

 

Trata-se de um Estudo de Caso uma vez que busca o entendimento de fenômeno 

organizacional e político-social de uma ação. De acordo com Yin (2005), nesse tipo de estudo 

um objeto é avaliado em sua essência e baseado em experiências vividas que podem levar em 

conta diferentes pontos de vista. 

Segundo Cruz (2006), esse tipo de estudo pode fornecer subsídios para fundamentação 

de juízos para tomada de decisões e propor uma ação transformadora com grande potencial. 

Neste trabalho, foram utilizados tanto dados quantitativos quanto qualitativos, 

comprometendo-se com uma análise descritiva, mas com profundidade dos acontecimentos. 

Compreendeu coleta de dados, que incluiu aplicação de questionário, observações, entrevistas 

e análise documental. 

 

5.3 Participantes/Amostra 

 

 A amostra foi composta por integrantes da equipe que coordena a implementação da 

EAPCE da RASJ e foi constituída por 25 sujeitos, também denominados stakeholders, sendo 

23 secretários municipais de saúde de seus referidos municípios, e dois servidores da 

Superintendência Regional de Saúde de Diamantina-MG – SRS-D, gerentes técnicos e 

responsáveis pela coordenação das cirurgias eletivas em nível estadual. Os 23 municípios 

participantes foram: Alvorada de Minas, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Chapada do Norte, 

Coluna, Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos 

Santos, Gouveia, Itamarandiba, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, 

Presidente Kubistchek, Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto, Senador 

Modestino Gonçalves, Serro, Turmalina e Veredinha.  

 

5.4 Material 

 

5.4.1 Dados Primários: 

 

Os dados primários foram obtidos através de questionário semiestruturado respondido 

pelos sujeitos participantes do projeto (Apêndice A) e de registros de informações levantadas 

durante a realização da oficina com os 25 sujeitos participantes do projeto. 
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5.4.2 Dados Secundários: 

 

Foi realizado levantamento de dados secundários através dos softwares TABWIN, 

SIGTAP e SUSFÁCIL, modalidade cirurgia eletiva, além da análise de Portarias, Deliberações 

e documentos disponibilizados pela SRS-D, Secretarias Municipais de Saúde, publicados pela 

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e Ministério da Saúde do Brasil.  

 

5.5 Procedimentos 

 

Os procedimentos realizados neste trabalho estão divididos em duas etapas. 

 

 Primeira etapa  
 

 Antes de dar início à primeira etapa, a proposta de trabalho foi apresentada e 

discutida em reunião de CIR ocorrida no mês de fevereiro de 2018 com o intuito de apresentar 

o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos aprovando o 

desenvolvimento do projeto, de explicar os detalhes do trabalho, de sensibilizar e engajar os 

secretários municipais de saúde dos municípios que integram as regiões de saúde Diamantina e 

Minas Novas/Capelinha/Turmalina quanto ao problema a ser enfrentado e também com o 

objetivo de colher as assinaturas no Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

daqueles interessados em participar, formando assim o grupo de stakeholders que participaria 

do projeto. Todos os 25 participantes chamados a participar do trabalho concordaram com a 

pesquisa e assinaram o TCLE. 

Nessa fase do trabalho foi realizada revisão bibliográfica e análise de documentos 

quando foi possível compreender, dentre outros procedimentos, a dinâmica dos trabalhos 

avaliativos em saúde, a forma como os diversos países lidam com a questão das longas filas de 

espera, os resultados das pactuações da EAPCE, sua dinâmica de funcionamento e a 

identificação da demanda reprimida para realização de procedimentos cirúrgicos eletivos na 

RASJ. 

Foi aplicado, também, um Instrumento de Coleta de Dados especificado no Apêndice 

A, que teve por objetivo agregar informações relevantes para o entendimento de aspectos 

gerenciais da implantação da EAPCE. A ferramenta utilizada para criação e aplicação do 

questionário foi o Google formulários, tendo em vista a possibilidade de disponibilização do 

mesmo aos participantes de forma direcionada e sigilosa, além da obtenção das respostas, já 

compiladas, em curto tempo, apesar das grandes distâncias dos municípios.  
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O formulário foi distribuído a todos os participantes através de comunicação eletrônica, 

sendo os endereços eletrônicos obtidos na SRS-D. Os dados foram compilados em banco de 

dados no programa Excel 2013. O Instrumento de Coleta de Dados disponibilizado aos 

participantes configura-se como uma adaptação de um questionário publicado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que orienta a formulação de modelos lógicos para 

avaliação de programas (CASSIOLATO; GUERESI, 2010). Foi respondido por 75 % dos 

participantes. 

 

 Segunda etapa: 

 

Deu-se início, então, à segunda etapa do trabalho que foi desenvolvida através da 

realização de reunião com gerência técnica da SRS-D e oficina com os participantes, 

respectivamente, seguindo-se um cronograma de acordo com a sequência de eventos ilustrada 

na Figura 4. 

 

Figura 4 - Procedimentos desenvolvidos durante a segunda etapa para Avaliação da EAPCE 

na RASJ. 

 

 

A reunião com as gerências técnicas responsáveis pela implantação da EAPCE na RASJ, 

também pertencentes ao grupo de Stakeholders nesse trabalho, ocorreu em Fevereiro de 2018 e 

teve como objetivo o desenvolvimento de uma proposta preliminar de modelo lógico, 

indicadores e matrizes para ser discutida antes da oficina com todos os participantes. A 

metodologia de desenvolvimento dessa proposta preliminar será apresentada, posteriormente, 

nesse trabalho, nos itens 5.5.1.  
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É importante ressaltar que a apresentação de uma ideia preliminar teve o intuito de 

oferecer material para focar o início dos trabalhos, um ponto de partida, tendo em vista a 

profundidade que o trabalho requer, bem como o curto prazo para sua realização.  

A oficina foi realizada em Março de 2018 com a participação dos stakeholders e teve o 

objetivo de discutir o problema da pesquisa, a proposta de modelo lógico, os indicadores e as 

matrizes de análise e julgamento. Foi coordenada pelo pesquisador que também registrou as 

informações pertinentes.  Tendo sido realizada em sala fechada, na SRS-D, essa oficina, como 

pauta única e obrigatória, a temática de cirurgias eletivas, teve duração de duas horas e presença 

de 76% dos participantes. 

 A análise do problema de pesquisa pelos stakeholders foi feita através da metodologia 

da árvore de problemas (conforme descrito no item 5.5.1) e possibilitou a identificação dos 

determinantes para facilitar a proposição de estratégias de solução.  

Em seguida foram apresentados os indicadores e as matrizes de análise e julgamento, 

também pré-elaboradas juntamente com o modelo lógico preliminar, para apreciação e 

discussão. A metodologia de desenvolvimento da proposta de indicadores e matrizes será 

apresentada posteriormente, neste trabalho, nos itens 5.5.2 e 5.5.3).  

As validações foram feitas através da técnica denominada Conferência de Consenso. 

Dentre os princípios básicos de uma Conferência de Consenso citam-se: transparência e 

neutralidade, ausência de qualquer tipo de discriminação e tomada conjunta de decisões (REIS; 

CESSE; CARVALHO, 2010).  Como proposto por Fernandes, Lacerda e Hallage (2006) foram 

considerados aprovados os julgamentos de opinião convergentes, com nível favorável superior 

a 75%.  

5.5.1 Construção do Modelo Lógico  
 

Foi construída uma proposta de modelo lógico que envolveu os componentes de 

estruturas, processos e resultados para posterior análise e validação pelos stakeholders na 

oficina. 

Uma ideia preliminar, nos moldes do estudo realizado por BEZERRRA (2012), foi 

referência para elaboração dos modelos lógicos e matrizes de avaliação e julgamento, 

juntamente com os indicadores. Essa versão preliminar foi construída pelo pesquisador, 

contando com a colaboração dos dois gerentes técnicos responsáveis pela coordenação das 

cirurgias eletivas em nível estadual, também integrantes da equipe de stakeholders em reunião 

com três horas de duração. A construção da versão preliminar foi baseada na literatura, na 

experiência técnica dos envolvidos, bem como nos dados coletados (questionários e sistemas 
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de informação). Foi feito um diagnóstico situacional dos componentes propostos para, em um 

segundo tempo, serem apresentados ao restante dos stakeholders, metodologia esta adaptada 

àquela proposta por Bezerra et al., 2012. 

O modelo preliminar construído foi então apresentado aos stakeholders durante a oficina 

para montagem do Modelo Lógico. Os stakeholders foram desafiados a identificar a situação-

problema (tronco da árvore), elencar suas principais causas (raízes) e, posteriormente, indicar 

as consequências negativas (galhos e folhas) que essa situação-problema causa na população-

alvo, considerando-se aqui como população-alvo não apenas o usuário que aguarda pela 

realização do procedimento, mas, também, os demais usuários, o serviço de saúde e os órgãos 

gestores. Os stakeholders construíram a árvore para identificação visual do problema como um 

todo, facilitando a proposição de estratégias de enfrentamento. A proposta preliminar do 

modelo lógico sistematiza, em aspectos mais gerais, o funcionamento global da EAPCE na 

RASJ. A árvore de problemas não é apresentada como um resultado, já que não constituiu-se 

como tal, mas apenas como meio para nortear a discussão e validação da versão final de Modelo 

Lógico. 

A proposta de Modelo Lógico foi submetida à apreciação por todos os stakeholders, 

durante a oficina, quando o pesquisador conduziu uma discussão sobre seus componentes, 

promovendo um debate participativo e com engajamento, buscando a adequação e validação de 

tais modelos. 

5.5.2 Estabelecendo indicadores 

 

O conjunto de indicadores desenvolvido durante a oficina foi definido a partir de 

modelos lógicos que, através da sua apresentação visual, permitiram a identificação de eventos 

mensuráveis, oportunizando a cada participante a possibilidade de expor seu ponto de vista.  

Os indicadores, pré-elaborados em reunião com a gerência técnica, foram analisados, 

validados e organizados em uma ficha descritiva em que cada um foi descrito segundo as 

seguintes atribuições: nome, dimensão avaliativa pertencente (contexto e categoria), 

interpretação, fonte de averiguação, valor padrão, valor alcançado e parâmetros de análise, 

como ilustrada na Tabela 2. Esse modelo de classificação foi construído com base na ficha 

técnica de indicadores do Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS), que 

relaciona um conjunto de indicadores que busca fazer uma aferição contextualizada do 

desempenho do SUS quanto ao cumprimento de seus princípios e suas diretrizes (BRASIL, 

2013).  
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Tabela 2 - Modelo ilustrativo da organização da Ficha de Indicadores a serem utilizadas nas 

oficinas. 
 

Indicador Contexto Categoria Interpretação Fonte Padrão Valor 

Alcançado 

Parâmetro 

Financia-

mento 

Federal 

Organização Financiamento 

MS 

% valor 

liberado em 

comparação 

com o 

montante 

necessário para 

zerar a fila 

Portaria  

vigente 

100 % 13,36 % < 10%:0 ponto 

11 a 25%: 0,25 ponto 

26 a 60%: 0,50 ponto 

> 61%: 1 ponto 

Fonte: BRASIL, 2013. MS: Ministério da Saúde 

 

A ficha contendo todos os indicadores propostos para o monitoramento ficou disponível 

na SRS-D para consulta e modificação pelos stakeholders, tendo sido a sua validação realizada 

na oficina através da técnica já mencionada denominada Conferência de Consenso (REIS; 

CESSE; CARVALHO, 2010). 

5.5.3 Matriz de Análise e julgamento 
 

A versão preliminar da matriz de análise e julgamento foi construída com base na 

experiência técnica dos envolvidos, bem como nos dados coletados (questionários, sistemas de 

informação), com a participação do pesquisador e da gerência técnica de coordenação da 

implantação da EAPCE na RASJ.  

Para esta proposta preliminar foram avaliados os contextos Organizacional e de 

Resultados. O primeiro foi subdividido em quatro categorias: financiamento, participação 

popular, Gestão pela SRS-D e Gestão Municipal. No contexto resultado, as categorias 

analisadas foram o resultado da intervenção e a qualidade, segundo ilustrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Dimensões avaliativas da matriz de julgamento  
 

Contexto Organização 

Financiamento MS Participação Popular Gestão 

SRS-D 

Gestão Municipal 

Contexto Efeito 

Resultado da Intervenção Qualidade 

Fonte: NICKEL, 2008. MS: Ministério da Saúde 
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Durante a oficina, os stakeholders fizeram a análise da proposta, discutiram as 

adequações necessárias e, posteriormente, fizeram a validação das matrizes, já corrigidas, para 

integração à matriz final, organizada segundo os parâmetros evidenciados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Desenho base para montagem de Matriz de análise e julgamento por indicador 

Contexto Categorias  Indicador Valor 

alcançado 

Padrão Parâmetros Julgamento 

Organização Participação 

popular 

Nº pautas em 

Conselhos 

Municipais de 

Saúde em 12 

meses 

Por Município 

Nota 

alcançada 

23 

Municípios 

Nº Municípios 

 0: 0 ponto 

1 a 13: 0,5 ponto 

14 a 23: 1 ponto 

Julgamento em 4 

estratos. 

Soma da pontuação 

de um conjunto de 

indicadores e 

estabelecimento de 

critérios 

 

 

5.5.4 Grau de implantação da Estratégia de Ampliação do Acesso aos Procedimentos 

Cirúrgicos Eletivos na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha-MG 

 

Foi estabelecido o grau de implantação da EAPCE na RASJ através do julgamento do 

contexto organizacional e efeito. A soma dos pontos obtidos para cada indicador foi apresentada 

para julgamento segundo avaliação em quatro estratos. O grau de implantação foi apresentado 

na matriz final de análise e julgamento, fornecendo condições para monitoramento contínuo, 

constituindo um importante instrumento de gestão e acompanhamento da SRS-D. 

 

5.6 Análises de dados 

 

 Após a coleta, os dados foram digitados, codificados e analisados. Para a entrada e 

análise dos dados, foi utilizado o programa Excel 2013. Foram calculados médias e desvios 

padrões nas situações em que tais análises foram necessárias. 

 

5.7 Aspectos éticos 

 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) com o número CAAE 78891317.6.0000.5108 

parecer nº 2.477.033 (Anexo I). A realização do trabalho foi autorizada pela SRS-D, através da 
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assinatura de carta de anuência. Todos os participantes assinaram voluntariamente o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A).  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

A RASJ, composta pelos 23 municípios que representam sua jurisdição assistencial, 

conta com 11 hospitais gerais, perfazendo um total de 593 leitos, conforme pode ser visualizado 

na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Quantitativo de Hospitais gerais existentes na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha-MG e discriminação dos leitos existentes, por tipo de leito. 

 

Município Leito 

Cirúrgico 

Leito 

Clínico 

Leito 

Obstétrico 

Leito 

Pediátrico 

Leitos Outras 

Especialidades 

Leitos 

Hospital/

DIA 

Total de 

Leitos 

Hospital 

Geral 

Capelinha 8 25 8 15 - - 56 1 

Carbonita - 13 3 5 - - 21 1 

Coluna 2 20 6 10 - - 38 1 

Datas - 10 2 9 - - 21 0 

Diamantina 53 59 18 18 - 5 153 2 

Gouveia 4 16 2 4 - - 26 1 

Itamarandiba 10 44 15 16 15 - 100 2 

Minas Novas 7 30 11 10 - - 58 1 

São Gonçalo 

do Rio Preto - 6 - 2 - - 8 0 

Serro 18 19 8 11 - - 56 1 

Turmalina 5 31 7 13 - - 56 1 

Total 107 273 80 113 15 5 593 11 

‰ 0,37 0,94 0,27 0,39 0,05 0,02 2,04 0,04 

Média 9,73 24,82 7,27 10,27 1,36 0,45 53,91 1,00 

d.p. 15,33 15,65 5,64 5,10 4,52 1,51 41,57 0,63 

Fonte: TABNET, 2018. SIHSUS. ‰: por mil; d.p: desvio padrão. 

 

Dos 23 municípios pertencentes à RASJ, 9 possuem hospitais, ou seja, locais para 

internação de pacientes e realização de procedimentos cirúrgicos em nível hospitalar. Os leitos 

cirúrgicos perfazem um total de 107, o que gera uma média de 0,37 leitos para cada 1000 

habitantes. Com relação ao total de leitos, temos uma média de 2,04 leitos para 1000 habitantes. 

O achado de 2,04 leitos por 1000 habitantes revela uma média bastante inferior à preconizada 

pela Organização Mundial de Saúde que é de três a cinco leitos para cada 1000 habitantes 

(BRASIL, 2018a). 

Em contrapartida, alguns aspectos revelam possibilidades de melhorar este cenário. 

Fatores como a ampliação de mais 76 leitos em andamento na Santa Casa de Caridade de 

Diamantina, hospital de maior complexidade da rede assistencial da RASJ, melhorias nas taxas 
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de ocupação hospitalar e a possibilidade de remanejamento de leitos com internação de 

pacientes cirúrgicos em leitos clínicos ainda revelam uma potencialidade de expansão da 

capacidade de internação cirúrgica. 

A realização de procedimentos em nível ambulatorial poderia sobremaneira incrementar 

a capacidade de execução de procedimentos cirúrgicos nos municípios com menor 

complexidade hospitalar e até mesmo nos municípios sem hospital, através da realização dos 

mesmos em nível primário. Policlínicas ou Postos de Saúde poderiam aproveitar sua capacidade 

nesse sentido. Uma publicação do Ministério da Saúde enumera equipamentos, materiais e 

insumos quem devem estar presentes nesses estabelecimentos para realização dos 

procedimentos (BRASIL, 2011b).  

O município de Diamantina, polo de Região Ampliada de Saúde, detém 

aproximadamente 50% de todos os leitos cirúrgicos da RASJ e está passando por uma expansão 

em seus dois hospitais, que são os de maior complexidade estrutural da rede. A maior 

disponibilidade de recursos humanos e técnicos nessa região, características inerentes aos 

municípios polo, propicia melhores condições para realização de cirurgias de maior 

complexidade da região e com necessidade de acompanhamento pós-operatório em Unidades 

de Terapia Intensiva (UTI). 

 Concomitantemente aos investimentos em Diamantina, a estruturação da rede deve ser 

sempre priorizada para execução dos procedimentos eletivos, de modo que cada município 

possa alcançar sua potencialidade máxima, sem sobrecarregar, principalmente com patologias 

de menor complexidade e urgências, o município de maior hierarquia na tipologia hospitalar, a 

fim de não comprometer o fluxo da rede como um todo.  

  

6.1 Histórico das cirurgias eletivas na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha-MG. 
 

 

O histórico de procedimentos cirúrgicos eletivos realizados na RASJ, em nível 

hospitalar, no período de 2008 a 2017, pode ser observado na Tabela 6, cujos financiamentos 

ocorreram através dos blocos MAC e FAEC.  
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Tabela 6 - Cirurgias eletivas realizadas por município na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha, MG de 2008 a 2017. 

 
Município FAEC  MAC Total População Nº de cirurgias/100 

habitantes 

Alvorada de Minas 23 304 327 3673 8,90 

Aricanduva 95 209 304 5192 5,86 

Capelinha 596 1279 1875 34803 5,39 

Carbonita 87 232 319 9184 3,47 

Chapada do Norte 118 359 477 15675 3,04 

Coluna 62 184 246 9146 2,69 

Congonhas do Norte 55 122 177 5134 3,45 

Couto de Magalhães de Minas 47 108 155 4444 3,49 

Datas 93 129 222 5211 4,26 

Diamantina 861 1530 2391 45880 5,21 

Felício dos Santos 84 222 306 5012 6,11 

Gouveia 236 485 721 12064 5,98 

Itamarandiba 208 665 873 34661 2,52 

José Gonçalves de Minas 59 171 230 4631 4,97 

Leme do Prado 97 250 347 4998 6,94 

Minas Novas 551 1010 1561 32009 4,88 

Presidente Kubitschek 45 189 234 3061 7,64 

Santo Antônio do Itambé 34 308 342 4040 8,47 

São Gonçalo do Rio Preto 32 91 123 3205 3,84 

Senador Modestino Gonçalves 98 125 223 4574 4,88 

Serro 198 1913 2111 20835 10,13 

Turmalina 352 809 1161 18055 6,43 

Veredinha 81 237 318 5798 5,48 

Total 4.112 10.931 15.043 291.285 5,16 

Média 178,78 475,26 654,04 12.664,57 5,39 

d.p. 214,91 501,85 681,41 12.519,56 2,03 

Fonte: TABNET. SIHSUS d.p = desvio padrão. MAC: Média e Alta Complexidade. FAEC: Fundo de Ações 

Estratégica e Compensação. 

 

A Tabela 6 evidencia o quantitativo de cirurgias eletivas realizadas em cada um dos 23 

municípios que compõe a RASJ, separadas por blocos de financiamento. O grupo FAEC 

representa as cirurgias realizadas pela EAPCE e o grupo MAC, os procedimentos realizados 

fora da EAPCE. Os municípios de Serro, Alvorada de Minas, Santo Antônio do Itambé e 

Presidente Kubitschek apresentaram as melhores taxas de cirurgias por 100 habitantes. O 

município de Diamantina, polo da RASJ, ficou bem próximo à média, alcançando, no período 
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de 2008 a 2017, a taxa de 5,21 cirurgias a cada 100 habitantes. Em todos os municípios, as 

cirurgias eletivas foram majoritariamente realizadas pelo bloco de financiamento MAC (média 

265,83% superior em relação ao FAEC).  

O município de Diamantina, polo de Região de Saúde e de Região Ampliada de Saúde, 

demonstrou resultados inferiores à média (5,21 e 5,39 cirurgias a cada 100 habitantes, 

respectivamente), o que pode ser considerado atípico, uma vez que, sendo cidade polo, abrigaria 

maior densidade tecnológica, maior número de leitos e diversidade de profissionais de todos os 

municípios da RASJ. Malachias (2010) já caracterizava a Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha como atípica, por apresentar base populacional abaixo da estimada para o nível 

macrorregional, mas assim se mantém a fim de atender às políticas de descentralização e 

fomento. Além disso, essas regiões apresentam baixa densidade populacional e más condições 

de acessibilidade. 

Ainda em relação à Tabela 6, pode-se observar que o município do Serro apresentou os 

melhores resultados, superando, significativamente, a média, o que revela uma melhor 

capacidade gerencial dos Serviços de Saúde quanto à temática de cirurgias eletivas. 

 O gráfico 1 apresenta o quantitativo de Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs), 

referentes ao grupo de procedimento cirúrgico, aprovadas no período de 2008 a 2017, realizadas 

via FAEC e via MAC no Brasil.  

 

Gráfico 1 - Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) aprovadas por ano de processamento 

e financiamento no Brasil. Caráter de atendimento eletivo, nível hospitalar. Grupo de 

procedimento cirúrgico. Ano Período de 2008 a 2017. 
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Fonte: TABNET. SIHSUS. AIH: Autorização de Internação Hospitalar; 

O gráfico 1 mostra um acréscimo do número total de procedimentos executados no país, 

de 1.438.744 para 1.768.037 (22,89 %) no período de 2008 a 2017, respectivamente. A rubrica 

MAC evidenciou um aumento de 1.380.032 para 1.623.069 (17,61 %). Já a rubrica FAEC 

sofreu um incremento de 58.712 para 144.968 (146,91 %). 

Observa-se, ao longo dos dez anos analisados, uma tendência de redução dos 

procedimentos realizados pela rubrica MAC habitualmente quando as cirurgias da EAPCE 

sofrem um acréscimo, fato que pode ser explicado pela substituição parcial das cirurgias 

realizadas da rubrica MAC pela FAEC.  

Assim, através da Portaria GM/MS nº 1294, de 25 de maio de 2017, em seu artigo 9º, 

estabeleceu-se que “o número de procedimentos que exceder a média mensal de procedimentos 

cirúrgicos eletivos realizados por cada gestor será financiado pelo Fundo de Ações Estratégicas 

e Compensação - FAEC, até o limite estabelecido pela CIB”. Ou seja, com essa ação, o 

Ministério da Saúde pretende evitar que a prática da substituição de financiamentos dos 

procedimentos ocorra. Entretanto, essa medida já poderia ter sido tomada há mais tempo, uma 

vez que essa tendência é observada a partir de 2008, primeiro ano de análise deste trabalho. 

Também, entre 2014 e 2015, observa-se uma queda significativa das cirurgias realizadas 

pela EAPCE, período que coincide com a redução de recursos para a mesma. O impacto desse 

decréscimo nos recursos foi semelhante se compararmos a RASJ e o Brasil. O primeiro teve 

uma redução de procedimentos de 1197 para 151 (87,39 %) e o segundo de 438.542 para 68.477 

(84,39%).   

A evolução da execução dos procedimentos cirúrgicos na RASJ, de 2008 a 2017, pode 

ser observada no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) de caráter eletivo aprovadas por ano 

de processamento e por tipo de financiamento na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha-

MG. Grupo de procedimento cirúrgico em nível hopitalar. Período de 2008 a 2017. 
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Fonte: TABNET. SIHSUS. AIH: Autorização de Internação Hospitalar.  

 

Analisando o gráfico 2, pode-se observar um incremento do quantitativo total de 

cirurgias realizadas ao longo do período analisado (de 2008 a 2017).  A partir de 2010, observa-

se um aumento expressivo das cirurgias realizadas pela EAPCE, de 5 para 1197, alcançando seu 

ápice em 2014. Esse aumento no quantitativo das cirurgias realizadas pela rubrica FAEC foi 

acompanhado por uma redução concomitante da realização das cirurgias pela rubrica MAC.  

 A partir de 2014 ocorre uma queda abrupta dos procedimentos realizados pela EAPCE, 

parcialmente compensado pelo aumento de cirurgias pela rubrica MAC, porém não o suficiente 

para impedir uma queda no total de procedimentos realizados na RASJ. A recuperação das 

cirurgias realizadas pela EAPCE a partir de 2016, que coincidiu novamente com uma queda das 

cirurgias da rubrica MAC, não foi suficiente para interromper a tendência de queda no total dos 

procedimentos cirúrgicos eletivos realizados. 

Importante ressaltar que as cirurgias eletivas compõem objeto do planejamento 

estratégico do Ministério da Saúde (MS), relativo ao período de 2011 a 2015, integrando a 

Estratégia 08 do Objetivo Estratégico 01, no qual faz-se previsão de que o resultado atinja um 

aumento de 10% no número de cirurgias eletivas realizadas. Os objetivos estratégicos do MS 

são monitorados, avaliados e registrados na plataforma virtual de acompanhamento e-CAR 

(Controle, Acompanhamento e Avaliação dos Resultados) (BRASIL, 2015). A análise do 

gráfico 1 revela que, em 2011, foram realizados 1.651.897 procedimentos, enquanto que em 

2015, 1.771.378, o que gerou um ganho total de 119.481 procedimentos nesse período, ou seja 

7,23% de incremento. O crescimento foi evidente, em conformidade com a tendência crescente 
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dos últimos anos, porém não expressou a meta definida (incremento de 7,23% frente à meta de 

10%).  

No final dos dez anos estudados fica evidente que o total de cirurgias eletivas realizadas 

duplicou na RASJ, aumentando de 702, em 2008, para 1594, em 2017 (127,07 % de 

incremento), sendo que a rubrica FAEC evidenciou um aumento de 5 para 219 procedimentos 

(4380,00 % de incremento), enquanto a rubrica MAC passou de 697 para 1375 procedimentos 

(97,27% de incremento).  Entretanto, em uma visão geral, pode-se perceber a tendência de 

redução do número de cirurgias realizadas nos três últimos anos analisados. 

Nota-se, no gráfico 1, similaridade em relação ao gráfico 2, ao se averiguar a tendência 

em se utilizar dos recursos da EAPCE como substituto parcial das cirurgias financiadas pela 

rubrica MAC, contrariando a proposta de que o financiamento extrateto, objeto da política, 

deveria funcionar como incremento do Teto de Média e Alta Complexidade na execução das 

cirurgias, e não como substitutivo (BRASIL, 2015). 

Os anos de 2014 e 2015 amarguraram uma redução de recursos por parte do Ministério 

da Saúde, como evidenciado no gráfico 3, que coincidiu com significativo decréscimo na 

realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos via rubrica FAEC, evidenciados nos gráficos 

1 e 2. 

 

Gráfico 3 - Recurso disponibilizado, em milhões de reais, pelo Ministério da Saúde para 

execução da Estratégia de Ampliação aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no período de 

2004-2017.  
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Fonte: Portarias GM/MS/MS n. 1919 de 15/07/2010; 2318 de 30/09/2011; 1340 de 29/06/2012; 1.557, de 31 de 

julho de 2013; Portaria 1034 de 22/07/2015; 1294 de 25/05/2017. 

Nos anos de 2007, 2009, 2014 e 2016 não foram disponibilizados novos recursos para 

a EAPCE, por isso, não constam no gráfico 3.  

Ressalta-se que, em 2012 e 2013, ocorreram vultuosos investimentos para a EAPCE. A 

Portaria GM/MS nº 1340 de 29 de Junho de 2012 e a Portaria GM/MS nº 157, de 31 de julho 

de 2013, promoveram aportes de R$ 600.000.000,00 e R$ 579.129.697,89 milhões de reais, 

respectivamente, para a EAPCE, os dois anos com maior investimento desde a implementação 

da EAPCE. Esse momento coincidiu também com maiores taxas de realizações de 

procedimentos tanto no nível nacional quanto na RASJ, como evidenciado nos gráficos 1 e 2.   

 A queda do financiamento da EAPCE no ano de 2015 coincide com um novo panorama 

político, caracterizado por um grau de instabilidade que culminou com o processo de 

impeachment da ex-presidente Dilma Roussef, que se iniciou em 02 de Dezembro de 2015 e 

finalizou em Agosto de 2016, período em que se observou um declínio na redução dos 

procedimentos cirúrgicos em nível nacional e na RASJ. 

A Tabela 7 representa as cirurgias ambulatoriais realizadas na RASJ, por subgrupo de 

procedimento, faturados por Boletim de Procedimento Ambulatorial (BPA), de 2008 a 2017. 

 

Tabela 7 - Produção ambulatorial cirúrgica eletiva na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha, MG, no período de 2008 a 2017. 

 

Tipo de cirurgia A* B† C‡ D§ E|| F¶ TOTAL 

Quantidade 4682 4116 974 667 462 410 11.311 

% em relação ao 

total 
41,39 36,39 8,61 5,90 4,08 3,62 100 

Fonte: TABNET, 2018. SIA/SUS. 
* A: Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa;  
† B: Cirurgia do aparelho da visão;  
‡ C: Cirurgia em nefrologia,  
§ D: Outros tipos de cirurgias.  
|| E: Anestesiologia;  
¶ F: Bucomaxilofacial.  

 

 Analisando a Tabela 7, pode-se perceber que os subgrupos com maior volume 

de cirurgias foram “pequenas cirurgias da pele”, “tecido subcutâneo” e “mucosa”, seguidos por 

“cirurgias do aparelho da visão”, correspondendo a 77,78 % do total.  
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Se somados os procedimentos ambulatoriais eletivos calculados pelo SIA/SUS (11.311 

procedimentos, ver Tabela 7) aos procedimentos hospitalares eletivos calculados pelo SIH/SUS 

(15.043 procedimentos, ver Tabela 6), teremos um total de 26.354 procedimentos realizados 

entre 2008 e 2017. As cirurgias ambulatoriais representariam 42,92% do total de procedimentos 

cirúrgicos eletivos.  

A tendência de substituição de leitos hospitalares por atendimentos domiciliares e 

ambulatoriais é, de acordo com o Ministério da Saúde, uma tendência em países com sistema 

de saúde universal como na Inglaterra e no Canadá. A redução de 24.000 leitos cirúrgicos para 

internações acima de 24h no Brasil foi revelada pelo Conselho Federal de Medicina através de 

análises do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (GIAMBERDINO, 2017). 

6.2 A fila de espera por procedimentos cirúrgicos eletivos na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha, MG 

 

A Tabela 8 evidencia a fila de espera para pacientes que aguardam por cirurgias eletivas 

na RASJ.  
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Tabela 8 - Quantitativo de usuários aguardando em fila de espera pela realização de cirurgias 

eletivas, por município da Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, MG – Maio/2017.  
 

Município Quantitativo de usuários 

aguardando na fila de espera 

População estimada 

IBGE/2017 

% População na 

fila de espera 

Alvorada de Minas 47 3673 1,28 

Aricanduva 30 5192 0,58 

Capelinha 342 34803 0,98 

Carbonita 149 9184 1,62 

Chapada do Norte 27 15675 0,17 

Coluna 84 9146 0,92 

Congonhas do Norte 23 5134 0,45 

Couto de Magalhães de Minas 70 4444 1,58 

Datas 55 5211 1,06 

Diamantina 593 45880 1,29 

Felício dos Santos 47 5012 0,94 

Gouveia 83 12064 0,69 

Itamarandiba 476 34661 1,37 

José Gonçalves de Minas 49 4631 1,06 

Leme do Prado 27 4998 0,54 

Minas Novas 362 32009 1,13 

Presidente Kubistchek 67 3061 2,19 

Santo Antônio Itambé 21 4040 0,52 

São Gonçalo do Rio Preto 20 3205 0,62 

Senador Modestino Gonçalves 89 4574 1,95 

Serro 164 20835 0,79 

Turmalina 286 18055 1,58 

Veredinha 17 5798 0,29 

Total: 23 municípios 3128 291.285 1,07 

Média 136,00 12664,57 1,03 

d.p.  161,93 12519,56 0,53 

Fonte: Relatório Gerencial SRS-D, 2017. dp = desvio padrão. 

 

Os dados apresentados na Tabela 8 referem-se ao quantitativo de pacientes à espera pela 

realização de cirurgias eletivas em todos os municípios que integram a RASJ e foi 

disponibilizado no relatório gerencial da SRS-D, a partir de material preparado pela Secretaria 

Estadual de Saúde de Minas Gerais na divulgação e orientação do funcionamento da EAPCE 

relativas à Portaria GM/MS nº 1294 de 25 de Maio de 2017. É importante ressaltar que, 

anteriormente, usuários que aguardavam por cirurgias eletivas não eram cadastrados em um 

banco de dados informatizado, o que dificultava o dimensionamento do problema, bem como a 

implementação de medidas de intervenção. 

De acordo com a SRS-D, a fila de espera pode também ser acessada por cada município 

através do sistema SUSfácil eletiva. Essas informações poderiam ser compartilhadas entre 

todos os municípios da RASJ e disponibilizadas para monitorizações contínuas em nível 

Macroregional, sem a necessidade da espera por um relatório elaborado em nível central.  
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Analisando a tabela 8 pode-se observar que a porcentagem da população na fila de espera 

foi proporcionalmente maior em Presidente Kubistchek (2,19%), Senador Modestino 

Gonçalves (1,95%), Carbonita (1,62%), Couto de Magalhães de Minas e Turmalina (ambos 

com 1,58%). Em contrapartida, as melhores taxas foram observadas nos municípios de Chapada 

do Norte (0,17%), Veredinha (0,29%) e Congonhas do Norte (0,45%).  

Não podemos considerar que menores taxas de pacientes na fila signifiquem que haja 

melhor assistência nesses municípios. Há também a possibilidade de que essas taxas possam 

ser atribuídas a uma baixa notificação de pacientes, perda ou extravios de guias manuais. Além 

do mais, muitos pacientes podem não estar cadastrados por decisão própria ou por abandono 

do sistema público. Assim sendo, resultados contínuos através do monitoramento poderiam 

trazer informações mais dinâmicas e reais acerca da fila de espera. 

Apesar de o Ministério da Saúde em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS) terem aprovado, no dia 27 de Maio de 2017, resolução que cria a cadastro único 

de pacientes que aguardam pela realização de cirurgias eletivas no país (BRASIL, 2017), ele 

não é disponibilizado oficialmente. Dessa forma, não foi possível comparar os achados 

observados com a estatística Nacional. 

 

6.3 Resultado das Pactuações eletrônicas realizadas pela Estratégia para Ampliação do 

Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos eletivos na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha-MG /Pactuação finalizada em Agosto de 2017. 
 

O resultado das pactuações eletrônicas da EAPCE na RASJ pode ser observado na 

Tabela 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Tabela 9 -  Pactuações eletrônicas por origem realizadas pela Estratégia para Ampliação do 

Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos eletivos na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha-

MG - Agosto 2017. 
 

Município Nº total de 

Cirurgias 

pactuadas 

Pactuações 

fora da 

RASJ (nº) 

Variedade 

de códigos 

pactuados 

Municípios 

pactuados 

(nº) 

Município 

Executor 

 

Alvorada de Minas 8 0 1 1 não 

Aricanduva 6 6 4 1 não 

Capelinha 55 6 15 4 sim 

Carbonita 19 7 15 4 não 

Chapada do Norte 3 0 1 1 não 

Coluna 15 12 8 3 não 

Congonhas do Norte 4 0 2 1 não 

Couto de Magalhães de Minas 10 5 6 2 não 

Datas 6 3 5 4 não 

Diamantina 97 0 7 1 sim 

Felício dos Santos 12 8 4 2 não 

Gouveia 18 17 6 2 não 

Itamarandiba 70 30 6 2 sim 

José Gonçalves de Minas 11 4 9 4 não 

Leme do Prado 4 0 1 1 não 

Minas Novas 50 18 21 3 sim 

Presidente Kubitschek 8 3 5 3 não 

Santo Antônio do Itambé 5 5 1 1 não 

São Gonçalo do Rio Preto 4 4 3 1 não 

Senador Modestino Gonçalves 13 9 5 2 não 

Serro 31 0 2 1 sim 

Turmalina 36 3 14 6 sim 

Veredinha 2 0 1 1 não 

Total 487 140 142 51 6 munic. exec. 

Média 21,17 6,09 6,17 2,22 - 

d.p. 24,78 7,32 5,40 1,41 - 

Fonte: Relatório Gerencial SRS/Diamantina, 2017.d.p.: desvio padrão 

 

A Tabela 9 revela o total de 627 pactuações, sendo 487 entre os municípios da RASJ e 

140 pactuações em outra Região de Saúde. Turmalina foi o município que pactuou com uma 

maior variedade de municípios, totalizando seis cidades. A cidade de Minas Novas pactuou 

maior diversidade de procedimentos cirúrgicos, totalizando 21 diferentes códigos cirúrgicos, 
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seguida por Capelina (15), Carbonita (15) e Turmalina (14). Dos 23 municípios da RASJ, seis 

foram executores e 17 se categorizaram como solicitadores de serviço. 

Por se tratar de um programa de atenção em rede, quanto maior for o número de cirurgias 

e a maior variedade de códigos pactuados, maior será a oferta de procedimentos a serem 

realizados.   Quanto mais municípios se tornarem executores, maior a possibilidade de execução 

da demanda.  

Hoje, há na RASJ seis municípios executores, de um total de 9 municípios com hospitais 

e capacidade para realização dos procedimentos. Esses municípios possuem a maior densidade 

demográfica, contando com um total de 186.243 habitantes (correspondente a 63,94% da 

população da RASJ), segundo a população estimada do IBGE/2017, como visto na Tabela 6. 

Também possuem maior infraestrutura hospitalar com um total de 101 leitos cirúrgicos 

disponíveis (correspondente a 94,39% da infraestrutura da RASJ), como visto na Tabela 5. 

Os três municípios que possuem Hospital Geral e não aderiram à estratégia como 

executores são: Carbonita, Coluna e Gouveia. Contam com uma população de 30.394 

habitantes, ou seja, 10,43% do total. A infraestrutura hospitalar desses municípios também é 

menor, com disponibilização de seis leitos cirúrgicos (correspondendo a 5,61% da 

infraestrutura da RASJ).  

A falta de mão de obra especializada seria um entrave para esses municípios menores 

que não atrairiam médicos para residirem nas cidades, mas que pode ser compensada com a 

contratação de médicos de cidades vizinhas. A adoção de pagamento diferenciado da tabela de 

procedimentos, como previsto no artigo 7º da Portaria GM/MS nº1294 de 25 de Maio de 2017, 

poderia, associado a uma organização da rede de atenção como um todo, abrir precedentes para 

a efetivação dessa proposta (BRASIL, 2017). 

Conforme pode ser observado na Tabela 9, um total de 140 procedimentos (22,33 %) 

foram pactuados fora da RASJ. Lélis (2012), em seu trabalho intitulado “Indicador de 

resolubilidade como instrumento de avaliação da regionalização da assistência à saúde no 

SUS”, deixa explícito não só o histórico de baixa resolubilidade dos hospitais da RASJ, mas 

também a existência de uma pobre descentralização da atenção à saúde nessa região. Esse 

histórico de baixa resolubilidade pode ter levado os municípios solicitadores a pactuarem fora 

da RASJ talvez por temerem pela não execução dos procedimentos. O fortalecimento do 

município polo, que é Diamantina, é fundamental para melhor a estatística de procedimentos 

na RASJ. 

A Tabela 10 evidencia o teto financeiro disponibilizado pela EAPCE para cada 

município, que corresponde ao valor total das AIHs dos procedimentos pactuados, e o saldo 
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financeiro até 31/12/2017. Entenda-se por saldo financeiro o valor dos procedimentos 

pactuados, mas que não foram realizados. 

 

Tabela 10 - Teto financeiro, saldo e execução das pactuações cirúrgicas da EAPCE na RASJ 

em 31/12/2017, referentes à Portaria Interministerial nº 1294/2017.  

 
Município Teto Financeiro 

R$ 

Saldo financeiro 

R$ 

 

Execução  

% 

Alvorada de Minas 4.723,95 3.437,95 27,22 

Aricanduva 4.484,69 2.908,03 35,16 

Capelinha 49.479,54 19.294,38 61,00 

Carbonita 16.284,27 11.065,37 32,05 

Chapada do Norte 3.014,34 -2.119,74 170,32 

Coluna 13.897,56 8.626,05 37,94 

Congonhas do Norte 3.241,01 -1.893,07 158,41 

Couto de Magalhães de Minas 9.116,34 9.116,34 0,00 

Datas 6.667,05 4.372,35 34,42 

Diamantina 72.262,96 64.311,32 11,00 

Felício dos Santos 6.297,98 6.297,98 0,00 

Gouveia 9.471,03 9.471,03 0,00 

Itamarandiba 59.903,12 15.733,13 73,74 

José Gonçalves de Minas 6.091,02 1.869,54 69,31 

Leme do Prado 3.348,51 854,57 74,48 

Minas Novas 46.220,24 18.430,99 60,12 

Presidente Kubitschek 6.361,40 6.361,40 0,00 

Santo Antônio Itambé 2.294,26 1896,93 17,34 

São Gonçalo do Rio Preto 2.436,14 -2.718,81 211,60 

Senador Modestino Gonçalves 10.809,12 9.080,55 15,99 

Serro 20.192,16 974,80 95,17 

Turmalina 39.750,41 13.663,31 65,63 

Veredinha 1.623,11 -3.296,77 303,11 

Total 
397.970,21 197.737,63 50,31 

Média 
17.303,05 8.597,29 67,57 

d.p. 
20.772,89 13.798,69 76,44 

Fonte: Relatório Gerencial SRS/Diamantina, 2018.d.p.: desvio padrão 

 

A Tabela 10 descreve os 23 municípios de origem ou solicitadores de serviço (100% de 

adesão à Estratégia) e permite-nos perceber que os municípios de São Gonçalo do Rio Preto, 

Veredinha, Congonhas do norte e Chapada do Norte conseguiram a execução de todas as 

cirurgias pactuadas, enquanto os outros municípios não conseguiram a execução total ou 
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tiveram desempenho muito aquém do esperado (haja vista as filas de espera, ver Tabela 8). Esse 

bom resultado pode ser explicado pelo fato de os municípios executores contratados terem 

cumprido o seu papel, além do fato de os municípios solicitadores terem um teto financeiro 

bem abaixo da média, ou seja, mais fácil de ser cumprido.  

O município do Serro atingiu a marca de 95,17% de execução de seus procedimentos. 

Esse resultado revela que a população do Serro foi bem assistida dentro das propostas da 

EAPCE. Nenhum procedimento foi realizado para os pacientes pactuados por Couto de 

Magalhães de Minas, Felício dos Santos, Gouveia e Presidente Kubitschek. Importa destacar 

ainda a situação do município de Diamantina, que, embora seja polo da Região Ampliada de 

Saúde Jequitinhonha, conseguiu que apenas 11,00% das cirurgias pactuadas fossem realizadas, 

o quinto pior índice da RASJ. 

Esses resultados possibilitam uma análise real da situação de cada município em relação 

à execução das cirurgias para sua população, sejam elas executadas ou não no próprio 

município. De um total de R$ 397.970,21 disponibilizados, somente 50,31% do recurso foi 

gasto até 31/12/2017, isto é, mesmo com os fundos oferecidos, os municípios não tiveram 

grande êxito para execução da Estratégia. Esse resultado revela que o objetivo pretendido não 

está sendo alcançado. 

Em virtude da não execução, em sua totalidade, dos recursos definidos para custeio dos 

procedimentos cirúrgicos eletivos da EAPCE, conforme Portaria GM/MS nº 1.294, de 25 de 

maio de 2017, a Portaria GM/MS nº 163, de 19 de janeiro de 2018, prorrogou o prazo para 

execução da EAPCE até julho de 2018 (BRASIL, 2017; BRASIL, 2018). A questão é: se há 

um grande número de pessoas na fila de espera aguardando pela realização das cirurgias eletivas 

e se há recursos financeiros disponíveis, qual o motivo pelo qual os procedimentos cirúrgicos 

não estão sendo realizados?  

A Tabela 11 evidencia os municípios executores de procedimentos cirúrgicos eletivos e 

especifica o montante financeiro (teto financeiro) que outros municípios pactuaram com os 

mesmos, além de apresentar o saldo restante na data de 31/12/2017. Essa tabela discrimina, 

ainda, o quantitativo de cirurgias pactuadas e a porcentagem executada. 

 

 

 

 

 



 

57 

 

Tabela 11 - Valores e Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) pactuados e executados 

pelos seis municípios executores da RASJ em 2017. 
 

Município 

Teto Valor 

pactuado 

R$ 

% da 

pacutação 

Executada 

Saldo 

restante em 

31/12/2017 

R$ 

AIHs 

pactuadas 

% AIHs 

executadas 

Saldo de 

AIHs 

restantes 

em 

31/12/2017 

Capelinha 42.220,94 66,44 14.168,30 47 74,47 12 

Diamantina 111.789,15 7,11 103.840,94 149 6,04 140 

Itamarandiba 43.587,48 63,72 15.813,54 43 62,79 16 

Minas Novas 38.021,99 84,14 6.030,29 43 76,74 10 

Serro 43.122,24 55,17 19.331,70 61 60,66 24 

Turmalina 52.209,60 100 0,00 41 73,17 11 

Total 330.951,40 51,90 159.184,77 384 44,53 213,00 

Média 55.158,57 62,76 26.530,80 64 58,98 35,50 

d.p. 28.126,60 31,66 38.524,10 42,27 26,75 51,45 

Fonte: Relatório Gerencial SRS/Diamantina, 2018. AIHs: Autorizações de Internação Hospitalar; d.p.: desvio 

padrão. 

 

 A análise da Tabela 11 permite-nos perceber que a média de execução financeira dos 

procedimentos cirúrgicos foi de 62,76 % até o dia 31/12/2017 e que a execução física alcançou 

um total de 44,53% com uma média de 58,98 %. O município de Turmalina alcançou 100% de 

execução financeira e 73,17% de execução física, revelando o melhor resultado dentre os 

municípios executores.  

O município de Diamantina alcançou 7,11 % de execução financeira e 6,04 % de 

execução física, resultado que pode ser considerado incomum para uma cidade polo, já que teve 

o pior desempenho nos dois quesitos em comparação aos demais municípios executores. Esses 

dados reforçam a necessidade de implementação de ações urgentes para que sejam entendidos 

os problemas que estão dificultando a execução das cirurgias nesse município, bem como para 

que tais problemas possam ser solucionados.  

Uma plausível explicação para o fraco resultado constatado em Diamantina pode ser a 

sobrecarga de pacientes de urgência e emergência oriundos de outros municípios, fazendo com 

que a cidade polo tenha dificuldades em atender a demanda eletiva.  

A Tabela 12 apresenta a relação entre demanda e quantitativo de pacientes cirúrgicos de 

urgência internados nos municípios executores da EAPCE, no período de janeiro a março de 

2018. 
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Tabela 12 - Procedimentos cirúrgicos de urgência realizados nos municípios executores da 

Estratégia para Ampliação do Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos (EAPCE), segundo 

local de internação e de residência, no período de janeiro a março de 2018. 

 

Município Resultado por Local 

de Internação 

Resultado por Local 

de Residência 

% da demanda em relação ao 

executado 

Capelinha 3396 4828 
134,40 

Diamantina 25.468 10014 
39,31 

Itamarandiba 3574 5370 
150,69 

Minas Novas 3836 4616 
139,73 

Serro  2561 2892 
113,12 

Turmalina 2723 2727 
100,22 

Total 41.558 30.447 
73,26 

Fonte: TABNET. SIHSUS.  

De acordo com a Tabela 12, dentre os seis municípios executores que aderiram à EAPCE 

na RASJ, Diamantina internou 25.468 pacientes cirúrgicos de urgência, apesar de apresentar 

uma demanda de apenas 10.014 pacientes, o que equivale a dizer que Diamantina tem uma 

absorção de 254,32% dos pacientes cirúrgicos de urgência em relação à sua demanda. Já todos 

os outros cinco municípios apresentam uma correlação inversa, pois a demanda por cirurgias é 

maior do que as internações, ou seja, boa parte dos pacientes são transferidos. 

 O fortalecimento dos cinco municípios para o atendimento à sua demanda de urgência 

poderia reduzir esse excedente de pacientes que é encaminhado para Diamantina, sobretudo os 

casos de menor complexidade. Isso poderia melhorar o quadro de realização de cirurgias 

eletivas no município. 

6.4 Modelo Lógico  
 

O modelo lógico validado pela equipe de stakeholders está ilustrado na Figura 5. Este 

foi concebido como plataforma de entendimento do problema, consenso de ideias, base para 

formulação de indicadores e discussão. 

Foi devidamente explicada e compreendida a necessidade de ordenação sequencial dos 

eventos em que recursos e ações se concretizam em produtos que então propiciam a ocorrência 

de resultados que, finalmente, gerariam os impactos esperados.  
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Figura 5 - Modelo Lógico do Programa de Avaliação e Monitoramento da Estratégia de 

Incentivo aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha. 
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Monitoramento implantado   
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Fonte: Oficinas realizadas com Stakeholders. MS: Ministério da Saúde; SES: Secretaria de Estado da Saúde; SRS: 

Superintendência Regional de Saúde; AIH: Autorização de Internação Hospitalar; U/E: Urgência e Emergência; 

FAEC: Fundo de Ações Estratégicas e Compensação; PPI: Programação Pactuada e Integrada; SMS: Secretaria 

Municipal de Saúde; CMS: Conselho Municipal de Saúde. 

 

Quanto aos recursos, foi dado ênfase à disponibilidade de leitos, aos recursos financeiros 

e humanos, ao acesso à informação e ao suporte institucional.  

Quanto às ações, deu-se ênfase à realização de uma gestão eficiente, à capacitação de 

equipes em monitoramento, ao aumento da interlocução entre Secretarias municipais de Saúde 

e Hospitais executores, à melhora no controle de pactuações pela PPI, à implantação efetiva do 

monitoramento, à informatização dos dados, às reuniões periódicas em CIR com a temática 

cirurgias eletivas, ao aumento da participação popular, à separação do  financiamento das 

cirurgias de urgência e eletivas e à melhoria o contato com os usuários. 

Esperava-se como produtos a produção pelo município de material informativo para os 

pacientes, a implantação de gerenciamento de leitos nos hospitais executores,  contratos com 

prestadores de serviço e médicos, incentivo às pactuações pela estratégia, reuniões entre SMS 
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e Hospitais executores, institucionalização da avaliação com elaboração de relatórios técnicos 

para acompanhamento, pontos de pautas sobre a temática nas reuniões dos respectivos 

Conselhos Municipais de Saúde, disponibilidade financeira, normas para priorização da fila de 

espera e fila informatizada. 

Como resultados intermediários desejava-se a disponibilidade de leitos, os médicos 

efetivamente realizando procedimentos, o aproveitamento de capacidade operacional máxima 

de cada município, o hospital executor estimulado, o estímulo para se tornar executor,  a 

majoração e aumento da rede de pactuações, a implantação de monitoramento, a redução de 

transferências para outras regiões de saúde, a priorização de pacientes por data e condições 

clínicas, a padronização para regulação da fila de espera, a maior participação social e o 

monitoramento das queixas. 

Quanto aos resultados finais, esperava-se o aumento do número de cirurgias realizadas 

pelas rubricas FAEC e MAC, o incremento na realização dos procedimentos ambulatoriais, o 

aumento da participação popular e da qualidade da atenção e a melhora de indicadores de saúde. 

Quanto aos impactos esperados esperava-se uma redução do tempo e da fila de espera 

para procedimentos cirúrgicos eletivos e o fortalecimento da rede descentralizada. 

 

6.5 Matriz de análise e julgamento 

 

A matriz de análise e julgamento foi obtida após validação do modelo lógico, tendo sido 

construída com base em indicadores específicos que, juntos, determinam o grau de implantação 

da EAPCE.  

De fato, os stakeholders envolvidos nesse trabalho, por serem, em sua maioria, 

secretários municipais de saúde, têm contato rotineiro com planilhas, indicadores e trabalham 

com preenchimento de dados para processos de monitorização de suas atividades, geralmente 

desenvolvidos em nível central, sendo delegado aos secretários municipais de saúde a tarefa de 

preenchimento dos dados.  

A elaboração de um painel de monitoramento totalmente construído em nível 

descentralizado parte da premissa proposta pela Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.531, de 25 de 

agosto de 2017, que estabeleceu a necessidade de implantação, por parte das gerências técnicas 

regionais em todo Estado de Minas Gerais, de metodologia de Monitoramento, Avaliação e 

Acompanhamento da Estratégia para Ampliação do Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos 

Eletivos (MINAS GERAIS, 2017). 
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A matriz de análise e julgamento que avalia os Contextos Organização e Efeito é 

apresentada no Quadro 1. O contexto Organização foi subdividido nas categorias 

“Financiamento do Ministério da Saúde”, “Participação Popular”, “Gestão SRS” e “Gestão 

Municipal”. O contexto Efeito foi subdividido nas categorias “Resultado da Intervenção” e 

“Qualidade”. Dentro de cada categoria estão dispostos indicadores específicos, o valor 

alcançado, o parâmetro de análise e o padrão para pontuação. 

Os indicadores foram calculados a partir de análise de documentos gerenciais da SRS-

D, acesso ao Data SUS por meio do software de tabulação TABNET e também a partir dos 

registros obtidos nas oficinas. 
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Quadro 1 - Matriz de Análise e Julgamento da Estratégia de Ampliação aos Procedimentos 

Cirúrgicos Eletivos na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha. 

 

 

 

n: dados ainda não compilados aguardando o fim da EAPCE, SRS-DTNA: Superintendência Regional de Saúde- 

Diamantina, AIH: Autorização de Internação Hospitalar, CIR: Comissão Intergestores Regional; MS:Ministério 

da Saúde; EAPCE: Estratégia de Ampliação aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos; RASJ: Região Ampliada de 

Saúde Jequitinhonha. 
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6.5.1 Contexto Organização/Categoria Financiamento 

 

A Portaria Ministerial nº 1294, de 25/05/2017, que estava vigente quando da execução 

deste trabalho, publicou, em seu Artigo 8º, o limite financeiro no valor de R$ 250.000.000,00 

(duzentos e cinquenta milhões de reais) a ser disponibilizado aos Estados e ao Distrito Federal 

para realização dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, no período de 25 de Maio de 2017 até 

31/12/2017 (BRASIL, 2017). Considerando que os recursos definidos para custeio dos 

procedimentos cirúrgicos eletivos da estratégia de ampliação de acesso, conforme Portaria 

GM/MS nº 1.294/GM/MS/MS, de 25 de maio de 2017, não foram executados em sua totalidade, 

a Portaria GM/MS nº 163, de 19/01/2018 prorrogou seu prazo até julho de 2018 (BRASIL, 

2018). 

De acordo com o relatório gerencial da SRS-D, o financiamento da Estratégia de 

Ampliação aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos para a Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha ou teto financeiro foi de R$ 397.970,21. Para que toda demanda fosse custeada, 

seriam necessários cerca de R$ 2.976.590,90 ou seja, a disponibilidade de recursos foi para a 

realização de 13,37% da demanda, o que gerou uma pontuação de 0,25 pontos. 

(SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA, MG, 2018) 

Resultados preliminares das cirurgias realizadas até 31/12/2017, data prevista para 

finalização da Estratégia, revelaram uma execução financeira de 51,90 % dos procedimentos 

(Tab.11), o que gerou um saldo de AIHs restantes, o que se repetiu em diversos graus em outros 

municípios do país.  

 A simples ideia de que a injeção de recursos seria a solução dos problemas da fila de 

espera é contraposta por esses resultados.  Em trabalho que estudou estratégias para redução da 

fila de espera para procedimentos cirúrgicos eletivos, concluiu-se que a simples adição de 

recursos também não foi efetiva para melhoria do acesso  (DAMANI, 2017).  

 O foco do trabalho deve ser a organização dos processos com os recursos disponíveis. 

Vemos na RASJ uma rede ainda não estruturada e com processos de gestão incipientes com 

relação à organização da fila de espera, na qual a simples disponibilização de recursos não foi 

o suficiente para solucionar o problema da longa fila de espera para realização das cirurgias 

eletivas.  
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6.5.2 Contexto Organização/Categoria Participação Popular 
 

Conforme pode ser observado no Quadro 1, o primeiro indicador da categoria 

Participação Popular revelou que 7 dos 23 municípios (30,43%) declararam haver o registro de 

demandas e reclamações relativas à execução das cirurgias eletivas, gerando uma pontuação de 

0,5 ponto. A perspectiva dos usuários e a participação social deveriam ser pontos norteadores 

para a ação e tomada de decisões. O ouvidor passaria a ser o representante dos usuários na 

organização, representando-os e garantindo o nível de qualidade dos serviços, além de ser um 

canal de comunicação direta, diferenciado dos demais serviços, mantenedor de registro das 

ocorrências e orientador das demandas.  

Uma boa alternativa para os Municípios pode ocorrer através do Sistema Estadual de 

Ouvidorias do SUS que já está implementado em todo o Estado de Minas Gerais, reestruturado 

e regulamentado pela Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.471, DE 22 DE MARÇO DE 2017, que 

prevê formas de registro de ocorrências informatizadas, além de atendimento presencial. Tais 

ocorrências podem ser feitas também por e-mail, carta e pelo site 

www.ouvidoriageral.mg.gov.br, o que facilitaria o registro delas, sem necessidade de exposição 

do usuário e a possibilidade de que os registros sejam também avaliados pela Superintendência 

Regional de Saúde, que toma ciência dos questionamentos e acompanha a resolução de 

possíveis pendências (MINAS GERAIS, 2017a).   

 O Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS nº 50.253, de 15 de dezembro de 

2015, dispõe em seu artigo 3º, no item III, que o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias 

pretende promover o uso de novas tecnologias e soluções inovadoras para aperfeiçoar o 

tratamento das manifestações dos cidadãos (BRASIL, 2017b). A implementação de ouvidorias 

informatizadas em todos os 23 municípios da RASJ constitui uma das demandas importantes 

para contribuir com a ampliação da qualidade à assistência prestada e do controle social. A sua 

difusão para a população deve ser fomentada com o objetivo de promover melhor comunicação 

entre os usuários e o Governo do Estado. Parte dos cidadãos não tem ciência desse sistema e 

gera suas queixas com médicos, prestadores da linha de frente ou com funcionários das 

secretarias municipais de saúde, ou seja, pessoas que, na maioria das vezes, não possui 

treinamento ou meios para registros das reclamações. 

O segundo indicador, que pode ser observado no Quadro 1, apresentou um resultado de 

0,5 ponto em que 12 municípios (52,17%) relataram discussões relativas às cirurgias eletivas 

no respectivo Conselho Municipal de Saúde.  Segundo o Ministério da Saúde, Resolução nº 

453, de 10 de maio de 2012, que regulamenta a organização e o funcionamento dos Conselhos 

http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/
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Municipais de Saúde, os mesmos devem “fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, 

mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais 

que fundamentam o SUS” e que “a participação da sociedade organizada, garantida na 

legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, 

acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de 

Saúde” (BRASIL, 2012). 

Sendo assim, torna-se imprescindível o empoderamento dos conselheiros da 

problemática em questão, capacitando-os para que possam agir como agentes sociais no 

monitoramento da implementação da EAPCE na RASJ. 

 Entretanto, há muito o que evoluir quanto à formação dos Conselhos e à atuação de 

seus membros. Problemas como a composição e atuação dos Conselhos Municipais de Saúde 

são pontos de eterno questionamento e necessitam evoluir. Afirma-se que o Conselho tem tido 

um papel secundário, que apenas aprova medidas e resoluções já tomadas pelo executivo sem 

prévio debate com os representantes da sociedade (MORITA et al., 2006). A pouca participação 

de conselheiros, seja por absenteísmo, desconhecimento do papel que deve ser executado ou 

sobre como fazê-lo é, também, revelada. Nesse sentido, a importância e a necessidade da 

capacitação desses conselheiros é ponto comum em praticamente toda a literatura referente aos 

Conselhos Municipais de Saúde (GAEDKE, K.M; GRISOTTI, M.,2011). 

6.5.3 Contexto Organização/Categoria Gestão Superintendência Regional de Saúde 

 

Em relação ao indicador “Nº de reuniões em encontros de CIR com temática cirurgia 

eletiva em 12 meses”, o padrão ouro seria a realização de mais de 9 reuniões com a temática 

Cirurgias Eletivas. A análise do Quadro 1 permite-nos perceber que ocorreram 10 reuniões em 

encontros de CIR com essa temática, gerando a pontuação máxima nesse indicador. Essas 

reuniões de CIR ocorrem mensalmente na Superintendência Regional de Saúde de Diamantina 

e, por vezes, nos municípios de Referência É evidente a preocupação do Estado em garantir 

ambiente para discussão do problema de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos (MINAS 

GERAIS, 2017).  

O relatório técnico periódico ainda não foi elaborado pela equipe técnica da SRS-D, que 

considerou importante aguardar o fim da EAPCE, prevista para julho de 2018. O relatório 

deveria conter a base de informações e um pool de indicadores, consolidando resultados com o 

objetivo de subsidiar o processo de monitoramento por ser importante ferramenta de reflexão 

dos processos de trabalho (WHOLEY; HATRY; NEWCOMER, 2010). 
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Como pode ser observado no Quadro 1, a implementação do monitoramento recebeu 

nota máxima porque foi acatada pela gerência técnica da SRS-D. Ressalta-se que tal prática foi 

determinada pelo Governo de Minas Gerais através da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.531, de 

25 de agosto de 2017 (MINAS GERAIS, 2017). Segundo Jeni Vaitsman e Rômulo Paes-Sousa 

(2011), a “institucionalização de mecanismos de Avaliação e Monitoramento parte do processo 

mais amplo de construção da democracia e da profissionalização da administração pública, 

em que um conjunto de controles de diferentes naturezas foi se estabelecendo a partir da 

Constituição de 1988” (BRASIL, 2011c). 

 

6.5.4 Contexto Organização/ Categoria Gestão Secretarias Municipais de Saúde 
 

  

Ainda pela análise do Quadro 1, pode-se perceber que 4 municípios (17,39%) 

declararam fornecer material informativo sobre a fila de espera, gerando uma pontuação de 

0,25. A disponibilização de guias e instrutivos, seja por via digital ou não, poderia permitir, por 

parte do usuário, um maior entendimento do fluxo de atenção ao qual está submetido e substituir 

orientações repassadas verbalmente. Respostas às dúvidas mais frequentes poderiam ser 

apresentadas em tais informativos, a exemplo do local de realização dos procedimentos, as 

regras para risco anestésico-cirúrgicos, as legislações e regras de funcionamento de uma 

maneira geral.  

Nenhum município possui gerenciamento informatizado da fila de espera para pacientes 

que aguardam para realização de procedimentos cirúrgicos eletivos, o que gerou uma nota zero 

conforme registra o Quadro 1. Falta de equipe técnica capacitada, equipamentos e insumos 

fazem desse processo um grande desafio, mesmo em instituições com um grande pacote digital 

(DAMASCENO et al., 2016).  

Ressalta-se que o sistema SUSfácil eletivo propicia o cadastro dos usuários que 

aguardam por cirurgias eletivas em plataforma informatizada, porém não proporciona a 

regulação informatizada do fluxo de execução dos procedimentos. 

A informatização, quando alcançada em sua plenitude, poderia garantir a justa 

priorização dos pacientes. Alguns stakeholders, durante as oficinas, se queixaram de que a “fila 

de espera nem sequer anda”. Mas é importante que se garanta, quando for atingido o ápice da 

execução das cirurgias, que as regras para priorização da fila sejam seguida em sua plenitude, 

sem favorecimentos políticos ou qualquer interferência externa.  

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (FAPESC) publicou, 

em 30/05/2017, em seu site, que pesquisadores desenvolveram um software para gerenciamento 
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de filas para tratamento cirúrgico eletivo pelo SUS. O sistema, cujo protótipo mostrou-se 

efetivo, segundo os desenvolvedores do software, analisa 16 características físicas e sociais e 

propõe transparência, ao fornecer indicadores para monitoramento e redução do tempo de 

espera (FAPESC, 2017). 

Como pode ser observado no Quadro 1, a taxa de ocupação média dos hospitais da RASJ 

foi de 43,11%, alcançando 0,25 pontos. Esses dados foram extraídos de relatório gerencial do 

Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais (Pro-Hosp), 

disponibilizado pela SRS-D referentes ao último quadrimestre do ano de 2017.  Esse valor 

indica que existe capacidade ociosa a ser explorada. Segundo Rotta (2004), a porcentagem de 

utilização dos leitos hospitalares é representada pela taxa de ocupação hospitalar de forma que, 

em geral, valores muito baixos estão relacionados a baixos índices de eficiência. 

Sete municípios (30,43%) referiram publicar normas para priorização da fila de espera, 

o que resultou em 0,5 ponto (Quadro 1). Apesar de cada município ter suas regras para a escolha 

dos pacientes que serão operados, uma normatização publicada para esse fim não foi a regra. A 

implementação de um gerenciamento informatizado da fila de espera poderia, também, auxiliar 

cada município nessa condição ao propiciar transparência das informações e o estabelecimento 

de regras claras para que certas condições tenham preferência sobre outras.  

A Portaria GM/MS nº 1293, de 25 de Maio de 2017, em seu artigo 3º, parágrafo único, 

diz que “ o agendamento e a realização dos procedimentos deverão estar de acordo com a fila 

única estadual, a qual deve considerar tanto a ordem de ingresso, bem como critérios clínicos 

que justifiquem a priorização”.  Também, determina que “deverá ser pactuada na Comissão 

Intergestores Bipartite - CIB a organização da regulação e do agendamento dos pacientes, 

bem como da realização dos procedimentos” (BRASIL, 2017). Assim, espera-se que essa 

organização seja implementada nessa esfera gerencial com o intuito de atender à legislação. 

Uma referência da implementação de um sistema informatizado para auxiliar a 

priorização de pacientes pode ser observada no Sistema Nacional de Transplantes do Ministério 

da Saúde, que possui software específico para gerenciamento da fila de espera, sendo que este 

categoriza os pacientes e estabelece regras para priorização como idade menor que 18 anos ou 

proximidade entre doador e recebedor do órgão (BRASIL, 2009). 

Ainda com base na análise do Quadro 1, pode-se perceber que apenas um município 

dentre os seis executores, representando 16,67%, possui gerenciamento de leitos instalado, o 

que gerou uma nota de 0,25 pontos. 

Um estudo pioneiro conduzido por Souza (2016), em Diamantina-MG, município polo 

da RASJ, avaliou a taxa de permanência, ocupação, rotatividade e média de pacientes/dia, antes 
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e após a implementação de gerenciamento de leitos na Santa Casa de Caridade de Diamantina. 

A autora concluiu que a Gestão de Leitos ainda necessita de aprimoramentos, porém conseguiu 

reorganizar, consideravelmente, a instituição onde o trabalho foi desenvolvido, melhorar a gestão 

das cirurgias eletivas, indicadores e quebrar paradigmas dentro da organização do trabalho.  

De acordo com Faria et al. (2010), a Gestão de Leitos deve se embasar no controle e 

monitoramento dos leitos, gerenciamento da agenda cirúrgica eletiva e avaliação de indicadores de 

resultados para alcance de metas.  

6.5.5 Contexto Efeito/Categoria Resultado da Intervenção 

 

O saldo financeiro dos municípios executores, após o encerramento da EAPCE em 

31/12/2017, foi de 51,90 %, o que gerou uma pontuação de 0,25 pontos (Quadro 1). Esse 

resultado foi contabilizado da Tabela 11 e revela que os municípios que pactuaram a execução 

dos procedimentos podem melhorar seu rendimento para alcançar a meta máxima.  

Seis municípios aderiram à EAPCE, dentre os nove que possuem Hospitais Gerais, 

representando 66,67 % dos municípios, o que gerou uma nota 0,5 ponto (Quadro 1). Deve-se 

estimular os municípios a se tornarem executores de serviços, uma vez que isso pode contribuir 

para o aumento da resolubilidade da rede. 

Como pode ser visto no Quadro 1, todos os 23 municípios aderiram à Estratégia, seja 

como executor, seja como solicitador, o que propiciou a nota máxima 1. A adesão não é 

compulsória e depende do assentimento por parte de cada município. A taxa de 100 % revela 

que todos tiveram o interesse em se engajar na proposta do Ministério da Saúde. 

A porcentagem de AIHs executadas foi de 44,53 %, como visto na tabela 11, alcançando 

um resultado de 0,25 pontos (Quadro 1). O quantitativo de cirurgias realizadas interfere 

diretamente no resultado desse indicador, por isso pode ser considerado um indicador de 

resultado final. A taxa alcançada revela que ainda é possível aprimorar os processos para atingir, 

futuramente, melhores pontuações. O grau de eficiência da EAPCE se encerra principalmente 

nessa mensuração que interferiria diretamente no seu impacto social, que seria a redução da fila 

de espera e, por conseguinte, da iniquidade social.  

6.5.6 Contexto Efeito/Categoria Qualidade da atenção 
 

 

O tempo médio de espera não pode ser calculado ainda, uma ver que o prazo para 

finalização da EAPCE foi prorrogado, mas é considerado um indicador de qualidade.  Como 

demonstrado na Tabela 11, até a data de 31/12/2017, 44,53 % das AIHs foram executadas, ou 
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seja, 55,47 % das AIHs pactuadas não ocorreram. Se pensarmos que o financiamento da 

EAPCE seria suficiente para execução de aproximadamente 13,36 % da demanda, como 

demonstrado pelo Quadro 1, os outros 86,64 % de usuários dependeriam de outros 

financiamentos para realização de seus procedimentos.   Nessa primeira análise, já temos um 

resultado prévio com tendência a amargurarmos longos tempos de espera nos próximos anos. 

Países como Inglaterra, Suécia, Nova Zelândia e Alemanha preconizam que as cirurgias devam 

ser realizadas entre três a seis meses a partir do encaminhamento médico (OUDHOFF et al., 

2007). Sabidamente devemos ter zelo ao comparar metas a serem praticadas no Brasil com 

aquelas de países desenvolvidos. Todavia, o Ministério da Saúde do Brasil ainda não definiu 

um tempo máximo de espera para pacientes que aguardam na fila por um procedimento 

cirúrgico eletivo e o estabelecimento de uma meta temporal será parte de um processo gerencial 

evolutivo provavelmente inevitável. 

O tempo de espera pela realização de cirurgias eletivas é um indicador de resultado de 

extrema relevância e reflete, sinteticamente, o desempenho do sistema de saúde em atender 

esses usuários. Diversos estudos já identificaram que as longas filas de espera para realização 

de cirurgias eletivas são comuns no Brasil em diversas especialidades, com piores índices para 

o setor público em comparação com o privado (TOSTES, 2016; CARVALHO, GIANINI, 2018; 

SARMENTO JUNIOR; TOMITA; KOS, 2018). Por isso deve-se priorizá-lo e, a partir dos 

índices calculados na RASJ, trabalhar para alcançar o padrão de 6 meses, como estabelecido no 

Quadro 1.  

As cirurgias realizadas fora da RASJ totalizaram 140 em relação ao total de 627 

procedimentos (perfazendo 22,33 % do total), como pode ser observado na Tabela 9, o que 

gerou uma pontuação de 0,5 ponto. (Quadro 1). O fortalecimento da rede de atenção dentro da 

RASJ, com incremento das cirurgias realizadas e organização da atenção poderia garantir a 

realização dos procedimentos, em sua grande maioria, o mais próximo possível da residência 

reduzindo, assim, o tempo de deslocamento do usuário. A baixa densidade populacional da 

RASJ, a existência de grandes vazios existenciais com estradas precárias para ligação entre 

municípios são condições que precisam ser minimizadas para garantir uma melhor qualidade 

da atenção.  
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6.6 Grau de implantação da Estratégia de Ampliação aos Procedimentos Cirúrgicos 

Eletivos 
 

Quadro 2: Indicadores relacionados e a pontuação alcançada por cada um deles. 

 
 

 
O Quadro 2 revela uma pontuação total de 7,0 pontos em 15 ou uma nota total de 

46,67%. Esse resultado, de acordo com a análise de julgamento em quatro estratos como 

demonstrado na Tabela 1, categoriza como incipiente o grau de implantação da EAPCE na 

RASJ. Entretanto, é importante frisar que dois quesitos não foram passíveis de mensuração 
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nesse momento (relatório técnico periódico e tempo médio de espera), gerando a necessidade 

de nova classificação a partir de agosto de 2018. 

Os indicadores “relatório técnico periódico” e “tempo médio de espera” não foram 

pontuados por indisponibilidade dos dados. Ambos necessitam a finalização da EAPCE, 

prevista para ocorrer em julho de 2018, para sua mensuração. 

A pontuação alcançada deve ser utilizada como parâmetro para futuras ações. Contínuos 

registros irão gerar análises valiosas se pensarmos no futuro. A implementação desse tipo de 

análise em outras Regiões de Saúde poderia propiciar a troca de experiências pelo 

amadurecimento científico de questões relativas à assistência aos pacientes que aguardam pela 

realização de procedimentos cirúrgicos eletivos pelo SUS.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Os achados desse estudo permitem concluir que muito tem se avançado na política de 

implementação da Estratégia de Ampliação aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no Brasil. 

A cada ano que passa, mais se aprende com os resultados obtidos. A ampliação da oferta de 

procedimentos, a criação de banco de dados Nacional da demanda reprimida, a inclusão de 

procedimentos de alta complexidade, a cobrança para criação de mecanismos regulatórios com 

rotina de monitorização e informatização do processo de pactuação, dentre outras, são exemplos 

desse progresso. 

Percebe-se que o processo de regionalização na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha ainda tem muito caminho pela frente, pois precisa se fortalecer, principalmente 

com relação aos processos gerenciais para melhor aproveitamento da infraestrutura da rede 

assistencial.  

 A coordenação técnica da EAPCE da RASJ tem, em suas reuniões de Comissão 

Intergestores Regional, um momento propício para encontro, debates e acordos entre os principais 

gestores de saúde em nível descentralizado e, principalmente, conta com a supervisão direta do 

gestor estadual representado pela SRS-D. Espera-se como processo de avanço uma maior 

preocupação em se prevenir os problemas e não os remediar. Nessas reuniões, devem ser sempre 

discutidos não apenas problemas emergenciais relativos à temática cirurgias eletivas, mas também, 

levantadas perspectivas futuras a partir da elaboração de planos e metas objetivas para cada ente da 

atenção. 

O processo de melhoria da assistência aos pacientes que aguardam por cirurgias eletivas 

depende, geralmente, de regras estabelecidas em nível central.  Em um contexto geral, os municípios 

são pequenos e encontram grandes dificuldades para se conduzirem tanto financeiramente quanto 

gerencialmente. Esse seria um grande desafio inerente ao processo de regionalização, 

principalmente em uma região carente como a do Vale do Jequitinhonha. Mas a dependência por 

decisões tomadas em nível central não pode ser eterna e, em momento oportuno, a gerência 

macrorregional deve tomar as rédeas e controlar, com qualidade, o seu sistema de saúde. 

Este estudo revela uma cidade polo que ainda luta para se definir como referência, o que 

não é de se estranhar visto que foi induzida a se tornar polo de Região Ampliada. A habilitação de 

Diamantina como gestão plena da atenção em outubro de 2017 proporcionou mais autonomia e 

capacidade para gerenciamento de seus recursos e, assim, pode-se esperar melhores resultados da 

EAPCE. 

Com relação às pactuações cirúrgicas por PPI, pelo bloco de financiamento MAC, houve 

relatos de que as cirurgias de urgência acabavam por esgotar o teto financeiro dos municípios que 
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ficariam, então, sem saldo para pactuação de procedimentos eletivos. Atento a essa questão, a 

subsecretaria de regulação da Secretaria Estadual de Minas Gerais (SUBREG/SES-MG) divulgou, 

através da Deliberação CIB-SUS/MG nº 2613, de 06 de Dezembro de 2017, novo modelo de 

reorganização do SIH de média complexidade e definiu novos parâmetros de programação das 

pactuações de PPI ao criar, pela primeira vez, a subdivisão de categorias em cirurgias de Urgência 

e Eletivas (MINAS GERAIS, 2017b). A categorização de procedimentos eletivos no rol de 

pactuações pela PPI permitirá uma garantia de recursos para a execução desses procedimentos fora 

da EAPCE. Pode-se entender que quanto melhor for a gestão dos recursos e execuções de cirurgias 

pelo bloco de financiamento MAC, menor será a dependência da EAPCE para a redução das filas 

de espera. 

O SUSfácil, que é um sistema exclusivo do Governo de Minas Gerais para regulação em 

saúde e o SISREG, sistema disponibilizado pelo Ministério da Saúde são exemplos de melhoria 

da gestão com base em tecnologia da informação. Tais sistemas são fundamentais para o 

gerenciamento e monitorização de resultados, bases para uma boa coordenação em tempos pós-

modernos. 

A análise minuciosa em torno da temática deste estudo permite entender não somente o 

processo de implantação de uma Estratégia de Saúde, mas também a sua interferência nos serviços 

de saúde já existentes. A EAPCE não teria sido concebida para competir com as cirurgias que já 

são realizadas fora desse programa, mas, sim, para agir como agente somador. Porém, o que se viu 

foi uma competição clara que demorou a ser atacada pela gestão federal, com publicação de medidas 

regulatórias somente no ano de 2017. 

 Além da mensuração dos aspectos quantitativos, a preocupação com indicadores de 

qualidade é fundamental para que se consiga uma atenção em sua plenitude. Trata-se de uma 

perspectiva subjetiva que, apesar de suas limitações de dimensionamento, precisam ser 

consideradas. Este trabalho se ateve a essa questão e incluiu esse ponto de vista para posteriores 

análises. 

A participação social nas decisões é um desafio a ser incorporado ao processo de avaliação 

e deve contar com a atuação próxima dos Conselhos Municipais de Saúde, com capacitação dos 

mesmos em relação ao processo de monitoramento a ser implantado. Muito se tem a melhorar nesse 

sentido, a fim de se colocar os conselheiros à frente da tomada de decisões. 

O processo regulatório precisa ser modernizado com regras normatizadas de priorização da 

fila de espera para guiar cada município em sua tarefa de categorização de pacientes da maneira 

mais justa possível. A informatização e a regulação devem andar juntas para alcançarem seu 

potencial máximo. 
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A fila única nacional, como foi publicada pelo Ministério da Saúde, pode ser entendida hoje 

como um cadastro de pacientes na fila de espera e não foi concebido para priorização de pacientes, 

a exemplo da fila de espera para transplantes nacional. É preciso que alguma instância tome esse 

papel para si, seja ela municipal, estadual ou Federal. 

Os longos tempos de espera para realização de cirurgias eletivas é uma importante 

preocupação desse trabalho e precisa ser cuidadosamente quantificado e monitorado. Um tempo 

limite precisa ser estabelecido de acordo com o que se considere aceitável para a realidade regional 

e as medidas necessárias para alcance dos resultados precisam ser tomadas. 

O trabalho em rede há de ser preconizado, ao invés da ideia de fortalecimento de um 

município ou outro. A complementaridade garante a execução da demanda por mais de uma 

localidade, o que aumentaria a possibilidade de assistência, reduzindo a fragilidade do sistema de 

dependência em um só ponto de atenção. 

A orientação para a gestão eficiente da saúde deve sempre ser fundamentada em análises 

criteriosas de acordo com as especificidades de cada região. Para isso, pesquisas avaliativas, aliadas 

à administração em saúde pública, podem fornecer meios para melhoria dos serviços. Equipes 

capacitadas em monitoramento e avaliação e programas, em cada município, devem estar sempre 

atualizadas e integradas aos serviços de ensino de modo a promover certo grau de intersetorialidade 

e, com isso, aprimorar os sistemas de gestão. 

Os municípios também precisam se adequar a uma realidade complicada que é a tendência 

à redução de leitos do SUS no país. Mecanismos gerenciais precisam ser criados para 

aproveitamento máximo da limitada capacidade existente, seja ela ambulatorial, seja ela hospitalar. 

A Superintendência Regional de Saúde de Diamantina poderá coordenar o seguimento 

de monitorização e implementação da EAPCE e, com isso, propiciar condições para gestores 

proporem estratégias de enfrentamento para redução da fila de espera por cirurgias eletivas e 

tecerem perspectivas organizacionais para as próximas décadas baseadas na vigilância 

constante dos fatores que determinam os resultados. 

 Este estudo pretende direcionar a atenção do processo de monitoramento para diversos 

pontos de vista da saúde, em seu sentido holístico, e, assim, essa atenção deve ser compreendida 

em seu aspecto gerencial.   Pode ser, também, entendido como mecanismo instrucional ou de 

capacitação de gestores, ao propiciar disseminação de uma técnica gerencial de avaliação em 

saúde, que é amplamente aceita pela comunidade científica.  

A validação de uma planilha de monitoramento em nível Estadual ou Nacional é uma 

perspectiva interessante e uma das ambições futuras para continuidade desse trabalho. A 

compreensão é que processos avaliativos ocorrendo em vários municípios concomitantemente 
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sejam uma tendência a ser alcançada ao longo das décadas. Estudos como esse permitem que 

os primeiros passos sejam dados com essa finalidade. 

Enfim, como preconizado pela Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, 

almeja-se maior autonomia por parte do gestor municipal e estadual para definição dos 

procedimentos cirúrgicos a serem realizados, corresponsabilizando-os pelo controle e pela 

avaliação da execução desses procedimentos. 

Este seria sim um caminho a ser seguido. Não que os problemas seriam solucionados de 

imediato, mas o estabelecimento de um ponto de partida e um ponto de chegada bem definidos, 

contribuiriam grandemente para a organização de condutas e para a tomada de decisões. 
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados 
 

                                                                                                                                                                                                                              

 

1) IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Nome: 

Função: 

 

 Este questionário é um instrumento de coleta de dados da pesquisa intitulada “Avaliação 

e Monitoramento da Estratégia de Incentivo aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos na Região 

Ampliada de Saúde Jequitinhonha, MG”. Esta pesquisa é coordenada pela Professora 

LeidaCalegário de Oliveira, sendo que o pesquisador principal que estará responsável pela 

coleta e análise dos dados é o mestrando e ortopedista Sérgio Antunes Santos. 

 

 2) IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA: 

 QUAL O PROBLEMA QUE A ESTRATÉGIA SE PROPÕE A ENFRENTAR? 

 PORQUE ESSE PROBLEMA EXISTE: QUAIS AS CAUSAS MAIS IMPORTANTES 

DESSE PROBLEMA? 

3) DA ESTRATÉGIA DE INCENTIVO AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

ELETIVOS. 

 QUAIS RECURSOS OU INSUMOS VOCÊ CONSIDERARIA FUNDAMENTAIS 

PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA? 

 QUAIS PROCESSOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA QUE A MESMA ALCANCE 

SEUS RESULTADOS? 

 VOCÊ TERIA ALGUMA CRÍTICA OU ELOGIO À IMPLEMENTAÇÃO DA 

MESMA? ESPECIFIQUE? 

4) RESULTADOS  

 QUAIS SERIAM OS RESULTADOS ESPERADOS DESSA ESTRATÉGIA? 

 QUAIS FATORES PODERIAM SER DESCRITOS COMO INFLUENCIADORES 

DOS RESULTADOS ESPERADOS, SEJAM ELES POSITIVOS OU NEGATIVOS? 

 A MANEIRA COMO SE ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E 

INTEGRADA (PPI) PODE INTERFERIR NA REALIZAÇÃO OU NÃO DE 

CIRURGIAS ELETIVAS? 
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Comitê de Ética em Pesquisa 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

 

   

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa intitulada “Avaliação e Monitoramento 

da Estratégia de Incentivo aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha, MG.”O motivo de você estar sendo convidado é pelo fato de que trabalha 

diretamente com a organização do fluxo de atenção aos pacientes que aguardam por cirurgias 

eletivas e que tem notório saber a respeito da Política de Estratégia de Incentivo aos 

Procedimentos Cirúrgicos Eletivos. O governo do estado de minas gerais, através da 

deliberação CIB-SUS/MG nº 2.531, de 25 de agosto de 2017, em seu artigo 8º, estabeleceu que 

“as referências técnicas competentes das unidades regionais de saúde deverão solicitar às 

comissões intergestores regionais (CIRs) pauta mensal obrigatória com a temática de cirurgias 

eletivas, a fim de promoverem o monitoramento, avaliação e acompanhamento do cumprimento 

das regras dispostas nesta deliberação”. Sua participação será muito importante para compor 

uma equipe, formada por experts interessados que comporiam um grupo de debate que, 

seguindo critérios metodológicos clássicos de avaliação da implementação de programas de 

saúde, gerenciariam a execução da mesma. Esta pesquisa é coordenada pela Professora 

LeidaCalegário de Oliveira. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 

desistir e retirar seu consentimento.  O fato de você não querer participar não trará nenhum 

prejuízo para sua relação com o pesquisador, com a UFVJM, com a Superintendência Regional 

de Saúde de Diamantina ou com o órgão no qual você trabalha, uma vez que não será informado 

ao mesmo a sua desistência. 

O objetivo principal dessa pesquisa é implementar a avaliação e o monitoramento da Estratégia 

de Ampliação aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos na região ampliada de saúde 

Jequitinhonha, mg. 

Para atingir esse objetivo principal serão analisados o fluxo e demanda reprimida de 

procedimentos cirúrgicos na região ampliada de saúde Jequitinhonha, MG; desenvolvidas 

matrizes de avaliação, monitoramento e julgamento com base no estudo de estrutura, processos 

e resultados da implantação da estratégia de incentivo aos procedimentos cirúrgicos eletivos na 

Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha-MG, MG; serão estabelecidos indicadores de 

avaliação; será avaliado o grau de implantação da estratégia em cada um dos municípios que 

compõem a região ampliada de saúde Jequitinhonha e a partir dos resultados, pretende-se 
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propor estratégias para redução da fila de espera por cirurgias eletivas e tecer perspectivas 

organizacionais para as próximas décadas. 

 

Você tem garantido o direito de não responder a qualquer questão do questionário, bem como 

de fazer perguntas sobre qualquer uma delas. O pesquisador está à sua disposição para sanar 

todas as suas dúvidas e, caso você prefira, não precisará respondê-la. Você poderá desistir de 

responder ao questionário em qualquer momento. O tempo previsto para a sua participação é 

de mais ou menos 30 minutos. 

Serão realizadas também oficinas com os participantes com a intenção de compreender melhor 

o nível de implementação da estratégia, bem como os problemas enfrentados em cada um dos 

municípios, buscando a proposição de medidas de enfrentamento conjuntamente. Você poderá 

desistir da participação nas oficinas a qualquer tempo. 

Caso aceite participar, você corre o risco de ficar constrangido e desconfortável por responder 

questões referentes à organização do seu trabalho, bem como terá o transtorno de ter que dedicar 

algumas horas para a participação nas oficinas. Estão previstas 3 oficinas com o tempo de 

duração de até 2 horas cada. 

O questionário será enviado eletronicamente para preenchimento online através do aplicativo 

google formulários. Para facilitar a participação nas oficinas, faremos as mesmas na 

Superintendência de Saúde de Diamantina, durante tempo estipulado para pauta mensal 

obrigatória para discussão da temática cirurgias eletivas nas reuniões de CIR e, se houver 

disponibilidade, em dia específico agendado pela Superintendência.  Para que você se sinta 

mais seguro, tudo será explicado antes de começar a pesquisa. Se você quiser, poderá fazer 

qualquer pergunta que explicaremos tudo para deixá-lo mais tranquilo. 

Esperamos que este projeto possa te trazer alguns benefícios como ampliar os seus 

conhecimentos sobre a estratégia, sobre os problemas enfrentados e as soluções desenvolvidas 

por outros municípios, uma vez que faremos debates nas oficinas. Além disso, esperamos que 

o projeto te traga também benefícios indiretos ao possibilitar uma melhora organizacional do 

controle da fila de espera por procedimentos cirúrgicos eletivos. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos, simpósios, 

entretanto, os dados/informações obtidas por meio da sua participação serão confidenciais e 

sigilosos, ou seja, ninguém saberá que você participou e seu nome nunca será divulgado. Você 

poderá solicitar quaisquer esclarecimentos sobre a pesquisa a qualquer momento. A sua 

participação no projeto será encerrada a qualquer momento em que você demonstrar interesse 

de desligamento. Isso poderá ser feito através de e-mail enviado ao endereço eletrônico: 

leida@ufvjm.edu.br  ou telefone listado abaixo. A desistência de sua participação no projeto 

não trará nenhum prejuízo ou dano junto aos pesquisadores, junto à universidade, junto à 

Superintendência Regional de Saúde de Diamantina ou ao seu local de trabalho. A sua 

participação, bem como a de todas as partes envolvidas, será voluntária, não havendo nenhum 

tipo de pagamento. A participação de todos será voluntária e os participantes não terão nenhum 

tipo de gasto ou custo.  

Pode ocorrer a necessidade dessa pesquisa ser recorrente. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 

qualquer momento. 

 

mailto:leida@ufvjm.edu.br
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Coordenadora do Projeto: LeidaCalegário de Oliveira  

Endereço: Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba– DIAMANTINA, 

MG 

Telefone: (38) 3532-6852 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma e aceito o 

convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante que nunca serei 

identificado. 

 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 
 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _________________________ 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba–  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 

 Coordenador: Prof. Dr. Disney Oliver Sivieri Júnior 

Secretária:  

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br 
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ANEXO 1    Parecer Consubstanciado com Autorização do Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Federal do Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) para execução 

da Pesquisa. 
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