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um contexto de crise fiscal e financei-
ra do Estado e diante da importância
de consolidar o Sistema Único de Saú-
de (SUS)anha relevância a discus-
são sobmo financiamento e a alocação
de recursos para o sistema de saúde.
A preocupação em garantir maior efi-
ciência e eficácia na aplicação dos re-
cursos e promover o acesso mais eqüi-
tativo aos serviços de saúde tem
norteado cse debate, cujo objetivo é
a melhoria dos níveis de saúde da
população.

lm Minas Gerais, vários estudos
tCm buscado caracterizar o gasto pú-
blico com saúde. Pesquisa recente, rea-
lizada cm parceria entre a Fundação

João Pinheiro (FJP) e o Instituto de Pes-
quisa Econômica e Aplicada (Ipea),
mostrou que a maior parcela
do gasto público com saúde é de
origem federal. Em 1998, a participa-
ção federal no gasto com assistência à
saúde, realizado no âmbito do Estado,
foi de 72% e 28%, de participação de
recursos próprios estaduais' (Fundação
João Pinheiro, 999).

Os recursos federais, no entanto,
apresentam uma distribuição desigual
quando são comparadas as despesas en-
tre regiões e municípios de Minas Ge-
rais, como foi assinalado por outra pes-
quisa realizada pela FJP, com o apoio
da Fundação de Amparo à Pesquisa
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do Estado de Minas Gerais (Fapemig), em
1997. A ocorrência de desigualdade no gasto
com saúde entre municípios era resultante de
mecanismo de alocação de recursos estruturado
pela composição da oferta de serviços de saú-
de. Como a oferta refletia a concentração es-
pacial da capacidade instalada, os mecanismos
alocativos vigentes no período estudado (1994
e 1995) privilegiavam municípios e regiões mais
desenvolvidos, com maior capacidade de pres-
tação de serviços. Os maiores gastos com as-
sistência à saúde correspondiam a regiões mais
dinâmicas. Isso valia para o gasto com assistên-
cia ambulatorial e internação hospitalar. Quan-
do, no estudo, procurou-se eliminar os fatores
ligados à polaridade dos serviços de saúde,
corrigindo-se os valores per capita, manteve-se
ainda um grande diferencial entre municípios e
regiões. No tocante à assistência ambulatorial,
dada a inexistência de um piso assistencial que
garantisse um mínimo de recursos federais para
os municípios, os resultados do estudo aponta-
vam a ocorrência, ainda em 1995, de valores
per capita próximos a zero em um significativo
número de municipalidades (Fundação João
Pinheiro, 1997).

Em 1998, foi implantado no âmbito do SUS
o Piso de Atenção Básica (PAB), com a entrada
em vigor da Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde' (NOB/SUS, 1996).
Segundo essa norma, o PAB consiste "em um
montante de recursos financeiros destinado ao
custeio de procedimentos e ações de assistência
básica, de responsabilidade tipicamente muni-
cipal, ( ... ) definido pela multiplicação de um
valor per capita nacional pela população de cada
município". Aos municípios enquadrados na
condição de gestão plena da atenção básica de
saúde', foi assegurada a transferência regular e
automática dos recursos correspondentes ao
PAB, do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos
Fundos Municipais de Saúde (FMS).

A instituição do PAB acarretou mudanças
nas modalidades de alocação de recursos e de
remuneração das ações de saúde. O objetivo
era garantir um volume mínimo de recursos
para cada município e maior autonomia na sua
utilização. Rompeu-se, assim, com a lógica do
pagamento por produção de serviços que vi-

gorava até então, ao menos no que se refere à
atenção básica.

O PAB é composto de uma parte fixa e
outra variável, composta de incentivos para os
Programas Saúde da Família (PSF), Agentes
Comunitários de Saúde (PACS), Vigilância Sa-
nitária (PVS), Carência Nutricional (PCN) e
Farmácia Básica.

Cabe esclarecer que, no processo de nego-
ciação para definição dos valores a serem re-
passados aos municípios, como muitos alega-
ram que já vinham gastando mais de R$ 10,00
per capita (valor inicialmente previsto para o piso
nacional) com esse tipo de assistência à sua po-
pulação, a Portaria n° 1.128/GM, de 31 de agos-
to de 1998, estabeleceu que a parte "fixa" do
PAB pode variar entre R$ 10,00 e R$ 18,00 per
capita.

No que se refere à parte variável, destaca-se
o incentivo ao PSF. Esse programa se insere
entre as estratégias do Ministério da Saúde que
visam substituir o modelo tradicional de assis-
tência, orientado para a cura de doenças, por
Outro que prioriza a promoção, proteção e re-
cuperação da saúde dos indivíduos e da famí-
lia, de forma integral e contínua. Até 1999, os
municípios recebiam um incentivo equivalente
a R$ 28 mil por equipe/ano, independentemen-
te da cobertura populacional. Em novembro
de 1999, o Ministério da Saúde, com a Portaria
n° 1.329, de 12/11/99, redefiniu o valor do
incentivo por equipe/ano, que passou a variar
de R$ 28,008 mil a R$ 54 mil, de acordo com a
faixa de cobertura populacional. Além do in-
centivo às equipes, o município recebe um in-
centivo fixo anual de R$ 2,2 mil por agente co-
munitário de saúde. Está ainda previsto um in-
centivo adicional para a implantação de novas
equipes de R$ 10 mil/equipe, pagos em duas
parcelas.

Os incentivos para os Programas de Vigi-
lância Sanitária e Carência Nutricional, repassa-
dos aos municípios, foram fixados em R$ 0,25
por habitante/ano. Já para o Programa de Far-
mácia Básica, o Ministério da Saúde estabele-
ceu uma sistemática em que as três esferas de
governo participam do financiamento. Enquan-
to o governo federal deve repassar R$ 1,00 per
capita/ano aos municípios qualificados no Pla-

Em 1998, a
participação
federal no gasto
com assistência à
saúde, realizado
no âmbito do
Estado, foi de
72% e 28%, de
participação de
recursos próprios
estaduais
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no Estadual de Assistência Farmacêutica Bási-
ca, o Estado e os municípios respondem, cada
um, por uma contrapartida mínima de R$ 0,50
per capita/ano.

Todas essas mudanças introduzidas na sis-
temática de alocação e remuneração da assis-
tência à saúde, desde a implementação da
NOB/SUS, 1996, repercutiram na distribuição
dos recursos federais para a saúde em Minas
Gerais, motivando a realização desse estudo.
Com o objetivo de analisar a distribuição de
recursos federais entre municípios e regiões do
Nstado após a implantação do PAB, em 1998,
busca-se caracterizar: a) a distribuição e com-
posição do PAB entre os municípios em 1999
e b) a mudança ocorrida nos gastos
ambulatoriais dos municípios' entre 1997 e
1999. Deve-se acrescentar que a disponibilida-
de dos dados relativos a 2000, em fevereiro de
2001, quando esse estudo já estava concluído,
permitiu a realização de uma análise compara-
tiva entre 1999 e 2000, mencionada na seção
referente às considerações finais.

dstnbuõo dos revu,,r
fflt 1

Os dados trabalhados referem-se às trans-
ferências federais para assistência básica  em
1999, incluindo os recursos financeiros relati-
vos a PAB fixo, PACS, PSF, vigilância sanitária e
carências nutricionais'. Foram considerados 825
municípios que se encontravam habilitados ao
final do ano. Entre esses municípios, havia 26
cuja habilitação em gestão plena da atenção
básica se deu em 1999. Nesses casos, como
houve transferências de recursos somente por
alguns meses, o valor médio anual foi obtido a
partir de um ajuste dos valores efetivamente
recebidos.

Para se ter uma idéia da representatividade
do valor desses repasses, deve-se mencionar que
o valor transferido aos municípios mineiros para
atenção básica (via PAB), em 1999, representou
22,5% do total de R$1,09 bilhão dos recursos
federais aplicados no Estado em assistência à
saúde.

GRÁFICO 1
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEGUNDO O VALOR DO PISO DE ATENÇÃO

BÁSICA (PAB) PER CAPITA - MINAS GERAIS, 1999

Fonte: Dados básicos DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)ICentro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES)
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TABELA 1
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) PER CAPITA

NOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS, 1999

MEDIDAS ESTATÍSTICAS

MÉDIA
MEDIANA
MENOR VALOR
MAIOR VALOR
PERCENTIL

0,25

0,50

0,75

R$ CORRENTES

16,22

14,44

9,98

60.67

10,94

14,44

19,68

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboracão: Fundacão João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES

TABELA 2
COMPOSIÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) PER CAPITA

NOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS, 1999

MEDIDAS	 (%) PAB FIXO	(%) PACS	 (%) PSF
ESTATÍSTICAS 

	

76,90	 4,98	 12,58

	

81,19	 3,61	 7,18

	

27,02	 0,00	 0,00

	

98,62	 26,43	 64,44

Os dois grupos
extremos formados
pelos 25% dos
municípios com
menores e maiores
valores de PAB per
capita recebiam: o
primeiro, valores
próximos de R$ 10
e o segundo,
superiores a
R$ 19,68, quase o
dobro do primeiro

J

-J

MÉDIA
MEDIANA
MENOR VALOR
MAIOR VALOR

Analisando-se a distribuição do PAB (fixo
e variável) em 1999, representada no gráfico 1,
verifica-se que a instituição do PAB garantiu, de
fato, um mínimo de R$ 10 ,00 por habitante/
ano para cada município, o que representou uma
mudança em relação à situação que vigorava
até 1997.

Observando-se o gráfico 1 e a tabela 1,
pode-se comparar, por exemplo, os dois gru-
pos extremos formados pelos 25% dos muni-
cípios com menores e maiores valores de PAB
per capita. Enquanto o primeiro (nos quais vi-
vem cerca de 25% da população do Estado)
recebeu valores bem próximos de R$10,00 (até
RSI0,94, mais precisamente), para o segundo
(com cerca de IO% da população), os valores
foram superiores a R$19,68, o que representa,
no mínimo, o dobro do primeiro. Os 50% dos
municípios em posição intermediária (cerca de
65% da população) tiveram repasses entre
R$10,94 e R$19,68. O gráfico 1 mostra ainda
que, em que pese o número de municípios e

população com repasses acima de R$30,00 ser
insignificante, merece registro a existência de
municípios com valores extremamente eleva-
dos (ontIiers.

A respeito da composição do PAB no
conjunto dos municípios mineiros, a partici-
pação da parcela fixa foi, em média, de 771!/o,
tendo variado de um mínimo de 27% a um
máximo de 99%. As participações do PACS
e do PSF foram, em média, de 5% e 13'/,),
respectivamente, e variaram de zero (para
ambos os incentivos) a percentuais significa-
tivos como 26% (PACS) e 64% (PSF), de
acordo com a tabela 2.

Quando se comparam os dois grupos
formados pelos 25% dos municípios com
menores/maiores valores do PAB per capita,
a situação mostra-se bastante diferenciada.
No primeiro grupo (menores valores de
PAB), a parcela fixa representou, em média,
95% do piso, variando entre 90% a 98% de
seu valor. Já no segundo grupo de munici-

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES)
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TABELA 3

DISTRIBUIÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) SEGUNDO FAIXAS DE

POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - MINAS GERAIS 1999

	

FAIXAS DE	POPULAÇÃO	 PAB

	

POPULAÇÃO	Absoluto 1 %	Absoluto	1 % 1 Per

Até 10.000
	

2.602.725
	

15,18
	

42.804.246,55
	

17,76
	

16,45
10.001 a 20.000
	

2.431.790
	

14,19
	

36.550.611,93
	

15,16
	

15,03
20.001 a 50.000
	

2.881.846
	

16,81
	

45.038.289,96
	

18,68
	

15,63
50.001 a 70.000
	

1.153.504
	

6,73
	

16.515.188,69
	

6,85
	

14,32
70.001 a 100.000
	

1.402.940
	

8,18
	

19.036.444,27
	

7,90
	

13,57
100.001 a 200.000
	

1.563.570
	

9,12
	

20.872.723,64
	

8,66
	

13,35
200.001 a 500.000
	

2.445.648
	

14,27
	

28.918.426,23
	

12,00
	

11,82
Mais de 500.000
	 2.659.926

	
15,52
	

31.338.007,40
	

13,00
	

11,78

TOTAL	 17.141.949	100,00	241.073.938,67	100,00	14,06

Fonte: Dados básicos. DATASUS, 2000.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES).

1OS com os mai(res valores do PAB, a par-
ticipação média da parcela fixa é bem infe-
rior (57%). Nesses casos, os valores mais ele-
vados do PAB foram obtidos a partir da
adesão aos programas PSF e PACS, com sig-
nificativa participação média desses incenti-
vos no valor do PAB7.

Agrupando-se os municípios segundo fai-
xas de população (tabela 3), verifica-se que os
valores do PAB per capita variam de R$ 11,78 a
R516,45 para os municípios com mais de 500
mil (Belo Horizonte e Contagem) e menos de
10 mil habitantes, respectivamente. Observa-se
ainda que, no conjunto dos municípios com
população até 50 mil habitantes, a participação
no valor total dos recursos do PAB superior à
sua participação na população garantiu-lhes va-
lores per capita relativamente mais elevados.

Para conhecer a variabilidade dentro de cada
faixa, elaborou-se o gráfico 2, que permite cons-
tatar que a maior variação (dada pelo tamanho
da caixa no gráfico) ocorre na faixa dos muni-
cípios com até 10 mil habitantes, como era de
se esperar, até pelo significativo número de mu-
nicípios (60% do total). É interessante observar
ainda a existência, nessa faixa, de outliers como
Serra da Saudade 'R$ 60,67), Doresópolis (RS

40,53) e Santana do Garambéu (R$ 39,33). Além
desses, pode-se destacar que 25% dos municí-
pios com até 10.000 habitantes receberam va-
lores superiores a R$ 20,00. Entre os com po-
pulação entre 10 e 20 mil habitantes, a variabili-
dade é menor do que a registrada na faixa ante-
rior, embora exista um número mais elevado
de outliers, tais como Mirabela (R$35,97),
Itacarambi (R$33,23), Ilicínea (R$29,55), Mato
Verde (R$28,37) e Itanhandu (R$28,10). Na ter-
ceira faixa populacional (20 a 50 mil), os otjtliers
são Porteirinha (R$31,41), Caeté (R$28,46), Co-
ração de Jesus (R$28,45) e Brasília de Minas
(R$28 ,21 ) . As demais faixas apresentam peque-
na variabilidade e nenhum município com va-
lores muito diferenciados.

Tomando-se as regiões de planejamento,
observa-se que os valores médios per capita va-
riam entre R$ 12,71 no Triângulo e R$ 18,35,
no Norte de Minas (tabela 4). Também o
Jequitinhonha foi favorecido relativamente aos
demais (R$ 15,54).

Comparando-se as duas primeiras regiões,
verifica-se que, enquanto os valores médios para
o PAB fixo per capita são multo semelhantes (R$
12,44 para o Triângulo e R$ 12,83 para o Nor-
te de Minas), sua participação no valor total do
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GRÁFICO 2
VARIAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) PER CAPITA SEGUNDO FAIXAS

DE POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - MINAS GERAIS, 1999
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PAB é bem superior no Triângulo (Fundação
João Pinheiro, 2001). Isso permite concluir que
principalmente os incentivos que estão garan-
tindo valores mais elevados para o Norte de
Minas. Dentre os incentivos, ainda que o PSF
seja o mais relevante, é com relação à participa-
ção do PACS que os municípios dessas regiões
mais se diferenciam.

A respeito da variação intra-regional, ográ-
fico 3 indica que, ao contrário do observado
quando se agrupam os municípios em faixas
de população, ela é relativamente semelhante
em todas as regiões. Observa-se ainda a pre-
sença em quase todas as regiões de municípios
com valores bem elevados relativamente aos
demais. Nesse sentido, merece destaque:
Arapuá (R$32,17) e Matutina (R$ 28,52) no
Alto Paranaiba; Santana do Garamhu (R$

39,33) na Central; Serra da Saudade (RS 60,67),
Doresópolis (R$ 44,53) e Vargem Bonita
(R$28 ,39) no Centro-Oeste; Umburatiba (RS
34,32), Serra dos Aimorés (R$ 33,15) e
Bertópolis (R$ 32,97) no Jequitinhonha; Simão
Pereira (R$ 35,48) na Mata; Carmésia (RS
33,91), Conceição de Ipanema (R$33,41) e São
Pedro do Suaçuí (R$ 28,97) no Rio Doce; Passa
Vinte (R$ 35,36), Monsenhor Paulo (R$ 32,48),
Virgínia (R$30,28) e Ilicínea (R$ 29,55) no Sul
de Minas; e, finalmente, Cachoeira Dourada
(R$ 32,72) e Ipiaçu (R$ 30,36) no Triângulo.

Os municípios que se destacaram em sua
faixa populacional ou região de planejamento
pelos elevados valores recebidos e que foram
caracterizados como otit/iers apresentam a se-
guinte distribuição regional: concentram-se prin-
cipalmente no Norte de Minas (25¼ do total),

Ao se adotar o
critério populacional
para a remuneração
da atenção básica,
em substituição ao
pagamento por
produção de
serviços, a tendência
seria reduzir os
diferenciais entre os
índices municipais
relacionados com os
gastos ombulatoriais

FAIXAS DE POPULAÇÃO

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais
(CEES)
Nota: Faixas de população: 1 - Até 10.000; 2 - 10.001 a 20.000; 3 - 20.001 a 50.000;

4 - 50.001 a 70.000; 5 - 70.001 a 100.000; 6 - 100.001 a 200.000; 7 - 200.001 a
500.000: 8 - Mais de 500.000
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TABELA 4
DISTRIBUIÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) SEGUNDO

REGIOES DE PLANEJAMENTO - MINAS GERAIS, 1999

REGIÕES PLANEJAMENTO 
1	

POPULAÇAO
Absoluto	1

PAB
Absoluto	1	%	1 Per

3,32
35,07

5,60
5,52

11,41
1,88
8,22
8,37

13,42
7,19

ALTO PARANAÍBA
CENTRAL
CENTRO OESTE DE MINAS
JEQUITINHONHA/MUCURI
MATA
NOROESTE DE MINAS
NORTE DE MINAS
RIO DOCE
SUL DE MINAS
TRIÂNGULO

569.265
6.011.820

960.059
946.452

1.955.839
321.926

1.408.946
1.434.383
2.300.581
1.232.678

8.024.753,94
79.884.830,93
12.858.812,91
14.705.112,09
29.070.922,64
4.594.993,88

25.850.086,73
19.577.283,88
30.844.868,91
15.662.272,76

	

3,33
	14,10

	

33,14	13,29

	

5,33	13,39

	

6,10	15,54

	

12,06	14,86

	

1,91	14,27

	

10,72	18,35

	

8,12
	13,65

	

12,79
	13,41

	

6,50
	12,71

TOTAL	 17.141.949	100,00	241.073.938,67	100,00	14,06

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais
(CEES)

seguido pelo Sul d Minas (cerca de 18% dos
municípios). A região Norte, que possui o mai-
or valor médio de PAB per capita, caracteriza-se
também pela maior participação de out/iers.
Quanto ao porte populacional, são municípios
de pequeno e médio portes, variando a popu-
lação de 827 habitantes em Serra da Saudade a
35.964 habitantes em Caeté. Em que pese essa
grande amplitude, predominam os pequenos
municípios, sendo que 75% deles têm popula-
ção inferior a cerca de 13 mil habitantes. Tam-
bém quando se tomam os valores de PAB per
capita, observa-se grande amplitude. O menor
e o maior valores são, respectivamente, R$ 27,36
e R$ 60,67, devendo-se registrar, no entanto,
que apenas 25% dos municípios receberam va-
lores superiores a R$34,00.

A respeito da composição do PAB, a parti-
cipação da parcela fixa, que variou entre 27%
(Serra da Saudade) e 66% (Buritizeiro), mos-
trou-se inferior a 46% em um quarto desses
municípios, enquanto seu valor per capita não
superou R$18,34 em nenhum município (Fun-
dação João Pinheiro, 2001), em consonância,
portanto, com a Portaria n° 1.128/GM, de
agosto de 1999, mencionada anteriormente.
Esses resultados apontam para a importância
da adesão local a programas de incentivos à
obtenção de valores mais elevados. Sugerem

ainda a relevância de processos de
monitoramento que permitam avaliar em que
medida esses incentivos apontam para uma
possível redefinição dos padrões de responsa-
bilidade na prestação dos serviços de saúde, ou
se foram formalizados apenas para fins de cap-
tação de recursos.

Gstc, cimbukitoria em
épo

Para complementar a análise da distribui-
ção dos recursos federais destinados à assis-
tência básica entre municípios e regiões de
Minas Gerais, no período após a instituição
do PAB, serão comparados os valores gastos
com atendimento ambulatorial em 1997 (antes
do PAB) e 1999 (após). Essa comparação visa
verificar se houve redução dos diferenciais en-
tre gastos per capita municipais, com a institui-
ção de um piso assistencial de R$ 10,00.

A hipótese é de que a mudança no meca-
nismo de financiamento da atenção básica te-
ria repercutido na totalidade do gasto
ambulatorial dos municípios. Ao se adotar o
critério populacional para a remuneração da
atenção básica, em substituição ao pagamen-
to por produção de serviços, a tendência se-
ria reduzir os diferenciais entre os índices mu
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Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais
(CEES)
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GRÁFICO 3
VARIAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) PER CAPITA SEGUNDO REGIÕES DE

PLANEJAMENTO - MINAS GERAIS, 1999
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nicipais relacionados com os gastos
ambulatoriais, aproximando-se os valores per
capita, como de fato ocorreu com o gasto
em atenção básica.

A comparação entre 1997 e 1999 baseou-
se na variável de abrangência municipal, aqui
denominada gasto per capita ambulatorial.

Para sua elaboração, foram utilizadas informa-
ções obtidas no site do Datasus, janela recursos
do SUS, 1997 e 1999 Datasus, 2000). Foram
excluídos da análise 106 municípios': 25 não
habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica
(GPAB), em 1999; 28 habilitados em GPAB,
ao longo de 1999; 53 em Gestão Plena do Sis-
tema Municipal de Saúde (GPSM), em 1999.

Para o cálculo cio valor gasto com assistên-
cia ambulatorial, foram realizadas tabulações
pelo tabnet (Datasus), que resultaram em infor-
mações sobre os valores despendidos por tipo
de despesa segundo os municípios, em 1997 e
1999. O gasto ambulatorial foi calculado de-
duzindo-se, do total gasto, os valores atribui-
dos a internações hospitalares remuneradas por
intermédio do Ministério da Saúde. As infor-
mações sobre população dos municípios são
provenientes de estimativas realizadas pelo
IBGE, para 1997 e 1999. Para a análise estatís-
tica, foi utilizado o sofhvare SPSS.

Os 747 municípios analisados correspon-
dem a 53% da população do listado. Os re-

A instituição do Peso
de Atenção Básica
favoreceu tanto os
municípios que
recebiam pequenos
valores pelo
atendimento
ambulatorial quanto
os que recebiam
maiores valores,
ampliando as
diferenças entre os
municípios ao invés
de reduzi-ias
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cursos destinados a esses, para atendimento
ambulatorial, aumentaram de R$ 182,7 9 a 240,9
milhões de 1997 para 1999, o que corresponde
a uma variação de 32%. Com relação ao total
do gasto federal em Minas Gerais, esses valo-
res representaram 17% (1997) e 22% (1999).

Comparando-se os valores do gasto
ambulatorial de 1997 e 1999, chamou a aten-
ção o aumento do per capita ambulatorial.
Dentre os 747 municípios analisados, a mé-
dia do per capita ambulatorial passou de
R$16,70 em 1997 para R$22,57 em 1999 (ta-
bela 5). O menor valor aferido para 1997 não
chegou a R$1,00, enquanto, em 1999, passou
de R$10,00. Assim como aumentou o me-
nor valor per capita, também o maior valor
apresentou crescimento entre esses dois anos,
ampliando-se por sua vez a diferença entre
os extremos, a amplitude. Esta correspondia
a R$ 117,90 em 1997, tendo passado para
R$ 145,02 em 1999. Esses dados sugerem que
a instituição do Piso de Atenção Básica favo-
receu tanto os municípios que recebiam va-
lores muito pequenos pelo atendimento
ambulatorial quanto os que recebiam valores
maiores. Assim, ampliaram-se os diferenciais
entre os municípios, ao invés de reduzirem-
se como era esperado.

As medidas apresentadas na tabela 5 su-
gerem ainda que a implantação do PAB re-
sultou em ganho para os demais municípios
analisados. Tomando-se a distribuição do
gasto ambulatorialper capita segundo quartis,
verifica-se que, em 1997, 25% dos municí-
pios receberam até R$10,35 e SO%, entre esse
valor e R$20,45. Já em 1999, o primeiro
quartil representou R$15,46 e o terceiro,
75%, R$26,75. Portanto, nesse ano, a meta-
de dos municípios analisados, 373, encon-
trava-se recebendo valores entre R$15,46 e
R$26,75, o que sugere que o grupamento
intermediário também ganhou com a insti-
tuição do PAB.

Examinando-se a mesma variável - o gas-
to ambulatorial per capita municipal - relacio-
nada com o número de municípios e com a
sua população, verifica-se que, em 1997, 177
municípios, cerca de 15% da população, en-
contravam-se recebendo valores per capita até
R$ 10,00. Em 1999, toda a população do Es-
tado encontrava-se acima desse patamar. A me-
tade da população, em 1997, não ultrapassa-
va o gasto per capita ambulatorial de R$
17,00, enquanto esse mesmo percentual
populacional ultrapassava, em 1999, o valor
de R$ 20,00 per capita/ano.

TABELA 5
GASTO PER CAPITA AMBULATORIAL MINAS GERAIS 199711999

Medidas	 Per Capita Ambulatorial (AS)

Estatísticas	 1999
Média	 16,7	 22,57
Amplitude	 117,9	 145,02
Mínimo	 0,73	 10,82
Máximo	 118,63	 155,85
Percentis

25	 10,35	 15,46
50	 14,58	 20,90
75	 20,45	 26,75

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e Sociais
(CEES)
(1) Valores correntes de 1997 a preços médios de 1999, atualizados pelo IGP/Dl da FGV
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Região de Planejamento
Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e
Sociais (CEES)

GRÁFICO 4
GASTO PER CAPITA AMBULATORIAL SEGUNDO REGIÕES DE PLANEJAMENTO

MINAS GERAIS 199711999
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A comparação da distribuição dos recur-
sos federais para atendimento ambulatorial,
entre 1997 e 1999, segundo as regiões de pla-
nejamento do Estado de Minas Gerais, assinala
as regiões favorecidas com o aumento do gas-
to ambulatorial. Em 1997, as menores médias
correspondiam às regiões Jequitinhonha/
Mucuri, Noroeste e Central (gráfico 4). Em
1999, observaram-se médias do per capita
ambulatorial mais elevadas nas regiões Norte e
Centro-Oeste de Minas. Entre as regiões que
apresentavam as menores médias em 1997 -
Jequitinhonha e Noroeste -, a primeira apre-
sentou grande aumento e a segunda manteve-
se em posição desfavorável. O Norte de Minas
apresentou também expressiva variação entre
1997 e 1999, quando alcançou a primeira posi-

ção, com o maior per capita médio do Estado.
Deve ser ressaltado, no entanto, que, já em 199'/,
o Norte de Minas apresentava a média do per
capita ambulatorial relativamente elevada, equi-
parando-se ao Centro-Oeste na primeira posi-
ção entre as médias regionais.

Ainda com relação às regiões de planeja-
mento, chama a atenção a diferença entre os
valores per capita de 1999 relativos ao gasto do
PAB e ao gasto ambulatorial. Em geral, o gas-
to ambulatorial representou para as regiões um
acréscimo de mais de R$ 10,00 per capita/ano
sobre o valor do PAB, o que correspondia a
aumento variável de 22 a 54%. Os menores
acréscimos corresponderam às regiões Noro-
este,Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas,
onde as diferenças entre o gasto ambulatorial

No que se refere à
composição do PÂB
per capita em 2000,
caiu, em termos
médios, a
participação da
parte fixa, enquanto
a do PSF cresceu,
em termos médios,
de 13% para 19%,
indicando que os
municípios
continuam buscando
elevar seus valores
com a adesão a
programas de
incentivos
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GASTO PER CAPITA AMBULATORIAL SEGUNDO REGIÕES DE PLANEJAMENTO

MINAS GERAIS, 1999

-x

*	 -x
5	 *	 *	 -X

5	 -	 *

160.

140

1201

1 00.

801

60
8.)

40

20

o
20	136	46	60	129	17	80	86	144

, 1
Z

u o-o
E

o-
-

Regiões de Planejamento

Fonte: Dados básicos: DATASUS, 2000
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos Econômicos e
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e o gasto do PAB em 1999 foram equivalen-
tes a R$ 4,10, R$ 5,78 e R$ 9,48, respectiva-
mente (Fundação João Pinheiro, 2001). Isso
sugere que nessas regiões, o atendimento
ambulatorial deve ser predominantemente de
nível básico. De fato, as regiões Norte de Mi-
nas e Jequitinhonha/Mucuri dispõem de uma
rede ambulatorial com perfil de atendimento
básico, apresentando mais de 50% de suas uni-
dades ambulatoriais em postos e centros de
saúde, segundo dados cadastrais do Datasus.

As desigualdades na distribuição regional
do gasto ambulatorial são ressaltadas na análi-
se das medianas do gasto per capita (gráfico 5).
O tipo de gráfico apresentado permite
visualizar a distribuição dos valores intra e en-
tre regiões, além da discriminação de casos
extremos (em asteriscos). Em 1999, as regiões
de planejamento apresentaram gasto

ambulatorial com medianas posicionadas em
torno de valores próximos a R$ 20,00 per
cita/ano 1 , sendo que apenas a região Norte
se destacou com mediana acima desse valor.
Pelo tamanho das caixas, seria similar a varia-
ção intra-regional, todas as regiões apresen-
tando outliers, com exceção do Alto Paranaíba.
A região Centro-Oeste apresentou muitos ca-
sos extremos individualizados, dois com va-
lores acima de R$ 100,0011.

oderces. fç
A análise realizada indicou que a institui-

ção do PAB garantiu, de fato, um mínimo de
R$ 10,00 per capital ano para a atenção básica
aos municípios de Minas Gerais, alterando a
situação anterior, na qual se observavam mu-
nicípios com per ap/ia próximo de zero. No
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entanto, a possibilidade da parte "fixa" po-
der variar em até 80%, associada à existência
de incentivos à adesão a programas, acarre-
tou uma variação do PAB per capita entre mu-
nicípios que não pode ser considerada des-
prezível. O estudo detectou ainda a existên-
cia de municípios com valores extremamen-
te elevados relativamente aos de sua faixa
populacional e/ou de sua região de planeja-
mento (oiitliers). Constatou-se ainda que as
transferências de recursos para a atenção bá-
sica favoreceram regiões menos desenvolvi-
das, como o Norte de Minas e o Jequiti-
nhonha/Mucuri. Como os valores mais ele-
vados para o Norte de Minas são devidos
principalmente à adesão a programas de in-
centivos (PACS e PSF) e as informações são
de que a estrutura criada em nível municipal
tem oscilado muito, é necessário que a análi-
se relativa a 1999 seja confrontada com a si-
tuação prevalente nos anos posteriores. A
continuidade do estudo permitirá evidenciar
ainda o trabalho de monitoramento que vem
sendo realizado pela Secretaria da Saúde e que
tem resultado na interrupção da transferên-
cia de recursos que compõem a parte variá-
vel do PAB para vários municípios.

Uma análise preliminar dos dados referen-
tes a 2000 corroborou, no geral, os resultados
obtidos para 1999. O PAB per capita em 2000
também apresentou variação expressiva quan-
do se considera o conjunto dos municípios.
Tomando-se os grupos formados pelos 25%
com menores e maiores valores, observou-se
que, enquanto o PAB é de, no máximo, cerca
de R$ 13,00 para o primeiro grupo, ele é su-
perior a R$ 25,00 para o segundo. E se, em
termos médios, ele cresceu para o conjunto
dos municípios 6% entre 1999 e 2000, esse
comportamento também se mostrou bastan-
te variável quando os municípios são agrupa-
dos segundo faixas de população e regiões de
planejamento. Tomando-se as regiões de pla-
nejamento, o Norte de Minas, seguido da Mata
e do Jequitinhonha, elas mantiveram-se como
aquelas regiões com valores mais elevados.
Acrescente-se ainda que a variação intra-regi-
onal aumentou, entre 1999 e 2000, em todas
as regiões.

A respeito dos municípios que se destaca-
ram em sua região de planejamento e/ou sua
faixa de população por valores mais elevados
(outliers), foi observado que seu número se man-
teve relativamente constante (cerca de 28), sen-
do que 1 7 deles se destacaram nos dois anos
analisados.

No que se refere à composição do PAB
per capita em 2000, caiu, em termos médios,
a participação da parte fixa, enquanto a do
PSF cresceu, em termos médios, de 13% para
19%, indicando que os municípios continu-
am buscando elevar seus valores com a ade-
são a programas de incentivos. A participa-
ção do PACS, no entanto, manteve-se relati-
vamente constante.

As mudanças introduzidas na distribuição
dos recursos federais para a atenção básica ti-
veram como efeito o aumento do gasto
ambulatorial em todo o Estado. Esse aumen-
to foi bastante sensível em regiões que apre-
sentavam anteriormente valores de gasto
ambulatorial menores, como oJequitinhonha/
Mucuri. Nessa região, como também no Norte
de Minas, uma possível explicação para o im-
pacto do PAB no gasto ambulatorial é a exis-
tência de uma rede pública assistencial carac-
terizada pela predominância de unidades de
atenção primária em saúde - centros e postos
de saúde.

O crescimento do gasto federal
ambulatorial entre 1997 e 1999, após a insti-
tuição do Piso de Atenção Básica, favoreceu
municípios que recebiam pelo atendimento
ambulatorial valores muito pequenos, assim
como os que recebiam valores maiores. No
entanto, as diferenças observadas entregas-
tos per capita municipais em anos anteriores
(1994 e 1995) foram mantidas, ampliando-se
ainda mais a distância entre maiores e meno-
res valores. A comparação entre a distribui-
ção dos recursos federais para a assistência
ambulatorial entre 1997 e 1999 mostrou tam-
bém a manutenção de diferenciais de gasto
per capita, historicamente favoráveis às regi-
ões que detêm maior capacidade de oferta
de serviços de saúde no Estado (Sul de Mi-
nas, Zona da Mata e Triângulo). Isso possi-
velmente é decorrente da continuidade do

É fundamental dar
continuidade a esse
acompanhamento e
adotar, num estudo
de maior fôlego,
uma perspectiva de
análise que permita
avaliar se a nova
modalidade de
remuneração da
assistência básica
aponta para maior
eqüidade na
distribuição de
recursos entre
municípios
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pagamento por produção de serviços nos
níveis intermediários e da alta complexidade
do atendimento ambulatorial, o que mantém
o privilégio dos municípios que detêm capa-
cidade de prestação de serviços
especializados, polarizando em suas respecti-
vas microrregiões a demanda por esses ser-
viços.

Como conclusão, verificou-se que, a des-
peito do favorecimento das regiões Norte de
Minas e Jequitinhonha/Mucuri no gasto com
atenção básica, o padrão de distribuição desi-
gual de recursos ambulatoriais no conjunto dos
municípios de Minas Gerais é mantido.

Por fim, deve-se registrar a importância
de aprimorar a análise dessas mudanças, que
alteram o padrão de distribuição dos recur-
sos assistenciais para a saúde no País. Para
tanto, é fundamental dar continuidade a esse
acompanhamento e adotar, num estudo de
maior fôlego, uma perspectiva de análise que
permita avaliar se a nova modalidade de re-
muneração da assistência básica aponta para
maior eqüidade na distribuição de recursos
entre municípios. Com relação a esse último
aspecto, faz-se necessário que a análise dos
dados seja fundamentada na discussão rela-
tiva ao conceito de eqüidade no campo da
saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Ministério da Saúde. NOB/SUS, 1996: Norma

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - SUS.
Brasília: 1997. Publicada no D.O.U. de 6/11/1996.

1) \TASUS. Recursos Federais do SUS. http://
sww.datasus.gov.br/cgi/rccsus. Consultado em junho/
2000 e fevereiro/2001.

Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos Econômicos e
Sociais. Gasto federal com assistência à saúde em Minas
Gerais: um estudo sobre a desigualdade na distribuição
dos recursos financeiros. Belo Horizonte, 1997.

Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos Econômicos e
Sociais. Gasto estadual e municipal com saúde em Mi-
nas Gerais. Belo Horizonte, 1999.

Fundação João Pinheiro. Escola de Governo. A Reforma do
Sistema de Saúde do Brasil: a descentralização como
diretriz e a igualdade como princípio. Belo Horizonte,
1999.

1-undação João Pinheiro. Centro de Estudos Econômicos e
Sociais. Gasto federal com atenção básica à saúde em
municípios mineiros. 1 cio Horizonte, março 2t5) 1

cs

1 Nesse estudo, não foi possível apurar o gasto realizado pela
esfera municipal no conjunto dos municípios de Minas
Gerais.

2 Publicada no Diário Oficial da União de 6/11/1996.

3 A NOB/SUS (1996) define para os municípios duas
modalidades de gestão: plena da atenção básica e plena
do sistema. Enquanto, no primeiro caso, os municípios
recebem a parcela do recurso federal destinada à aten-
ção básica, no segundo, eles recebem e gerenciam todo o
recurso federal (atenção básica, procedimentos
ambulatoriais de média e alta complexidade e internação
hospitalar).

4 Os gastos ambulatoriais analisados referem-se à parcela
de origem federal e são destinados à totalidade dos pro-
cedimentos ambulatoriais realizados nos municípios, in-
cluindo os de assistência básica.

5 Recursos do SUS, via tabnet, extraídos cm 9/6/00.

6 As transferências relacionadas à descentralização de pro-
gramas como farmácia básica, medicamentos para saú-
de mental e assistência à população indígena não foram
consideradas. Essas transferências representaram cerca
de S% do valor total transferido para atenção básica.

7 O detalhamento das informações sobre subgrupos de
municípios com menores e maiores valores do PAB en-
contra-se em Fundação João Pinheiro, 2001.

8 Essas exclusões justificam-se nos casos de municípios
para os quais não foram atribuídos valores de transfe-
rência para atenção básica (não habilitados) ou apresen-
taram transferências federais para atenção básica ape-
nas para alguns meses de 1999. Ou seja, neles o PAB não
foi instituído de forma completa. Também foram ex-
cluídos dessa comparação os municípios em gestão ple-
na do sistema cm 1999 e semiplena em 1997, já que não
é possível discriminar, do total da transferência federal,
os valores despendidos com atendimento ambulatorial.

9 Os valores correntes de 1997 foram atualizados pelo
1GP/DI da FGV a preços médios de 1999.

10 Em 1997, as regiões apresentavam situação similar a de
1999, tendo, no entanto, a mediana do gasto ambulatorial
per capita correspondido a valores inferiores a R$ 20,00.
Observa-se que a linha horizontal no interior das caixas
identifica a mediana dos dados. Com efeito, a medida
relativa ao conjunto dos municípios do Estado (media -
nade R$ 14,58 segundo a tabela 5) representa a maioria
das regiões, diferenciando-se somente ojequitinhonha
(a mais baixa mediana) e o Norte de Minas (a mais
elevada).

11 Moema (RS 155,85), Santo Antônio do Monte (R$
103,21). Destacam-se ainda por elevado per capita
ambulatorial: Serra da Saudade (RS 61,17) e Doresópolis
(RS 46,57).
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