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Avanço desigual

nze anos depois da implantação
do Sistema Único de Saúde (SUS)
no Brasil, cuja proposta é colocar
em prática o direito constitucional de

acesso universal e igualitário à saúde no país,
a assistência básica no Norte e Nordeste per-

manece com uma concentração
inferior à das outras

regiões, sobretudo
nas consultas
médicas e
procedimentos
odontológicos.
A constatação

faz parte de uma
dissertação de

mestrado em saúde
pública do Centro de

Pesquisas Aggeu Maga-
lhães (CPqAM), unidade

da Fundação Oswaldo
Cruz em Pernambuco,
defendida recentemente
pelo sanitarista Domício
Aurélio de Sá. Ele concluiu
o trabalho Atenção à saúde
no Brasil: um estudo do
acesso à assistência a partir
do Sistema de Informações

Ambulatoriais do SUS (SIA/
SUS), entre 1995 e 2000.

Com o objetivo de verificar
a evolução do acesso à saúde

realizado por esse sistema,
referente às assistências básica,

de média e alta complexidade ambu-

SUS

Consultas médicas no Norte
e Nordeste foram inferiores
em relação a outras
regiões brasileiras
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latorial, o estudo mostra que Nor-
te e Nordeste apresentam defasa-
gem quanto aos procedimentos de
média complexidade (exames la-
boratoriais, raio-x e ultra-sonogra-
fia); e de alta complexidade (diáli-
se e tratamentos de radio e quimi-
oterapia). “O acesso universal ain-
da não foi garantido e pouco se
conquistou com relação ao princí-
pio da eqüidade, que significaria
dar mais subsídios aos municípi-
os carentes, como os do Norte e
Nordeste”, explica Sá.

 Os principais avanços do
SUS referem-se aos procedimentos
mais simples das Ações de Vigilân-
cia Epidemiológica e Imunizações e
Atos Não-Médicos (Aveianm), que
mesmo assim foram considerados
insuficientes. “Entre as ações, pre-
dominaram as aplicações de vacinas
e outras atividades feitas por agen-
tes comunitários de saúde e auxilia-
res de enfermagem”, destaca.

Disparidade

Nos cinco anos de estudo
verificou-se que as consultas médi-
cas permaneceram estáveis, com con-
centração inferior a dois procedimen-
tos por habitante/ano. Os procedi-
mentos odontológicos tiveram cres-
cimento e aumento de concentração
no eixo Centro-Sul. Em 2000, foram
contabilizados 1,36 consulta médica
e 0,53 atendimento odontológico por
pessoa no Norte e 1,63 e 0,74, res-
pectivamente, no Nordeste. No mes-
mo período, no Sudeste, o número
de consultas médicas por pessoa foi
de 2,17 e de odontológicas 1,48. No
Sul e no Centro-Oeste, as consultas
médicas chegaram a 1,96 e a 1,76 por
pessoa, enquanto os atendimentos
odontológicos ficaram em 1,54 e 1,39.

Apesar das diferenças regi-
onais, os dados de procedimentos
médicos e odontológicos apresen-
tam evolução, juntamente com as
atividades da atenção básica à saú-
de incluídas no Aveianm (vacinas,
ações primárias, ações superiores de

enfermagem e vigilância sanitária).
A distribuição de procedimentos per
capita, que era de 6,59, subiu para
7,26, com incrementos na maioria
dos estados, com destaque para os
municípios com menos de 100 mil
habitantes. Entre as regiões, apre-
sentaram maior crescimento o Nor-
te, o Nordeste e o Centro-Oeste.

ComplexidadesComplexidadesComplexidadesComplexidadesComplexidades

Nos procedimentos de média
complexidade (patologia clínica,
radiodiagnóstico, ultra-sonografia,
entre outros exames), houve um
acréscimo de 40% na produção na-
cional do grupo estudado por Sá,
que correspondeu a 16% do total
de procedimentos ambulatoriais. A
média nacional passou de 1,4 para
1,8 procedimento per capita, ocor-
rendo um aumento em todas as re-
giões, mas com poucas mudanças
nos padrões de distribuição regio-
nal. Norte e Nordeste permanecem
com as menores concentrações e o
Sudeste é a única região com índi-
ce superior à média.

Outro problema detectado
com relação a esse tipo de assis-
tência é que estados do Norte
(Roraima, Amapá e Amazonas) e do
Nordeste (Piauí e Maranhão) exce-
dem nos procedimentos especiali-
zados, enquanto faltam ações de
atenção básica.

Considerados de alta com-
plexidade, a diálise, os tratamen-
tos de câncer (radio e quimiotera-
pia), a medicina nuclear (densito-
metria óssea, o tratamento de
hipertireoidismo, entre outros
exemplos) e a hemodinâmica
(cateterismo cardíaco) são feitos em
menos de 400 municípios. Em fun-
ção dos custos, da necessidade de
infra-estrutura e da falta de recur-
sos humanos, esses procedimentos
são os que têm a maior diferença
de distribuição.

No Norte, que teve o pior
desempenho, os procedimentos por
mil habitantes pularam de 16,29,

em 1995, para 26,15, em 2000, en-
quanto no Sudeste o número pas-
sou de 75,68 para 94,04 atendimen-
tos por mil habitantes. O Rio Gran-
de do Sul foi o estado que apre-
sentou o maior desenvolvimento
em alta complexidade, saindo de
76,91 procedimentos por grupo de
mil habitantes, em 1995, para 107,03
em 2000. Roraima foi o pior:
regrediu de 0,76 por mil habitan-
tes, em 1995, para 0,52.

Embora os dados desapon-
tem, Sá constatou que, entre os tra-
tamentos de alta complexidade, o
de diálise mostrou um crescimento
superior a 75% na produção nacio-
nal. Ele observou maiores incre-
mentos no Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste e nos municípios de mé-
dio porte, com população entre 100
mil e 200 mil habitantes.

“O desenvolvimento des-
se nível assistencial geralmente
ocorre por pressões da socieda-
de, sobretudo da classe média,
que recorre ao SUS porque a mai-
oria dos planos de saúde não co-
bre procedimentos de alta com-
plexidade. Acredito que as reper-
cussões do episódio conhecido
como Tragédia da Hemodiálise,
em Caruaru, em 1996, na qual
morreram dezenas de pacientes
renais devido à água contamina-
da, pode ter contribuído para a
ampliação dos serviços”, afirma.

Para minimizar as desigual-
dades regionais na assistência à
saúde, já que os recursos e servi-
ços do SUS permanecem concentra-
dos no Distrito Federal, no Sudes-
te e Sul, o pesquisador informou
que é preciso implantar políticas
nacionais voltadas à consolidação
do sistema. “Como os princípios do
SUS ainda não foram alcançados, é
necessário que haja um processo de
distribuição e redistribuição dos
recursos, favorecendo estados e
municípios mais carentes. Caso isso
não seja feito, o quadro de desigual-
dade será mantido”.


