
Não há interrupção  
do atendimento a 

demandas judiciais 
 Nos últimos anos foram 

adquiridos 700 itens entre 
medicamentos e outros  
insumos da saúde 

Os gastos com judicialização  
são crescentes 

Abril, 2018 



Em 2017, 
a União destinou  
R$ 1,02 bilhão 

 

Entre 2010 e 2017,              
o aumento com ações 
judiciais foi de 736% 

Somando estados  
e municípios  
valor chega a  

R$ 7 bi/ano 



20/02/2018: reunião do Ministério da Saúde com órgãos 
de controle, Justiça e associações de pacientes 



Ministério da Saúde mobilizou órgãos 
de controle, Justiça, representantes 
de pacientes e parlamentares para 
garantir abastecimento de 
medicamentos para doenças raras 

Aquisições em fase final, segundo a Lei 8.666/93 

Distribuidoras vencedoras tiveram licenças de 
importação negadas pela Anvisa  

Liminar concedida na última semana pelo TRF 1ª Região  
e pela 21ª Vara Cível Federal do Distrito Federal  aponta 
que a medida contraria a lei de licitações 

JUDICIALIZAÇÃO 



Decisão Judicial (2743105) SEI 25000.44414812017-30 pg.2 



Distribuidoras que apresentaram menor preço 
entram na Justiça para garantir o direito de entrega 

dos medicamentos ao Ministério da Saúde 
 

FABRAZYM SOLIRIS 

Global Gestão em Saúde apresentou 
preço menor do que  
Sanofi Genzyme, detentora do 
registro no Brasil 

MYOSYOME 

ALDURAZYM 

Economia chega a  

R$ 400 mil  
para atender 

303 pacientes 

Tuttopharma apresentou preço 

menor que a Multicare, 

detentora do registro no Brasil 

Economia chega a  

R$ 4,6 milhões 
para atender 

296 pacientes 



Regra da Anvisa 
desconsidera a 
excepcionalidade  
das decisões judiciais 

Empresas devem atender a todos 
os requisitos técnicos que 
asseguram a qualidade do produto:  

Identidade, eficácia e segurança, 
prazo regular de validade e 
cumprimento de normas para 
transporte e armazenagem 



Registro da 
Anvisa 

Registro de preço 
pela CMED 

Apresentação de proposta 
de incorporação para 

CONITEC 

Inclusão na Rename  
e protocolo de 
atendimento 

Licitação 
Lei 8.666 

Avaliação do 
custo/efetividade 

no SUS 

Aquisição 
Distribuição dos 

medicamentos aos estados 
responsáveis pela entrega 

Etapas para a compra e oferta de 
medicamentos incorporados ao SUS 



Como é 
nos casos de 
judicialização 

Decisão judicial para fornecimento de 
medicamento 

Cotação de preços 

Aquisição/ importação 

Entrega do medicamento ao paciente 



11 medicamentos para doenças raras estão entre os mais 
caros: R$ 965,3 milhões para 1.334 pacientes em 2017 

Medicamento Doença Rara Nº de pacientes Gasto total 

Soliris (eculizumabe) 
Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) e 

Síndrome Hemolítica Urêmica Atípica (SHUA)) 
406 R$ 261.664.919,23 

Naglazyme (galsulfase) 
Mucopolissacaridose VI Síndrome de 

Maroteaux-Lamy 
150 R$ 158.802.361,94 

Vimizim (elosulfase) 
Mucopolissacaridose, tipo IV-A (Síndrome de 

Morquio A) 
75 R$ 91.085.221,56 

Translarna (Atalureno) Distrofia Muscular de Duchenne 68 R$ 112.259.534,78 

Replagal (alfagalsidase) Doença de Fabry 220 R$ 90.633.087,37 

Elaprase (idursulfase) 
Mucopolissacaridose tipo II (MPS) ou 

Síndrome de Hunter 
126 R$ 55.577.117,55 

Fabrazyme (betagalsidade) Doença de Fabry 122 R$ 49.448.569,66 

Myozyme (alfaglicosidase) Doença de Pompe 39 R$ 29.966.089,04 

Myalept (Metreleptina) Lipodistrofia familiar 22 R$ 25.147.485,85 

Juxtapid (lomitapida) Hipercolesterolemia familiar homozigótica 15 R$ 19.249.416,99 

Laronidase ( Aldurazyme) 
Mucopolissacaridose I (MPS I; deficiência de 

alfa-L-iduronidase 
91 R$ 16.119.184,10 



Ações já realizadas para 
melhorar a gestão das 
demandas judiciais e o 
atendimento do cidadão 



NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO: Criado em outubro de 
2017 para fazer a análise 

de 16 mil processos: 

Exigência de relatório médico e 
receituário médico atualizado 

2.000 
encerrados 

6 farmacêuticos 

5 servidores 
administrativos 

10.000 
em diligência 

4.000 
em compra 

3 médicos 

 500 
  em  Auditoria 

Garantir o cumprimento 
das ações que efetivamente 
beneficiam o paciente 

15 advogados 



119 pacientes desistiram do processo  
após solicitação de laudo médico 

Medicamento Desistências 

Soliris (eculizumabe) 11 
Naglazyme (galsulfase) 5 
Vimizim (elosulfase) 2 
Replagal (alfagalsidase) 21 
Elaprase (idursulfase) 1 
Fabrazyme (betagalsidade) 6 
Myozyme (alfaglicosidase) 5 
Myalept (Metreleptina) 5 
Juxtapid (lomitapida) 27 
Laronidase ( Aldurazyme) 4 
Mipomersen 11 
Cinryze 9 
Ataluren ( translarna) 12 

Total 119 



Notificação de suspensão 
da entrega de medicamentos 
sem comprovação científica 

Atalureno:  

medicamento sem registro na Anvisa, 
reprovado no FDA (Food and Drug 
Administration) 
 

Efeito comparado ao placebo 
 

Para atender um paciente o valor médio 
gasto é de R$ 1,6 milhão 

 

Ministério da Saúde 
realizou o pagamento, 

em dez/2017, de           
R$ 36 milhões referente 

a compra do 
medicamento para 

atender decisão judicial 
de um determinado 
grupo de pacientes 



362 localizados 

28 não foram localizados 

5 não residem no endereço 

6 recusaram a prestar informações   

13 faleceram 

Fiscalização encontrou irregularidades em 
distribuição de medicamento judicializado 

O Ministério da Saúde entrou em contato 
com pacientes que usam o Soliris e 
visitou estabelecimentos de saúde 

414 total geral 

158 frascos do Soliris foram recolhidos 
após auditoria, equivalentes a R$ 3,2 
milhões 



Soliris: economia de R$ 220 milhões/ano 

R$23.419,36  
R$21.055,61  

R$13.614,80  

2016 2017 2018 

Economia de  42% na compra 

Em 2016, o Soliris representou o maior 
gasto em judicialização: R$ 613 milhões 



SOLIRIS: das 560 ações judiciais,  
105 casos não existiam a comprovação da doença       

e 40 casos com doses elevadas  

 Solicitação de Novos Relatórios Médicos : 45  
 Suspensão de Liminar: 39 
 Agravo: 13 
 Desistência da Ação: 11 

 Indeferimento de Liminar: 09 
 Subsídios: 08 (juiz pediu novas informações ao paciente que confirmem a 

necessidade do medicamento) 
 Novos ações: 39 

Estimativa de custo: 

R$ 610 mil/ano por paciente 

Após avaliação do Núcleo de Judicialização 



         
  

ATALURENO: 95 ações judiciais 
 

 
 Solicitação de Novos Relatórios Médicos : 02  

 Solicitação de Novas Perícias: 06 

 Improcedentes: 04 (juiz considera que o paciente não tem direito) 

 Suspensão : 34 

 Subsídios: 02 (juiz pede novas informações ao paciente que confirmem a necessidade do 
medicamento) 

 Desistência da Ação: 12 

Estimativa de custo: 

Para atender um paciente o valor médio gasto é de R$ 1,6 milhão 

Após avaliação do Núcleo de Judicialização 



Apelação/remessa necessária  
nº 5002644-39.2016.4.04.7009/pr 

 Suspensão de fornecimento de Atalureno: 



Spinraza®: não é indicado 
para todos os tipos de 
Atrofia Muscular Espinhal, 
segundo estudos clínicos 

 

Dos quatro tipo de Atrofia Muscular 
Espinhal (AME), o medicamento é 
indicado para tratar a doença Tipo I, para 
os casos de pacientes que ainda não 
necessitam de assistência ventilatória 

Há outras situações excludentes conforme 
estudos clínicos 



2017 2018

420 mil 

235 mil 

Preço do medicamento 
Spinraza® será 50% menor 

O valor máximo do fármaco para venda ao 
Ministério da Saúde será de R$ 235 mil  



SPINRAZA: das 65 ações judiciais, somente 09 
atendem a indicação da bula do medicamento 

 União e plano de saúde: 10 

 União e  Vara de Fazenda Pública: 02 

 Sequestro de verba do município: 01 

 Transferência de recurso de outras ações da União: 01 

 Doação: 04 

 Desistência da Ação: 01 

Estimativa de custo: 

Além disso,  
14 ações em 
duplicidade: 

 

R$ 1,3 milhão/ano no primeiro ano de uso.  
E R$ 690 mil/ano após o segundo ano 



Spinraza: 65 ações judiciais 

 Agravo: 13 

 Indeferimento de Liminar: 09 

 Solicitação de Novos Relatórios Médicos : 08  

 Solicitação de Novas Perícias: 08 

 Suspensão de Liminar: 08 

 Subsídios: 02 (juiz pediu novas informações ao paciente que confirmem a necessidade do 
medicamento) 

 

 Desistência da Ação: 01 Estimativa de custo: 

R$ 1,3 milhão/ano no primeiro ano de uso.  
E R$ 690 mil/ano após o segundo ano 

Após avaliação do Núcleo de Judicialização 



SPINRAZA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003070-58.2018.4.04.0000/RS 



SPINRAZA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003070-58.2018.4.04.0000/RS 



Juízes poderão consultar pareceres 
médicos e jurisprudências em uma        
base de dados única (e-NatJus) 

Em agosto/2016 o Ministério da Saúde 
firmou acordo com o CNJ para 
construção da plataforma 

 

Acordo com CNJ para reduzir judicialização,  
que gera impacto superior a R$ 7 bilhões no SUS 

Dia 21 de novembro de 2017 foi lançada 
a ferramenta de apoio ao Judiciário para 

ações de saúde 



Permitirá conhecer o volume real de 
condenações e medicamentos mais 
solicitados 
 
O S-Codes foi elaborado e implantado em 
2005, pelo governo do Estado de São Paulo 

União, estados e 
municípios utilizam 
plataforma S-CODES 
para gerenciar 
judicialização 



Médico justificará 
indicação de 
medicamentos 
fora da Rename 

Resolução do Ministério da Saúde 
obrigará médicos a justificar no 
receituário a indicação de medicamentos 
que não estão disponíveis no SUS 
 

Aumentar o acesso da população aos 
medicamentos distribuídos gratuitamente 
e evitar a judicialização de tratamentos 
similares 



DOENÇAS RARAS E NEGLIGENCIADAS: 

PDP´s permitirão redução 
da judicialização e 

aumento no cuidado 
Parceria para desenvolvimento de 

medicamento para doença de Gaucher e 
ampliação para outras doenças raras e 

negligenciadas 

Dos biológicos, R$ 740 milhões serão para 
o setor, o  que possibilitará diminuir 

demandas judiciais e ampliar assistência 



 



150 milhões 
de pessoas 
dependem 

apenas do SUS 

Mais de 70% da população  
usa o sistema público de saúde 

Fonte: Secretaria de Atenção à Saúde (dezembro de 2017) 

3,9 bilhões 
de procedimentos ambulatoriais 

1,3 bilhão 
de consultas/atendimentos  

11,4 milhões 
de internações 



Em 2015, os gastos públicos 

responderam por 43% do 

financiamento da saúde.  
 

O setor privado por 57% 
 

 

Setor Saúde 
representa 9,1%  
do PIB Nacional 

43% 57% 

Fonte: 2010 a 2015 – IBGE 2017 

Gasto público % PIB 

Gasto privado % PIB 



43% 

26% 

31% 

Federal Estadual Municipal

União 
R$ 106,2 bilhões  

Estados 
 R$ 63,3 bilhões 

Municípios 
R$ 76,6 bilhões 

Financiamento público: 
R$ 246 bilhões em 2016  
pelos três entes da  
federação 3,9% do PIB 



AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

Execução do orçamento aumenta  
e garante aplicação dos recursos previstos 

Orçamento 

Execução 

Em bilhões 
110,4 110,4 

117,9 

100,5 

106,7 

115,3 

2015 2016 2017

98% 
Executado 

*** 



MAIS RECURSOS PARA INVESTIMENTOS 
R$ 6,6 bilhões para atender emendas  

e outros projetos 

 10.209 para compra de equipamentos 
 658 para obras e serviços 
 260 para construção de UBS e UBS 

fluviais 
 631 para reforma e ampliação de UBS 
 18 para reforma e ampliação de Rede 

Cegonha 
 9 para construção de UPA 

Atendidas propostas como: 
94,7%  
maior do que o 
executado em 2015 

2015 

2016 

2017 

R$ 6,6 
bilhões 

R$ 4,8 
bilhões 

R$ 3,4 
bilhões 



Aumento de 74% no 
empenho de emendas 

parlamentares individuais  

2015 2016 2017

56% 

96% 97,6% 



Emendas impositivas individuais 

Em 2017 empenhados  
R$ 3,9 bi e atendidas  
16.273 mil propostas 

230% a mais de propostas que em 2015 (4.920) 

R$ 1.591,70 

R$ 3.812,90 

R$ 3.939,90 

2015 2016 2017



Emendas de bancada obrigatórias  

R$ 1,03 bilhão para  
atender 1.639 propostas 
258% a mais de propostas que em 2016 (61) 

R$ 0 

R$ 271,9 

R$ 1.033,60 

2015 2016 2017



FUNASA 
 
Mais R$ 821,2 
milhões em 
execução em 2.714 
projetos de 
saneamento básico 
e saúde ambiental 

Valores em milhões  
de reais (R$) 



Para cada um dólar investido 
em água e saneamento, são 
economizados US$ 4,3 em 
custos de saúde no mundo 

Em 2017, foram gastos  
R$ 97 milhões  

com internações 
hospitalares no SUS de 
pacientes com doenças 

que são ocasionadas por 
falta de saneamento 

básico e acesso à agua de 
qualidade 

Cólera 

Hepatite Aguda A 

Esquistossomose 

Leptospirose  

Diarreia aguda 

Toxoplasmose 

Diarreia 

Amebíase 



Para 2018, valor 
recorde de  

R$ 130,8 bilhões 
previsto no 
Orçamento  
da União 

R$ 119,3 bilhões 

garantidos para 
ações de serviços 
públicos de saúde  

R$ 6,9 bilhões  

acima do mínimo 
constitucional 



R$ 0,85  
bilhão 

R$ 2,21  
bilhões 

R$ 3,15 
bilhões 

R$ 5 
bilhões 

100 dias 200 dias 300 dias 600 dias 

R$ 5 bilhões 
economizados 
em 600 dias  
de gestão 



R$ 5 bilhões 
economizados 
em 600 dias  
de gestão 

R$ 101,8 mi 

R$ 3,7 bi 

R$ 379 mi 

R$ 26 mi 
R$ 131,3 mi 

R$ 632 mi 

Reforma 
Administrativa 

Contratos de 
Informática 

(Datasus, Carta SUS) 

Contrato de 
Logística (SAA) 

SESAI Outras 
Economias 

Compra de 
medicamentos 

(DLOG, SVS, SCTIE) 



Revistos quase 2 mil contratos 

54 
contratos de 
informática 

465 
contratos de compra de 
medicamentos, vacinas e 
outros insumos de saúde 

1.293 
contratos de  
prestação de serviços 

128 
contratos de serviços gerais 
aluguel, telefone, impressão e 
serviços de manutenção do prédio 



É possível acompanhar 
online o resultado das 

negociações obtidas pelo 
Ministério da Saúde 



Nossas compras estão na internet,  
ofereçam o melhor preço 

https://public.tableau.com/profile/deciis.sctie.ms#!/ 



R$ 5,2 BILHÕES 
Repasses aos Estados, 
municípios e serviços 

para compra de 
medicamentos 

R$ 13 BILHÕES 
Compra centralizada 

de medicamentos, 
vacinas e soros 

MAIS COM O MESMO:  

R$ 18,2 bilhões assegurados para 
assistência farmacêutica 



É possível fazer mais com o recurso 
disponível. Quem ganha é a população. 



HEPATITE C 

Em 2017, protocolo passou  
a atender pessoas com lesões hepáticas 
de F2 a F4. Antes, eram apenas pacientes 
F3 e F4.  
 

Passa a tratar todos os casos  
de F0 a F4, independente de lesão no 
fígado 

SUS incorpora tratamento 
inovador para todos 



2015 2016 2017 2018

24 mil 

36 mil 
42 mil 

50 mil 

Economia na compra de 
medicamento possibilita  

inclusão de até três vezes 
mais pacientes no SUS 

US$ 3 

US$ 6 

US$ 9 

R
e

d
u

çã
o
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e

 6
7

%
 

HEPATITE C 



- 
8

2
%

 
Ministério da Saúde conseguiu 
oferecer o melhor tratamento 
com o custo menor 

US$ 5,50 

US$ 1,50 

US$ 1,00 

Dolutegravir passou a ser ofertado para todos os 
pacientes de primeira linha 

AIDS 

2017 2018 

548 mil 
pacientes com  
antiretroviral 

600 mil 
pacientes com  
antiretroviral 

80 mil 

300 mil 



Distribuição de Testes Rápidos de HIV. Brasil, 2017 
(dados de jan a out com projeção até dez) 

2016 2017

11.828.080 

7.383.260 

Em um ano, distribuição 
de teste rápido do HIV 

cresceu 60% 
Em 2017, 11,8 milhões de testes 

foram distribuídos  



Ministério tem ações 
específicas para as populações 
mais vulneráveis ao HIV   
PEP: TRATAMENTO APÓS EXPOSIÇÃO AO VÍRUS HIV 

 Disponível em 1.304 serviços de 652 municípios acima de 100 mil 
habitantes que aderiram 

 Desde 2009, oferta cresceu cinco vezes, passando de 10.963 para 
68.685 (em 2017) medicamentos 

 

PREP: TRATAMENTO PRÉ-EXPOSIÇÃO AO VÍRUS HIV 

 Oferta é gradativa no SUS: em 2017, 36 serviços em 22 
municípios receberam o medicamento. Outros 16 estados 
iniciarão neste ano 

 Adquiridos 9 mil tratamentos para abastecimento de um ano 



Ministério da Saúde fez cotação 
internacional e adquiriu Asparaginase 

com economia de R$ 27 milhões 

Ministério da Saúde 
fez novo Pregão para 

compra do 
medicamento 34,21% 
do valor inferior ao da 

última aquisição 

Empresa Total (R$) 

Beijing/Xetley 7.683.702,60 

Kyowa/Quantum 24.870.932,10 

Medac/Bagó 34.778.864,40 

Sigma-Tau/Baxter 327.386.253,60 

diferença  
de 4.000% 

TCU aprovou  
a compra de  

L-asparaginase 



Redução de R$ 128 milhões ao ano apenas 
com a compra da Alfaepoetina 4.000 UI 

12,76 11,45 
9,48 

23,82 

15,90 

11,50 

43,80 43,82 

17,55 

2016 2017 2018

Alfaepoetina 10.000UI  

Alfaepoetina 4.000UI  

Alfaepoetina 2.000UI  

-60%  

-52%  

-26%  

Portal: Vamos usar o 
padrão que o Ministro 
pediu. Tentar por uma 
imagem junto. Esse 
medicamento é para 
anemia 

Valor unitário 

-60%  

-52%  

-26%  



2,21 1,99 1,89 

4,56 

3,98 

2,16 

2016 2017 2018

Economia anual de  
R$ 54,4 milhões em 

relação a última compra 

Micofenolato de sódio 180mg  

Micofenolato de sódio 360mg  -53% 

-14% 

Valor unitário 



776,09 

659,68 

508,61 

Negociações permitem 
ampliar o acesso ao 
tratamento no SUS 

Adalimumabe 

Sofosbuvir 

-34% 

-40% 

Valor unitário 

81,85 
49,96 

49,96 

2016 2017 2018 



2,28 2,17 

0,39 

11,17 

10,61 

1,90 

2016 2017 2018

Redução de  
R$ 122 milhões ao ano  

na compra do Tacrolimo 

Tacrolimo 5mg 

Tacrolimo 1mg 

-83% 

-83% 

Valor unitário 



2017 2018

420 mil 

209,7 mil 

Preço do medicamento 
Spinraza® será 50% menor 

O valor máximo do fármaco para venda ao 
Ministério da Saúde será de R$ 209,7 mil 



Spinraza® não é indicado 
para todos os tipos de 
Atrofia Muscular Espinhal, 
segundo estudos clínicos 

 

Dos quatro tipo de Atrofia Muscular 
Espinhal (AME), o medicamento é 
indicado para tratar a doença Tipo I, para 
os casos de pacientes que ainda não 
necessitam de assistência ventilatória 

Há outras situações excludentes conforme 
estudos clínicos 



Gestão de recursos humanos 



Valorização dos servidores  

908 DAS transformados em 
Função Comissionada do 

Poder Executivo, conforme 
disposto na MP 731/2016 

Cargos só poderão ser 
ocupados por servidores 



Como era antes Como é agora 

Busca de aproveitamento de recursos humanos 
e reconhecimento dos profissionais nas 

unidades do Ministério da Saúde 



Em 2017, foram 
registradas 131,9 milhões 
consultas no e-SUS AB 

 São 63.768 médicos em atuação 

 A média mensal de consultas por 

médico é de 188/mês, quando o 

esperado seria de 384/mês 

 Assim, a produção registrada foi 49%  
do previsto 



384 

188 

Média esperada Média contratada

Atividade 
Carga 

Horário 
Produção 
Semanal 

Produção 
Mensal 

Consultas 24h 96 384 

Procedimentos 8h 32 128 

Visitas 
Domiciliares 

6h 12 48 

Reunião de 
equipe 

2h 1 4 

Total 40h - - 

PARÂMETROS DE PRODUÇÃO 

Fonte: DAB/SAS 

Consulta de 15 minutos 
conforme recomendação da OMS 

DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA É UM DOS 
PRINCIPAIS MOTIVOS PARA BAIXA PRODUTIVIDADE 



Ministério da Saúde, 
CONASS e CONASEMS 
defendem biometria para 
os profissionais de saúde 

Biometria fará o monitoramento de 
metas e do tempo dedicado ao paciente 

 

Ministério da Saúde será o primeiro 
órgão a utilizar os serviços de biometria 



Ministério da Saúde será o primeiro órgão a utilizar 
os serviços de biometria proposto pelo governo 

federal para todos os programas sociais 

Pacientes poderão ser 
identificados pela digital 
 
A política será construída a 
partir de uma parceria com o 
TSE e irá proporcionar maior 
segurança no registro e acesso 
de informações dos cidadãos 

Novo modelo de identificação deve 
começar em serviços ofertados 
pela atenção básica já em 2018 
 
A biometria permitirá a 
disponibilização segura do 
prontuário eletrônico do paciente, 
já iniciado a partir do Cartão SUS 



Avanços na política 
de Atenção Básica 

Nova PNAB 

Mais autonomia para os Agentes 
Comunitários de Saúde 

Compartilhamento das ações dos agentes 
comunitários de saúde e de endemia com 
atendimento integral nas visitas domiciliares 

Flexibilização no financiamento de outros 
modelos de equipes da Atenção Básica 



Ministério da 
Saúde passa a 
financiar Equipes 
de Atenção Básica 

Nova PNAB 

Essas equipes ficam nos postos de saúde e 
não recebiam financiamento específico 

Também foi criada a figura do gerente 
de UBS para cada unidade. Ele deve 
garantir o planejamento em saúde de 
acordo com as necessidades locais 



Ministério da Saúde formará 250 mil agentes 
de saúde como técnicos em enfermagem 

Investimento de R$ 1,25 bi  
na abertura de vagas 
 

 
Para os 352 mil agentes de saúde, 
250 mil vagas serão ofertadas 
para formação de Técnico em 
Enfermagem 
 
 



R$ 1 bilhão 
investido na 
Atenção Básica 

Ampliação de serviços 

 

Desde 2013 não havia 
correção da base população 
para o Piso de Atenção Básica 



36,4 mil 
Equipes de 
Saúde Bucal 

(3.045 novas) 

Habilitação/credenciamento de 22.764 
novos serviços de atenção básica 

6.307 
Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (1.194 
novas) 

427 
Equipes de Saúde 

Prisional (148 
novas) 

348,3 mil 
Agentes Comunitários  

de Saúde 
(14.105 novos) 

185 
Consultórios na Rua 

(41 novos) 

52,3 mil 
Equipes de Saúde 

da Família 
(3.781 novos) 

1.172 
Equipes de Academia 

da Saúde (446 novas) 



Investimento de 
R$ 300 milhões 
em estrutura  
para Saúde Bucal 

Recursos serão usados 
na aquisição de 5 mil 
gabinetes odontológicos 
  



750 mil indígenas 
beneficiados com a entrega 
de kits de higiene bucal 

2,6 milhões de kits distribuídos  
para os 34 DSEIs 
 
Medida gerou economia de 39% 
 
R$ 1,4 bilhão de orçamento previsto 
para 2018 



Unidades Básicas de Saúde Indígenas 
construídas de acordo com a realidade local 

Projeto padrão de UBS Padrão 1 
UBS em construção no DSEI  

Alto Rio Negro Amazonas 

Ministério da Saúde adota novas medidas para construção de UBS em regiões da 
Amazônia, em que não é possível remanejar materiais de construção  



Liberados  
R$ 90,7 milhões  
para construção  
de 48 UBS Fluviais 

Acre (3) 
Amazonas (23) 
Amapá (1) 
Pará (20)  
Tocantins (1) 

A verba é destinada a cinco estados 
que pertencem a Amazônia Legal 



84 veículos entregues 
para ações  

da saúde indígena 

34 pick-ups para Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI) 
 

50 vans para as a Casas de Saúde 
Indígenas (CASAI) 
 

775 mil indígenas de todo o país 
beneficiados 
 
  



COM TECNOLOGIA,  
CIDADÃO É MELHOR 
ATENDIDO 



Com centralização 
eletrônica, trocas 
entre as informações 
ficam mais rápidas 

341.421 
operações 
realizadas  

SAÚDE SEM PAPEL: SEI 



Em 2018, informatização de todo o sistema  
de saúde. Mais de 23 mil UBS ainda não 
implantaram prontuário eletrônico 

18.865 UBS (Mar/2018) 
com Prontuário Eletrônico  

11.330 UBS (Dez/2016) 
com Prontuário Eletrônico  

Aumento  
de 66,5% 

11330 
18510 

42.800 

2016 2014 2018



Ministério da Saúde lança 
plataforma de interação 
com o cidadão 

A ferramenta ganhou o Prêmio Case de Sucesso Portal IT4CIO, 
no evento CIO Brasil GOV em Florianópolis (SC) 

Medicamentos retirados nas unidades de saúde 

Cartão de vacinação 

Exames realizados 

Fila de transplantes 

Permite acompanhar: 



DigiSUS integrará toda a saúde 

Mais eficiência na gestão dos recursos 

Cidadão será 
fiscal do SUS  

e poderá avaliar 
atendimentos 

Parceria com 
TSE para 

utilização da 
base biométrica 

Prontuário 
Eletrônico 

Fila única  
de Cirurgias:  
cidadão sabe 
qual seu lugar 

Caderneta de 
Vacinação 

Agendamento 
de consultas 

Teleconsultas 

Exames 

Consultas 

Medicamentos 

Transparência 
no uso dos 

recursos 



RENOVAÇÃO DE 65,7% DA FROTA DO SAMU 192 



No Brasil, foram 
doadas 1.338 
ambulâncias  

para renovação do 
SAMU 



Outras 196 ambulâncias foram renovadas                        
por emendas parlamentares e outras 20 de anos 

anteriores que foram liberadas nesta gestão 



São Paulo (SP), 04/10/2017  Esteio, RS. 09/01/2017 



São Paulo (SP), 02/03/2018  



Curitiba (PR), 26/03/2018  



65,7% da frota do 
SAMU 192 será 

renovada 

Previsão de 2.173 
ambulâncias novas 
até final de 2018 



Desde 2004, não 
havia compra para 

transporte sanitário 
R$ 1 bilhão investido 

em novos veículos 
 

Todos os veículos de 
transporte sanitário do país 

serão rastreados  

6.500 
ambulâncias 
tipo A 

1.000 
vans para 
transporte 
sanitário eletivo 



NOVOS VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA 

Gestores podem solicitar castra móvel 

A partir de 2017 foi possível 
conseguir financiamento para a 
aquisição das Unidades Móveis 
para Centro de Controle de 
Zoonoses (castramóvel) 
 
Foram garantidos R$ 24 milhões 
para atender a 198 propostas 



NOVA RENAME 

869 

1.098 

Ministério padroniza a oferta 
nacional de medicamentos 
oncológicos e hospitalares 

2017 2018 



R$ 5,10 R$ 5,58 
80% do custo da 
rede própria da 
Farmácia Popular 
era administrativo 

Pela primeira vez desde 2012, 
houve aumento do repasse para  
o Piso de Assistência Farmacêutica 
 

Brasil conta com mais de 34,5 mil estabelecimentos em 4,4 mil municípios 

VALOR PER CAPITA 



R$ 1,5 bilhão por ano podem ser 
economizados com informatização 
do estoque de medicamentos 

A iniciativa, já implantada em Tocantins, 
Alagoas, Rio Grande do Norte e Distrito 
Federal, pode evitar desperdícios de até 
30% dos fármacos entregues 
 

R$ 20 milhões economizados em 
projeto-piloto 

HÓRUS: 100% dos medicamentos 
com monitoramento online 



Compra de medicamentos 
no SUS serão registradas 
em banco de preços 

3.523 municípios cadastrados no 
Banco de Preços em Saúde (BPS) 

Plataforma vai permitir aumento da 
concorrência e melhores negociações 

Melhor planejamento da compra, do 
controle da data de validade e a 
realização de remanejamentos 



Ministério da Saúde vai integrar o 
armazenamento e a distribuição de 

medicamentos no SUS 

Contratação de única empresa vai permitir 
acabar com 15 contratos que prestam o serviço 

descentralizado 
 

Com a mudança, todos os estoques do 

Ministério da Saúde estarão concentrados em 

São Paulo 
 

Estudo do IPEA aponta que a centralização 

no estado deve reduzir em 20% os gastos de 

logística 

 



Ata de Registros de Preços referencia valor 
para compra de órteses e próteses no país  

Estados e municípios poderão adquirir 
produtos com valor da ata 

Hospitais não públicos também poderão 
utilizar a ata como referencial 

O primeiro pregão será para produtos de 
cardiologia, que define preço de 20 itens 

Mais dois editais em andamento 
abrangendo stents cardíacos e produtos 
para ortopedia 

Mercado movimento R$ 20 bilhões por ao. A seleção contempla itens 
que correspondem a 80% das despesas com OPME 



Organização e 
Funcionamento do SUS  

Regras gerais de 
organização do sistema 

CÓDIGO DO SUS 

Desburocratização: 17 mil portarias, 
consolidadas em 6, divididas por eixos temáticos 

Políticas 
Organização das 48 

políticas públicas de saúde 

Redes  
Normativa de 10 

organizações temáticas da 
Rede de Atenção à Saúde 

Sistemas 
Organização sistematizada 
dos 10 sistemas de saúde 

no SUS 

Ações e Serviços  
de Saúde  

Regras gerais sobre ações 
e serviços 

Financiamento 
Regras sobre o 

financiamento do sistema 



Municípios e estados decidirão 
como aplicar os recursos da saúde 

Eram 800 FORMAS de 
TRANSFERIR RECURSOS 

Distribuídas em  
SEIS BLOCOS 

Novo modelo: 
CUSTEIO e INVESTIMENTO 

Média e Alta Complexidade 

Assistência Farmacêutica 

Atenção Básica 

Vigilância em Saúde 

Gestão 

Investimento 
(Obras e equipamentos)   

INVESTIMENTO 

CUSTEIO 

R$ 7 bilhões estão parados nas contas de estados e municípios 



Ministério da Saúde faz repasses 
para obras em parcela única 

Assegura o cumprimento do 
prazo de entrega 

Reduz burocracia para liberação 
de recursos e início da obra 

Com dinheiro em caixa, 
empreiteiras cobrarão menos e 
manterão ritmo 



Monitoramento das obras online 
pelo Ministério da Saúde 

Gestor deve informar  
andamento da obra 

Versões: web, celular e tablet 

http://portalms.saude.gov.br/sismob 

Seja você também fiscal das 
obras de saúde em seu município 



130.273 
174.533 

Fila única para  
cirurgias e exames 

R$ 250 milhões 
para realização de mutirões 
em todos os estados 

Jan/2017 Dez/2017 



O país possui 6.220 obras em execução.  
Juntas somam R$ 1,6 bilhão em empenhos 

TIPO DE OBRA  QTDE DE OBRAS EMPENHADO 

 Academia da Saúde  754 R$ 63.904.000,00 

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)  72 R$ 45.200.000,00 

 Centro Especializado em Reabilitação  38 R$ 102.383.417,20 

 Rede Cegonha  81 R$ 23.379.049,08 

 Unidade Básica de Saúde  5.037 R$ 1.003.910.344,05 

 Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 24h)  

238 R$ 398.130.140,80 

 Total Geral  6.220 R$ 1.636.906.951,13 
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Brasil possui 
1.138 UBS e UPAs 
prontas que não 
estão em 
funcionamento 

979 Unidades                           
Básicas de Saúde 

159 UPAs 
UBS sem 
funcionamento 

24h concluídas 
sem funcionamento 



Gestor definirá capacidade de 
atendimento das UPAs 24 horas 

Gestor define 
quantidade 
de médicos 

Número de 
médicos  

varia entre 2 e 9 

Valor de custeio:              
R$ 85 mil a R$ 500 mil 



206 UPAs 
habilitadas e qualificadas 

UPAs em funcionamento 

2016 2017

451 
570 

Mais 20 milhões de brasileiros  
com assistência garantida 



Medidas de 
gestão garantem 
melhoria do SUS 



Ministério da Saúde 
mapeia tratamento 

da radioterapia: 

Objetivo é oferecer atendimento 
mais próximo do paciente 



CAMPINA 
GRANDE - PB 

MACEIÓ - AL 

CURITIBA - PR 

FEIRA DE SANTANA - BA 

BRASÍLIA - DF 

CASCAVEL - PR 

PASSOS - MG 

SALVADOR - BA 

RIO DE  
JANEIRO - RJ 

IPATINGA - MG 

JAÚ - SP 

IJUI - RS 

13 aceleradores 
lineares entregues 
desde 2016 

CAMPO DOS  
GOYTACAZES - RJ 



Mais 25 
aceleradores 

lineares serão 
entregues em 

2018 

AC 

AM 

GO 

BA 

PE 
PB 

AL 
SE 

ES 

RJ 

RS 

SC 

PR 
SP 

MT 

MT 

CE 

ENTREGUES 

EM CONCLUSÃO 



Ao final de 2019, será 
possível cumprir a lei de 

60 dias de início do 
tratamento do câncer 

No total serão 
136 aparelhos  
de radioterapia 



5.933 solicitações de 
custeio Média e Alta 

Complexidade, 
paradas desde 2012, 

atendidas em 
dezembro de 2016 

8.551  

serviços habilitados 
Ambulatoriais e 
Hospitalares 



novos leitos  
para a população 

2.045 leitos 
complementares (UTI, 

Queimados e 
Isolamento) passaram a 

receber recursos 

4.461 



Seis vacinas tiveram 
faixas etárias ampliadas 

Tríplice 
Viral 

Tetra 
Viral 

dTpa 
adulto 

HPV 

Meningo-
cócica C 

Hepatite 
A Pela primeira vez, professores 

foram vacinados contra gripe  



Saúde e educação se unem para melhorar 
qualidade de saúde dos estudantes 

Atualização vacinal 

Alimentação saudável 

Saúde bucal 

Combate ao Aedes Aegypti 

Saúde ocular 

Saúde auditiva 

1 

2 

3 6 

4 

5 



Saúde e educação se unem para melhorar 
qualidade de saúde dos estudantes 

Prevenção das violências 

Identificação de sinais de 
agravos 

Realização de atividade 
física 

Prevenção ao uso de 
álcool, tabaco, crack e 
outras drogas 

Promoção da cultura de 
paz 

Prevenção de DST/AIDS 

7 

8 

9 12 

10 

11 



Vacinas estão à 
disposição da 
população, que tenha 
indicação, assim que 
encerrado os períodos 
de campanha 

Medida visa evitar o desperdício 
de doses que permanecerem nos 
estoques após o final dos prazos 



Ampliação da parceria 
com APAES para 
atenção à saúde da 
pessoa com deficiência 

Foram garantidos R$ 150 milhões para 
qualificação da Rede da Pessoa com 
Deficiência no país 

Os recursos forma anunciados em nov/2017 
no Congresso Nacionais e APAES, em 
Natal/RN 



R$ 320 milhões/ano a mais 
para ampliar e qualificar 
assistência na saúde mental 

83 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

92 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) 

140 leitos de saúde mental em hospitais gerais 

03 Unidades de Acolhimento 

Orçamento 2018, de R$ 1,6 bilhão, 
prevê habilitar: 



Brasileiros agora representam 
28,5% do total  de médicos 

Aumento de 

2016 2017

3.850 

5.247 

Fonte: Sgtes/MS – Dados até 08.02 

na participação 
de profissionais 
brasileiros no 
Mais Médicos 
 

38% 



Ministério da Saúde reajusta  
100% o valor de exames 
essenciais para diagnóstico 
do câncer de mama  

Biópsia 

Punção aspirativa de 
mama por agulha fina 

Punção de mama 
por agulha grossa 

Anatomobiópsia 

Citopatológico 
de mama 

MAMOGRAFIA: pré-diagnóstico 



Pela primeira vez o Ministério 
da Saúde irá monitorar online 

número de cesarianas 
realizadas pelas 

maternidades do Brasil 

Lançamento do Projeto Parto 
Cuidadoso: monitoramento e 
adoção das Boas Práticas de 
Atenção ao Parto e Nascimento 
 
634 maternidades de todo o Brasil 
inseridas nesse projeto 
 



Ministério da Saúde incorpora 
tratamento de diálise e 
hemodiálise para  
pacientes em trânsito 

Serviços de Terapia Renal Substitutiva 
passam a ser custeados com recursos 
dos municípios de origem dos pacientes 

Medida atente demanda de estados e 
municípios 

Aumentou em 45% os serviços habilitados no 
SUS, passando de 488 para 707, em 8 anos 



Saúde consolida 29 
modalidades de 

práticas integrativas 
no SUS 

Brasileiros serão beneficiados com 10 novos 
procedimentos a partir deste ano 

 

Tratamentos utilizam recursos terapêuticos, 
baseados em conhecimentos tradicionais, 

voltados para curar e prevenir doenças 
 

Cerca de 5 milhões de pessoas por ano 
participam das práticas em atividades 

individuais e coletivas 

 



Auxílio e gestão 
de hospitais filantrópicos 

Parceria com o Hospital Sírio Libanês 
e o Hospital Samaritano 

Apoio na elaboração e avaliação de 
planos econômicos/financeiros de   

90 Santas Casas 

Capacitação de gestores  e colaboradores 
das Santas Casas 

PROADI-SUS 



Força-tarefa para analisar todos os 

processos de concessão de CEBAS 

Entre 2016 e 2018, foram analisados 2,1 mil 
processos de Certificado de Entidade Beneficente 

de Assistência Social 

 

1ª análise e recursos 
administrativos estão em dia 



Recém-nascidos poderão 
ser registrados na cidade 
onde mora a mãe 

Agora, pais residentes em pequenas 
cidades, sem maternidades, podem 
escolher pela indicação da cidade de 
nascimento ou de residência da mãe 

Mais de 2.000 municípios não possuem 
maternidade 



Medida Provisória permitiu 
adequar oferta da penicilina 
no combate à sífilis 

Penicilina 
Benzatina 

Penicilina 
Cristalina 

Ajuste de 21 
apresentações 

de medicamentos  



COMBATE  AO AEDES  AEGYPTI:  

Presidente da República  
comandou pessoalmente 
campanha 

Sala Nacional de Controle da mobilização 
nacional (02.12.2016) 

Mutirão em todo o país, inclusive  
em órgãos públicos, escolas e  
canteiros de obras 

100% dos municípios 
devem informar situação 
da infestação do mosquito. 



Queda de 83%  
dos casos de 

dengue em 2017, 
comparado ao ano 

de 2016 

1.483.623 

251.711 

2016 2017

*Dados até 31 de dezembro de 2017 



Redução de 33% 
dos casos de 
chikungunya 

*Dados até 31 de dezembro de 2017 

277.882 

185.854 

2016 2017



Zika cai 92%  
e Ministério da 

Saúde declara fim 
da emergência 

nacional 

216.207 

17.452 

2016 2017

*Dados passaram a ser de notificação compulsória em 2016 *Dados até 31 de dezembro de 2017 



2016 
2.282 municípios realizaram o LIRAa/LIA 

2017  
5.480 municípios participaram do LIRAa/LIA 

Obrigatoriedade do LIRAa amplia 
adesão para 98,4% dos municípios 



 
 
 
 
 
 
  

 

40,9 milhões de pessoas nos estados do RJ, 
SP e BA com doses fracionadas 
 
11,3 milhões pessoas nos estados das região 
Sul e 25,3 milhões no Nordeste com a dose 
padrão 
 

Vacina de febre amarela 
para todos os brasileiros 

Vacinação será gradual, conforme cronograma 
acordado com estados e municípios. Devem ser 

vacinadas 77,5 milhões de pessoas no país 
 



Promover 
saúde reduz 

risco de 
doenças 



Brasil assumiu compromisso 
com a OMS para redução  
da obesidade na população  
até 2019 

Reduzir o consumo regular de refrigerante e  
suco artificial em pelo menos 30% da 
população 

Ampliar em no mínimo 17,8% o percentual  
de pessoas que consomem frutas e hortaliças 

 

 



OBESIDADE 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Masculino

* IMC ≥ 30kg/m²              

12,1 

11,4 

15,5 

16,5 

18,1 

19,6 

Frequência é semelhante 
entre os sexos 

Obesidade cresceu 60% em dez anos  

De 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016 



COMPLEXO 
INDUSTRIAL 
DA SAÚDE 



INCENTIVO À PRODUÇÃO NACIONAL: 

R$ 6,4 bi de investimentos 
e 7,4 mil empregos 

R$ 6,4 bilhões de investimentos 
públicos e privados, principalmente 
para a produção de biológicos  

  Investimento (US$) Recursos Humanos Pesquisadores 
Biológicos 1,83 bilhões 4.003  327 
Sintéticos 170 milhões 3.433  126 

Total 1,92 bilhões 7.436 453 

7.400 empregos 
qualificados 

450 pesquisadores 
brasileiros 



90 Regiões  

Mapa de 
Regiões 

Resolutivas 
apresentado ao 

Conass e 
Conasems 

1 
23 19 

47 

Até 500 mil 500.001 a 
1 milhão 

1.000.001 a 
1,5 milhão 

Acima de 
1,5 milhão 



152 municípios 
visitados  

em 26 estados 
e DF  



Transparência e eficiência 
permitem uma gestão 
objetiva e com qualidade 

Art. 37 da Constituição Federal 

A administração pública direta e 
indireta obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência 



Equipe do Ministério da Saúde 

Secretário Executivo 
 Antônio Nardi 

Secretário de Atenção à Saúde 
 Francisco Figueiredo 

Secretária de Gestão Estratégica e 
Participativa 

 Gerlane Baccarin 

Secretário de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos 

 Marco Fireman 

Secretário de Vigilância em Saúde 
Adeilson Cavalcante 

Secretário de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde 

Rogério Abdalla 

Secretário Especial de Saúde Indígena 
Marco Antonio Toccolini 


