
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS - EPPEN 

 

  

 

 

 

 

ANDRÉ SACRAMENTO SANTOS 

 

 

 

 

 

 

FEDERALISMO FISCAL E RECEITAS PARA SAÚDE: O COMPORTAMENTO DOS 

REPASSES DO SUS E DA SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSASCO - SP 

2021 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS - EPPEN 

 

  

 

 

 

 

ANDRÉ SACRAMENTO SANTOS 

 

 

 

 

 

 

FEDERALISMO FISCAL E RECEITAS PARA SAÚDE: O COMPORTAMENTO DOS 

REPASSES DO SUS E DA SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como exigência parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Ciências Contábeis, à Escola Paulista de 
Política, Economia e Negócios da 
Universidade Federal de São Paulo – 
Campus Osasco. 
 
Orientador: Prof. Dr. Sandro Braz Silva 

 

 

 

 

 

 

OSASCO - SP 

2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional 
ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Unifesp Osasco 
e Departamento de Tecnologia da Informação Unifesp 

Osasco, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 
 

 

 

S237f SANTOS, André Sacramento 
Federalismo fiscal e receitas para saúde: o 

comportamento dos repasses do SUS e da saúde para os 
municípios do estado de São Paulo / André Sacramento 
Santos. - 2021. 

78 f. :il. 

 

Trabalho de conclusão de curso (Ciências Contábeis) - 
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Política, 
Economia e Negócios, Osasco, 2021. 

Orientador: Prof. Dr. Sandro Braz  Silva. 
 

1. Federalismo fiscal. 2. Saúde. 3. Receitas absolutas para 
saúde. 4. Receita per capita para saúde. 5. São Paulo (Estado). 
I. Silva, Prof. Dr. Sandro Braz , II. TCC - Unifesp/EPPEN. 
III. Título. 

 

CDD: 336.20981 



 
 

ANDRÉ SACRAMENTO SANTOS 
 
 

FEDERALISMO FISCAL E RECEITAS PARA SAÚDE: O COMPORTAMENTO DOS 
REPASSES DO SUS E DA SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como exigência parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Ciências Contábeis, à Escola Paulista de 
Política, Economia e Negócios da 
Universidade Federal de São Paulo – 
Campus Osasco. 
 
Orientador: Prof. Dr. Sandro Braz Silva 
 

 

Data de Aprovação: 01/03/2021 

Local: Osasco/SP 

 

Banca Examinadora 

 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Sandro Braz Silva 
Orientador – UNIFESP 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Saporito 

UNIFESP 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha mãe (in 

memorian). Que sempre acreditou em mim, 

quando nem eu acreditava. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por ser o meu maior companheiro e ter me 

dado forças em todos os momentos. 

À minha família, pais e irmãos, minha tia Isabel Sacramento e tia Regina 

Sacramento (in memorian). 

Agradeço a minha colega de curso e formanda 2019, Natália Alves Santos, 

que me ajudou em diversas dúvidas. E também aos colegas de turma Gustavo 

Souza e Heitor Augusto que foram essenciais na construção das planilhas. 

Agradeço ainda ao meu orientador professor Dr. Sandro por todo auxílio 

durante a realização deste trabalho de conclusão de curso e por ter compartilhado 

comigo o seus conhecimentos nas diversas áreas da contabilidade e do pensamento 

científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo identificar como os repasses federais para o 

SUS afetaram o comportamento das receitas destinadas à saúde dos municípios do 

estado de São Paulo nos anos de 2013 a 2019. A obtenção dos dados foi extraída 

do sistema SICONFI. Os dados foram analisados de forma descritiva pelo método 

quantitativo, o estado de São Paulo foi dividido em 16 regiões administrativas. 

Foram analisadas as receitas absolutas, os dados populacionais e as receitas per 

capita. Verificou-se que as regiões com maiores receitas absolutas têm as menores 

receitas per capita. 

Palavras-chave: Federalismo Fiscal. Saúde. Receitas absolutas para saúde.  

Receita per capita para saúde. Regiões administrativas do estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The present study aims to identify how federal transfers to SUS affected the behavior 

of health revenues in municipalities in the state of São Paulo. The data collection was 

extracted from the SICONFI system. The data were analyzed descriptively using the 

quantitative method. The state of São Paulo was separated into 16 administrative 

regions. Absolute revenues, population data and revenues per capita were analyzed. 

It was found that the regions with the highest absolute revenues have the lowest per 

capita revenues. 

Key words:. Fiscal Federalism. Health. Absolute recipes for health. Per capita 

revenue for health. Administrative regions of the state of São Paulo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muito se fala do aumento dos gastos sociais na área de saúde, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988, por ocasião da 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, que passou a 

oferecer a todo cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito a 

serviços de saúde. Considerado um dos maiores e melhores sistemas de 

saúde públicos do mundo, o SUS beneficia cerca de 180 milhões de brasileiros 

e realiza por ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, desde procedimentos 

ambulatoriais simples a atendimentos de alta complexidade, como transplantes 

de órgãos. Os desafios, no entanto, são muitos, cabendo ao Governo e à 

sociedade civil a atenção para estratégias de solução de problemas diversos, 

identificados, por exemplo, na gestão do sistema e também no subfinancimento 

da saúde (FIOCRUZ, 2019). 

O SUS surgiu em substituição ao INAMPS (Instituto Nacional de 

Assistência Médica e Previdência Social). O acesso não era universalizado e 

estava limitado aos trabalhadores formais, ou seja, aos que possuíam carteira 

assinada. Neste modelo, boa parte dos atendimentos era realizada por 

hospitais federais e filantrópicos. 

O SUS é hoje uma das principais políticas públicas do País e sua 

importância é de extrema relevância para a prevenção de doenças, a exemplo 

da vacinação e no combate às mazelas na saúde em todas as esferas sociais. 

Seus números são gigantescos, como também seus gastos. Nos últimos anos 

têm-se discutido reduções de suas despesas ou melhor partilha de sua 

responsabilidade entre os governos subnacionais. Porém, ainda não há 

resposta de como essa partilha poderá ser melhor realizada. 

Duas leis federais regulamentam o SUS, a Lei 8080/90 e 8142/90, mas 

foram as Normas Operacionais Básicas propostas pelo Ministério da Saúde, 

que impulsionaram a adesão ao SUS e delinearam seu modelo como o 

conhecemos hoje (FRANZESE E ABRUCIO, 2009; ARRETCHE 2004). A EC nº 

29/00 obriga os governos estaduais e municipais a gastarem, respectivamente, 

12% e 15% do total de suas receitas tributárias em saúde (ARRETCHE, 2007). 

Por ter regras claras e certeza de recebimento de recursos federais para 

aplicação de atendimento a saúde na adesão ao SUS, pode-se dizer que 

http://pensesus.fiocruz.br/node/5
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quase a totalidade dos municípios brasileiros aderiu ao sistema, mesmo que 

em boa parte dos municípios apresente limitações, a gestão da atenção básica 

de saúde. Um dos fatores para o sucesso do programa é a representatividade 

que estados e municípios possuem, através de conselhos de saúde, em que há 

a participação e representação de estados e municípios para a formulação de 

políticas de saúde (ARRETCHE, 2004). 

Mesmo com diversas críticas, o SUS é a principal alternativa de 

atendimento à população pobre, mas não é limitado apenas a esta parcela da 

população, pois ações da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e 

de campanhas de vacinação são utilizadas por toda a população 

independentemente da renda, por exemplo. 

Nas grandes cidades do país, a presença de entidades do terceiro setor 

ligadas às universidades desempenham papel primordial à saúde. Em especial, 

nas especialidades médicas de média e alta complexidade. No entanto, em 

municípios menores não há a presença destas instituições, assim grande 

demanda das cidades do interior do País são encaminhadas para as capitais 

sobrecarregando a capacidade de atendimento destas instituições. 

O trabalho tem como pressuposto a redução contínua de repasses do 

governo federal por meio do Ministério da Saúde para estados e municípios do 

país, neste trabalho serão analisadas as receitas destinadas aos municípios do 

estado de São Paulo e como estão distribuídos os valores per capita nas 

regiões administrativas do estado de São Paulo. Além disso, será observada se 

a aprovação da Emenda Constitucional 95 de 2016 que limita as despesas com 

saúde, entre outras, por 20 anos, interferiu de alguma maneira nestes valores. 

Este é considerado um tema amplo e muito discutido na atualidade, 

tendo em vista o crescente envelhecimento da população e o crescente 

aumento das despesas com saúde, porém as receitas não têm aumentado no 

mesmo ritmo que os gastos. Assim, formulou-se o seguinte problema de 

pesquisa: Como estão distribuídos os recursos do SUS no estado de São 

Paulo? 

Para ser respondido, o problema de pesquisa perseguirá o objetivo de 

identificar como as receitas e os repasses federais para o SUS afetaram o 

comportamento das receitas destinadas às despesas para a Saúde dos 
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municípios do estado de São Paulo. Como objetivos específicos têm-se os 

seguintes desafios: 

• Entender como a descentralização de poder do governo central 

para os governos subnacionais influencia a gestão do SUS; 

• Verificar como o tamanho da população interfere nos valores 

recebidos entre as regiões; 

• Comparar os aportes de recursos da esfera federal, para os 

municípios do estado de São Paulo. 

Os estudos preliminares sobre este tema denotaram que a área de 

saúde, diferente da educação, não possui uma clara da competência de cada 

esfera. Não é possível separar a saúde em níveis claros de competência. 

Assim, temos que todas as esferas (federal, estadual e municipal) atuam juntas 

na saúde. Além disso, a complexidade das patologias e o preparo das cidades 

para tratar da saúde em sua grande maioria tem sido desafiador para estados e 

municípios, em especial para as regiões mais pobres. 

O federalismo fiscal denota como a distribuição das receitas tributárias 

será repartida por um País. Essas características dizem respeito a como os 

governos irão atuar na área de bem-estar social e nos programas de 

descentralização das políticas públicas. 

O intuito deste trabalho será identificar como os recursos federais para a 

saúde estão distribuídos entre os municípios do estado de São Paulo. 

Este estudo pode contribuir para compreender como estados e 

municípios do Brasil têm enfrentado a crise do SUS e quais as alternativas 

apontadas por pesquisadores para minimizar estas dificuldades. 

O presente trabalho será estruturado da seguinte forma: introdução que 

situa o leitor no assunto que será abordado; referencial teórico, seção que 

conceitua os temas importantes para uma melhor compreensão do estudo; 

metodologia empregada para a realização da pesquisa; a análise dos 

resultados; e, por fim, as considerações finais do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Federalismo: conceitos básicos 

 

A palavra federalismo originou-se do latim foedus, que significa 

associação, tratado, pacto, aliança ou contrato, remetendo a um acordo mútuo 

entre as partes, pautadas na confiança (ANDRADE e GOMES apud RIKER, 

1975). 

Para Franzese e Abrucio (2009), federalismo consiste na autonomia dos 

governos subnacionais e no compartilhamento da legitimidade e do processo 

decisório entre os entes federativos. Diferentemente de estado unitário, em 

que, o governo central é anterior e superior às instâncias locais, e as relações 

de poder obedecem a uma lógica hierárquica. 

Franzese e Abrucio (2009) realizaram uma diferenciação entre os dois 

principais tipos de federalismo existentes: o federalismo competitivo e o 

federalismo cooperativo. Para os autores o padrão competitivo pode ser 

caracterizado por uma distribuição de competências entra os níveis de 

governo, de maneira a preservar a autonomia entre as unidades federativas. Já 

no federalismo cooperativo, “as instituições políticas incentivam os atores 

territoriais a colaborarem, dividindo os poderes entre eles funcionalmente e 

prevendo tarefas a serem executadas entre eles”. 

Andrade e Gomes (2012) trazem três tipos de federalismo: o centrípeto, 

o centrífugo e o cooperativo. No centrípeto predominam as relações de 

subordinação, sendo a União o ente com maior força. Já no centrífugo a 

concentração do poder é mais forte no estado membro do que na União. 

Abrucio (2006) corrobora com o conceito ao afirmar que no federalismo 

centrífugo os Estados possuem ampla autonomia, e baixa cooperação entre si, 

sendo o governo federal mais enfraquecido. Já no federalismo cooperativo 

também chamado de colaborativo há iguais poderes entre a União e os 

estados membros (ANDRADE e GOMES, 2012). 
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2.1.1 O Federalismo no Brasil 

 

No Brasil, observa-se que a colaboração entre os estados e municípios 

de um mesmo território não é tão harmônica quando o conteúdo aborda 

arrecadação de tributos. A guerra fiscal entre estados e municípios denota a 

fragilidade em adotar o federalismo cooperativo. Na prática, o Brasil tem 

adotado o federalismo competitivo, uma vez que não há união das forças entre 

os diferentes governos territoriais, mas uma competição tributária e fiscal 

(SOUZA, 2006; AZEVEDO, 2006; ABRUCIO, 2006). 

Rodden (2005) acrescenta que embora os governos subnacionais 

possam arrecadar receitas próprias, os governos centrais têm o poder de 

interferir quanto às alíquotas e das bases tributárias, deixando a cargo dos 

governos subnacionais o papel de coletar impostos e repassá-los ao governo 

central. 

Assim, diferentemente do que ocorre nos estados e nos grandes 

municípios, as relações intermunicipais vêm ocorrendo de forma cada vez mais 

crescente, seja por meio de consórcios ou de cooperação nas áreas de saúde, 

proteção ambiental e desenvolvimento econômico. O que não é observado nos 

municípios menores, onde ainda há competição acirrada por recursos públicos 

e privados (SOUZA, 2006). 

A alternativa seria “criar bases materiais e institucionais que reforcem as 

vantagens comparativas das diversas regiões metropolitanas para atrair esses 

investimentos, sem excluir os municípios mais pobres” (AZEVEDO, 2006). Já 

para Abrucio (2006) toda federação deve combinar formas benignas de 

cooperação e competição, ou seja, este seria um pré-requisito para que 

existisse um estado federativo. 

No entanto, os governos centrais podem tentar restringir a autonomia 

fiscal dos governos subnacionais, por meio de transferências condicionadas, 

mas também impondo limitações formais à obtenção de empréstimos pelos 

governos subnacionais (Rodden, 2005). 

Assim, podemos considerar que o País vive um federalismo competitivo 

e não, o colaborativo ou cooperativo, como afirma a Constituição de 1988, em 

que todos os agentes territoriais unem forças para o desenvolvimento da nação 
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e para a descentralização das políticas públicas de forma equilibrada em todo 

território. 

Rodden (2005) acrescenta que o federalismo não é uma distribuição 

particular de autoridade entre governos, mas sim um processo estruturado por 

um conjunto de instituições por meio do qual a autoridade é distribuída e 

redistribuída. 

A história recente demonstra que em diversos momentos a Constituição 

abordou aspectos diferentes para a distribuição da arrecadação pelo País. Em 

1891 a Constituição Federal adotou o regime de separação de fontes 

tributárias. Já no período mais duro do regime militar (1965-68) optou-se pela 

centralização de receitas e novamente na Constituição Federal de 1988 houve 

o retorno da descentralização fiscal das receitas tributárias (ARRETCHE, 2004; 

ANDRADE E GOMES, 2012; SOUZA 2006; FALLETI, 2006; ABRUCIO, 2006). 

No entanto, a Constituição de 1988 conservou certas características das 

Constituições anteriores, tais como tendência à constitucionalização de muitas 

questões; fortalecimento dos governos locais frente aos estados; tendência à 

adoção de regras uniformes para as esferas subnacionais e a impossibilidade 

de avançar em políticas voltadas para a diminuição de desequilíbrios regionais 

(SOUZA, 2006). 

A constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, parágrafo único, diz o 

seguinte: “Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a 

União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional”. 

Ao prever a elaboração de uma lei complementar que não foi 

promulgada, União, estados e municípios não encontram meios legais para 

executarem a cooperação entre si (SOUZA, 2006).  

O que é possível verificar é um processo de descentralização nas áreas 

de saúde, educação e assistência social (FRANZESE e ABRUCIO, 2009). 

Arretche (2004) defende que mesmo com tendências dispersivas derivadas do 

sistema tributário, fiscal e tributário, o governo federal dispõe de mecanismos 

para articular as principais políticas sociais, ainda que variem entre as 

diferentes políticas. 

Para Rodden (2005) a descentralização é frequentemente concebida 

como a transferência de autoridade dos governos centrais para os governos 
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locais, tomando-se como fixa  a autoridade total dos governos sobre a 

sociedade e a economia. 

Sem dúvida a mais importante política de pública no Brasil é o SUS, 

criado após a Constituição de 1988, tem seu papel fundamental para 

implementação da saúde de maneira universal a todos os brasileiros e mesmo 

estrangeiros que estiverem em território nacional. 

 

2.2 O Sistema Único de Saúde 

 

2.2.1 O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

 

O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS), autarquia federal, foi criado em 1977, pela Lei nº 6.439, que instituiu 

o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), definindo um 

novo desenho institucional para o sistema previdenciário, voltado para a 

especialização e integração de suas diferentes atividades e instituições. O novo 

sistema transferiu parte das funções até então exercidas pelo Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS) para duas novas instituições. A assistência 

médica aos segurados foi atribuída ao INAMPS e a gestão financeira, ao 

Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social 

(Iapas), permanecendo no INPS apenas a competência para a concessão de 

benefícios (FLEURY, 1997). 

Pessoas que não estavam em empregos formais não tinham acesso a 

serviços de saúde como temos hoje, por meio do SUS. Para se ter uma ideia, 

pessoas desempregadas representavam 7,1% da população economicamente 

ativa em 1984, segundo dados do IBGE. Essa parcela era obrigada a recorrer 

ao sistema privado ou aos poucos serviços municipais, estaduais e de 

instituições assistencialistas, como Santas Casas de Misericórdia ou hospitais 

universitários (MACHADO, 2019). 

Em 7 de março de 1990, na última semana do governo Sarney, o 

INAMPS foi finalmente transferido do Ministério da Previdência e Assistência 

Social para o Ministério da Saúde, através do Decreto nº 99.060. A partir daí, a 

presidência da autarquia passou a ser exercida pelo secretário de Assistência à 

Saúde do Ministério da Saúde, numa progressiva diluição de sua identidade 
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institucional. O processo de formatação e operacionalização do SUS nos 

estados e municípios, através das normas operacionais básicas de 1991 e de 

1993, que formalizaram a transferência da gestão da saúde a essas esferas 

governamentais, tem nas comissões intergestoras tri e bipartites o espaço 

institucional de distribuição pactuada de recursos e atribuições entre os níveis 

federal, estadual e municipal (FLEURY, 1997). 

O INAMPS foi extinto em 1993, pela Lei nº 8.689, e suas competências 

transferidas às instâncias federal, estadual e municipal gestoras do Sistema 

Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição de 1988, que consagrou o 

direito universal à saúde e a unificação/descentralização para os estados e 

municípios da responsabilidade pela gestão dos serviços de saúde (FLEURY, 

1997). 

 

2.2.2 O SUS 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos 

sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo procedimentos mais 

simples, por meio da Atenção Básica, até os mais complexos, garantindo 

acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua 

criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, 

sem discriminação. A atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados 

assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, com foco na 

saúde com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde. 

A política de saúde e os serviços dela decorrentes são regidos pelos 

artigos 196 a 200 da Constituição Federal e por um conjunto de leis que lhes 

dão configuração técnico-administrativa bastante diferenciada dos demais 

setores públicos no tocante à sua organização e ao seu funcionamento. Seu 

principal marco legal é a Lei nº 8.080/1990, regulamentada pelo Decreto nº 

7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 1990). 

A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e 

participativa entre os três entes da Federação: a União, os Estados e os 

municípios. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto 

os serviços de saúde. Engloba a atenção básica, média e alta complexidades, 

os serviços urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços 
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das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência 

farmacêutica. 

É inegável que o SUS trouxe inúmeras responsabilidades aos governos 

regionais e locais, mas não necessariamente os recursos disponíveis para as 

despesas. Para Rodden (2005) há um interesse maior na condução das 

responsabilidades do governo central para os governos locais, pois em sua 

visão a resposta pode relacionar-se com a potencial redução do déficit 

orçamentário do governo central, bem como a transferência de 

responsabilidade pelo mau desempenho. 

Conforme a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a “Saúde é 

direito de todos e dever do Estado”. No período anterior à CF-88, o sistema 

público de saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores vinculados à 

Previdência Social, aproximadamente 30 milhões de pessoas com acesso aos 

serviços hospitalares, cabendo o atendimento aos demais cidadãos às 

entidades filantrópicas. 

A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes. Esta Lei regula em todo o 

território nacional as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 

jurídicas de direito público ou privado. 

A Lei 8.080/90 instituiu o Sistema Único de Saúde, constituído pelo 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e 

das fundações mantidas pelo poder público. A iniciativa privada participa do 

Sistema Único de Saúde em caráter complementar. 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo 

com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal vigente, 

obedecendo ainda princípios organizativos e doutrinários tais como: 

Universalização: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas 

e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e 

serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, 

raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. 
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Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar 

de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais 

e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa 

tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. 

Integralidade: este princípio considera as pessoas como um todo, 

atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração 

de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o 

tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe 

a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma 

atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na 

saúde e qualidade de vida dos indivíduos. 

A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. 

O SUS conta em cada esfera de governo com as seguintes instâncias 

colegiadas: 

(a) a Conferência de Saúde; e 

(b) o Conselho de Saúde. 

O Conselho de Saúde será composto por representantes do governo 

(gestores), prestadores de serviço, trabalhadores de saúde e usuários, sendo 

que a representação dos usuários deverá ser paritária (50%) em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua 

organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, 

aprovado pelo respectivo Conselho. 

A Lei 8.142/90 trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional de 

Saúde, do repasse de forma regular e automática para os Municípios, Estados 

e Distrito Federal. Para o recebimento destes recursos Municípios, Estados e 

Distrito Federal devem contar com: 

(a) Fundo de Saúde; 

(b) Conselho de Saúde; 

(c) Plano de Saúde; 

(d) Relatório de Gestão; 

(e) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; 
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(f) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários 

(PCCS). 

Estas são as leis consideradas mais importantes para o Sistema Único 

de Saúde, pois são consideradas as que estruturaram o sistema desde seu 

início. Outras leis, normas, decretos e regulamentos foram criados para 

organizar os repasses de recursos e as ações de cada esfera frente aos 

grandes desafios da saúde. 

 

2.2.3 A Gestão do SUS 

 

Por determinação constitucional, o SUS é um sistema que integra ações 

e serviços públicos de saúde, em rede regionalizada e hierarquizada, o qual 

pode contar de forma complementar com os serviços privados de saúde, com 

ou sem fins lucrativos, com preferência para estes últimos (BRASIL, 1988, p. 

41). 

Os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de 

complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a 

partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da 

população a ser atendida. 

A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já 

existem, visando o comando unificado dos mesmos. Santos (2015) acrescenta 

que o serviço público deve se estruturar em rede, em região de saúde, 

mediante a integração dos serviços dos entes federativos, sob o modelo 

técnico-sanitário de organização dos serviços de menor ao de maior 

complexidade tecnológica, com a atenção primária como porta principal e 

ordenadora do sistema regional. 

Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis de atenção e 

garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade 

requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. 

Em tese descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os 

três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar 

serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte 

dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser 

descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município 
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condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer esta 

função. Para que valha o princípio da descentralização, existe a concepção 

constitucional do mando único, onde cada esfera de governo é autônoma e 

soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a 

participação da sociedade. 

Silva e Benito (2013) entendem que a regionalização é apresentada 

como macroestratégia para avançar no processo de descentralização em 

saúde, visando garantir aos usuários serviços resolutivos e de boa qualidade. 

O processo de descentralização e regionalização exige um compromisso 

na gestão dos entes subnacionais junto ao governo federal que envolve um 

processo de divisão decisória e de poder, sendo estes processos prioritários 

para que não se perca de vista a realidade do cidadão. Pois,não existe o 

doente federal, estadual ou municipal (Trevisan e Junqueira 2007 apud Silva e 

Benito, 2013). 

O Plano Diretor de Regionalização (PDR) confere a responsabilidade às 

secretarias estaduais de saúde que tem o objetivo de garantir acesso aos 

serviços de saúde para o cidadão mais próximo de sua residência.  

Porém, apenas a descentralização embasada na transferência de 

responsabilidades e de recursos financeiros escassos para o nível municipal 

não garante capacidade administrativa e institucional dos mesmos, como não 

também não confere qualidade aos serviços prestados à população (Benito e 

Silva, 2013). 

Para os autores essa situação contribui para fragilizar o âmbito 

municipal, mantendo-o subordinado às determinações dos outros entes 

federados. Essa realidade denuncia uma situação de submissão que ainda não 

foi superada, apesar das mudanças garantidas pelo SUS. 

Assim, na Lei 8080/ 90 a sociedade está convidada a participar no dia-a-

dia do sistema. Para isto, devem ser criados os Conselhos e as Conferências 

de Saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da 

política de saúde através do Pacto pela Saúde. 

O Pacto pela Saúde define seus eixos temáticos, prioridades, objetivos e 

metas, divulgado por meio da Portaria GM/MS nº 399, de 22 de Fevereiro de 

2006 foi contemplado de forma permanente na pauta de reflexões, debates e 
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decisões no âmbito das Comissões Intergestores do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Considerado como ordenador do processo de gestão do SUS, o Pacto 

pela Saúde fez parte da agenda prioritária da Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT), no período de 2006 a 2011. A agenda de trabalho teve como objetivo: 

1) orientar as pactuações de políticas, evitando ações fragmentadas 

e desconectadas às suas prioridades; 

2) garantir que no processo de pactuação de estratégias para 

implementação das políticas fossem definidas diretrizes nacionais 

que refletissem a unidade de princípios, assegurando, no 

processo de descentralização, a diversidade operativa em cada 

Estado; 

3) retomar o processo de redução das desigualdades regionais e 

monitorar de forma permanente o Pacto pela Saúde e as ações 

definidas para sua implementação. 

Todavia, nesse mesmo ano, foi sancionado o Decreto 7.508, de 28 de 

junho de 2011, que dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, possibilitando o 

aprimoramento do Pacto Federativo. 

O Decreto preencheu a lacuna que existia no arcabouço jurídico do SUS 

e regulamentou, após 20 anos, a Lei 8.080/90, contribuindo efetivamente na 

garantia do direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros. Nesse sentido, 

considerando a necessidade de aprimoramento do Pacto pela Saúde e de 

implantação do Decreto nº 7.508, a CIT em Reunião Ordinária, ocorrida em 12 

de Junho de 2012, pactuou as seguintes normativas vigentes: 

A Resolução nº 4, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a pactuação 

tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito 

do SUS, para fins de transição entre os processos operacionais do Pacto pela 

Saúde e a sistemática do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

(COAP); 

A Portaria nº 1.580, de 19 de julho de 2012, que afasta a exigência de 

adesão ao Pacto pela Saúde ou assinatura do Termo de Compromisso de 

Gestão, de que trata a Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, 
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para fins de repasse de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde a 

Estados, Distrito Federal e Municípios e revoga Portarias. 

Dessa forma, os gestores municipais e estaduais verificam quais 

instrumentos de atendimento possuem (ambulâncias, postos de saúde, 

hospitais, etc.). Após a análise da potencialidade, traçam um plano regional de 

serviços. O acerto ou pactuação irá garantir que o cidadão tenha acesso a 

todos os tipos de procedimentos de saúde. Na prática, uma pessoa que precisa 

passar por uma cirurgia, mas o seu município não possui atendimento 

hospitalar, será encaminhada para um hospital de referência em uma cidade 

vizinha (BRASIL, 2007). 

Ainda segundo o Ministério da Saúde os municípios são incentivados a 

assumir integralmente as ações e serviços de saúde em seu território. Esse 

princípio do SUS foi fortalecido pelo Pacto pela Saúde, acertado pelos três 

entes federados em 2006. A partir de então, o município pode assinar um 

Termo de Compromisso de Gestão. Se o termo for aprovado na Comissão 

Bipartite do estado, o gestor municipal passa a ter a gestão de todos os 

serviços em seu território. A condição permite que o município receba os 

recursos de forma regular e automática para todos os tipos de atendimento em 

saúde que ele se comprometeu a fazer (BRASIL, 2007). 

Mendes et al (2011) apud Duarte el al (2018) afirma que a autonomia de 

estados e municípios a partir da distribuição descentralizada de recursos para a 

saúde não se efetivou. Duarte (2018) acressenta que a fragmentação na 

transferência de recursos restringe a autonomia dos entes municipais. 

Paim et al (2011) corrobora com os autores ao afirmar que a capacidade 

administrativa no nível municipal é muitas vezes deficiente, assim como a 

regulamentação nacional. 

A descentralização das ações tem sido bastante criticada entre os 

autores devido aos critérios para realização das ações, pois, a maioria dos 

municípios não está preparado e não há suporte para o acompanhamento 

necessário. Além disso, fica evidente a concentração de recursos pelo governo 

central que regulamenta e fiscaliza as ações de entidades locais frente ao SUS, 

podendo inclusive puni-los com bloqueio de repasses e isso acarretar 

consequências a  não concretização de ações para a população. 
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2.2.4 Os Agentes do Sistema SUS 

 

A gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da Saúde. 

O governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde. 

Historicamente, o Ministério da Saúde aplica metade de todos os recursos 

gastos no país em saúde pública em todo o Brasil, e estados e municípios, em 

geral, contribuem com a outra metade dos recursos. O Ministério da Saúde 

formula políticas nacionais de saúde, mas não realiza as ações. Para a 

realização dos projetos, depende de seus parceiros (estados, municípios, 

ONGs, fundações, empresas, etc.). Também tem a função de planejar, elaborar 

normas, avaliar e utilizar instrumentos para o controle do SUS. 

Os estados possuem secretarias específicas para a gestão de saúde. O 

gestor estadual deve aplicar recursos próprios, inclusive nos municípios, e os 

repassados pela União. Além de ser um dos parceiros para a aplicação de 

políticas nacionais de saúde, o estado formula suas próprias políticas de 

saúde. Ele coordena e planeja o SUS em nível estadual, respeitando a 

normatização federal. Os gestores estaduais são responsáveis pela 

organização do atendimento à saúde em seu território. 

São responsáveis pela execução das ações e serviços de saúde no 

âmbito do seu território.  O gestor municipal deve aplicar recursos próprios e os 

repassados pela União e pelo estado. O município formula suas próprias 

políticas de saúde e também é um dos parceiros para a aplicação de políticas 

nacionais e estaduais de saúde. Ele coordena e planeja o SUS em nível 

municipal, respeitando a normatização federal. Pode estabelecer parcerias com 

outros municípios para garantir o atendimento pleno de sua população, para 

procedimentos de complexidade que estejam acima daqueles que pode 

oferecer. 

Arretche (2003) identifica que mesmo com a descentralização as 

desigualdades no acesso a saúde entre os municípios ainda está longe de ser 

um problema acabado. Em suma, metade das despesas em saúde são pagas 

com recursos federais, mas a outra metade é de responsabilidade de estados e 

municípios que muitas das vezes só conseguem investir os valores mínimos 

estipulados na Legislação. 
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Silva e Benito (2013) corroboram com a autora ao afirmar que se para a 

esfera federal a descentralização de responsabilidades é uma posição 

confortável, para os municípios é uma condição difícil de manter, devido à 

crescente responsabilidade política, social e econômica. Com a ajuda de 

Mendes (2006) apud Silva e Benito (2013) os autores afirmam que estados e 

municípios têm menores capacidades fiscais para atender a demanda por 

serviços de saúde cada vez mais caros e complexos. 

Os autores identificam em sua pesquisa uma necessidade dos gestores 

de criarem estratégias em suas cidades para que a atenção primária seja 

resolutiva e assim, se evite os encaminhamentos para os serviços de maior 

complexidade (Silva e Benito, 2013). 

Os governos centrais e locais têm grande responsabilidade junto ao 

SUS, fazê-lo funcionar e garantir que os recursos disponíveis sejam suficientes 

para atender a população com a qualidade necessária. É sabido que o sistema 

vive crescente escassez de recursos e mesmo quando havia destinação da 

CPMF (Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira) para o SUS, 

a maior parte destes recursos era utilizada para custear outras despesas. Paim 

et al (2011) revela que em 2006 apenas 40% dos recursos captados pela 

contribuição foram utilizados pelo Ministério da Saúde e uma proporção 

considerável foi utilizada para pagar a dívida pública. 

O financiamento do SUS é muito complexo e conta com recursos das 

três esferas. Essa divisão consiste em dar responsabilidades a todas as 

esferas frente ao SUS e garantir que os recursos mínimos de aplicação de 

estados e municípios sejam mantidos conforme estipula a lei orgânica e as leis 

complementares, sem ferir os princípios constitucionais. 

 

2.2.5 Financiamento do SUS 

 

A Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de 

governo – federal, estadual e municipal – financiem o Sistema Único de Saúde 

(SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e 

serviços públicos de saúde. Planejar este financiamento, promovendo 

arrecadação e repasse necessários de forma a garantir a universalidade e 

integralidade do sistema, tem se mostrado, no entanto, uma questão bem 
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delicada. As restrições orçamentárias para o setor – sobretudo a falta de 

recursos nos municípios – e a necessidade premente de superá-las fazem com 

que as discussões sobre o financiamento ocupem constantemente a agenda 

dos movimentos sociais e políticos que atuam em defesa do SUS. 

Os percentuais de investimento financeiro dos municípios, estados e 

União no SUS são definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 

de janeiro de 2012, resultante da sanção presidencial da Emenda 

Constitucional 29. Por esta lei, municípios e Distrito Federal devem aplicar 

anualmente, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos em ações e 

serviços públicos de saúde, cabendo aos estados 12%. No caso da União, o 

montante aplicado deve corresponder ao valor empenhado no exercício 

financeiro anterior, acrescido do percentual relativo à variação do Produto 

Interno Bruto (PIB) do ano antecedente ao da lei orçamentária anual.    

Diversas instituições organizadas reivindicam, no entanto, que a União 

destine pelo menos 10% das receitas correntes brutas para a saúde pública 

brasileira, o que não se consolidou com a sanção da Lei Complementar nº 141. 

Diante disso, organizou-se o Movimento Nacional em Defesa da Saúde 

Pública, Saúde + 10, com o objetivo de coletar assinaturas para um projeto de 

lei de iniciativa popular que assegure o repasse deste percentual, alterando a 

legislação vigente. 

O CONASS trouxe alguns dados dos gastos realizados pela União e 

seus respectivos repasses a Estados e Municípios. 

Em relatório do CONASS (2003), os gastos públicos com ações e 

serviços de saúde no Brasil em 2000, por parte do Governo Federal, Estados e 

Municípios, podem ser estimados em cerca de R$ 34 bilhões de reais. Neste  

ano, os gastos do Governo Federal com recursos próprios somaram R$ 20,4 

bilhões (60% do total) e os dos Estados e Municípios alcançaram R$ 6,3 

bilhões (18,5%) e R$ 7,3 bilhões (21,5%), respectivamente. 

Em 2001 os gastos do Governo Federal com ações e serviços de saúde 

foram de R$ 22,6 bilhões.  O programa que responde pela maior parte dos 

gastos do MS é o Programa de Atendimento  Ambulatorial, Emergencial e 

Hospitalar, que inclui, entre outras ações, os atendimentos de média e alta 

complexidade ambulatorial e as internações hospitalares. No entanto, a 

participação desse programa no total dos gastos vem diminuindo em função do 
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aumento das despesas em programas como Saúde da Família e em ações de 

prevenção e vigilância.  

Uma parcela crescente dos gastos do Governo Federal é realizada na 

forma de transferência de recursos para os Estados e Municípios. Da mesma 

forma, uma parte dos gastos dos Estados constitui-se de transferência para os 

Municípios. 

A União se compromete a investir em ações e serviços públicos de 

saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro 

anterior, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação 

nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida ao ano anterior ao da lei 

orçamentária anual (BRASIL, 2012). 

Para os Estados, a base de cálculo é a sua receita própria, calculada da 

seguinte forma: 

Total das Receitas de Impostos de Natureza Estadual 

(ICMS+ IPVA+ITCMD) 

(+) Receitas de Transferências da União 

Quota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE 

Cota-Parte do IPI – Exportação 

Transferências da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) 

(+) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 

(+) Outras receitas correntes 

(Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas,Juros de Mora e 

Correção Monetária) 

(-) Transferências Financeiras Constitucionais e Legais aos Municípios: 

25% do ICMS 

50% do IPVA 

25% do IPI – Exportação 

(=) Receita Própria do Estado = Base de Cálculo Estadual 

De forma semelhante, para os Municípios, a base de cálculo é a sua 

receita própria, assim calculada: 

Total das Receitas de Impostos Municipais 

(ISS, IPTU, ITBI) 

(+) Receitas de Transferências da União Quota-Parte do FPM 

Quota-Parte do ITR 
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Quota-Parte da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) 

(+) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 

(+) Receitas de Transferências do Estado: 

Quota-Parte do ICMS 

Quota-Parte do IPVA 

Quota-Parte do IPI – Exportação 

(+) Outras Receitas Correntes 

(Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e 

Correção Monetária) 

(=) Receita Própria do Município = Base de Cálculo Municipal 

Essa divisão deixa visível a dependência de estados e mais ainda dos 

municípios dos repasses da União para financiar o sistema de saúde, haja 

vista, que os orçamentos de muitas cidades são muito abaixo quando 

comparados a outras regiões do país. 

Recentemente o Ministério da Saúde mudou o modelo de repasse dos 

recursos da União para estados e municípios. De acordo com a portaria 

3.992/2017, a transferência de recursos federais para o SUS será feita por 

meio de dois blocos de financiamento: custeio e investimentos. Isso, segundo o 

governo federal, dará aos gestores locais maior autonomia para gerir o dinheiro 

de acordo com as necessidades da população. Anteriormente os repasses 

eram feitos de acordo com o que ficou estabelecido pela portaria 204 de 2007, 

que dividia os repasses em seis blocos de financiamento: atenção básica, 

vigilância em saúde, média e alta complexidade, medicamentos, gestão e 

investimento. A mudança havia sido aprovada em janeiro de 2017 pela 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que é constituída por representantes 

do Ministério, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). 

A mudança, no entanto, gera preocupação entre especialistas, que a 

consideram um grave retrocesso no financiamento do SUS. Segundo eles, isso 

pode significar um desvio de recursos de áreas com menor visibilidade, como a 

vigilância em saúde, para áreas como a de média e alta complexidade, com 

forte presença do setor privado prestador de serviços para o SUS, que tem 

maior capacidade de exercer pressão sobre os gestores locais por mais 

recursos. 
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Um exemplo disso é trazido por Paim et al (2011) ao relatar que, na sua 

maioria, as unidades de atenção básica e as de emergência são públicas, 

enquanto os hospitais, ambulatórios e serviços de apoio diagnóstico e 

terapêutico são privados. Os autores ainda acrescentam que mais de 69% dos 

hospitais brasileiros são particulares, sendo que apenas 35,4% dos leitos 

hospitalares se encontram no setor público; 38,7% dos leitos do setor privado 

são disponibilizados para o SUS  por meio de contratos. 

Rodden (2005) já discutia que quando a descentralização resolve 

acrescentar camadas de governo e expandir áreas de responsabilidade 

compartilhada, pode facilitar a transferência de culpa ou de créditos políticos, 

na prática reduzindo a transparência. 

Para estudiosos do assunto, a extinção dos blocos específicos também 

pode aumentar a dificuldade de fiscalização e de rastreio do recurso. Rodden 

(2005) com a ajuda de SHLEIFER & VISHNY (1993) indicam que além de 

reduzir a transparência, em países em que a corrupção é um fenômeno, pode 

conduzir a competição pela extração de rendas e confusão sobre as bases do 

suborno. 

Vale ressaltar, que parte dos serviços prestados ao SUS são realizados 

por empresas privadas com fins lucrativos, que na medida em que não há 

restrição para a despesa em saúde poderão pressionar governos por mais 

recursos e assim redirecioná-los para áreas consideradas mais lucrativas. 

Por determinação constitucional, o SUS é um sistema que integra ações 

e serviços públicos de saúde, e pode contar de forma complementar com 

serviços privados de saúde, com ou sem fins lucrativos, com preferência a 

estes últimos (SANTOS, 2015). 

A pressão do mercado sempre vai existir, porque cada vez mais a saúde 

no município é feita por entidades filantrópicas, por modelos privatizantes, por 

modelos de fundação pública e de direito privado (PAIM et. al., 2011; SANTOS, 

2015). 

Pesquisa realizada pela FIOCRUZ (2018) relata que há uma inversão do 

modelo. Pesquisadores consultados pela entidade entendem que o Brasil vem 

investindo na prevenção, na promoção, na atenção básica, para ser resolutiva 

e para que as pessoas não tenham problemas de saúde agravados. Mas para 

que essa realidade se perpetue não se pode reduzir a vigilância em saúde num 
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momento em que há aumento de doenças infectocontagiosas e epidemias de 

dengue e zika. Para eles a mudança é preocupante num momento em que as 

doenças crônicas são responsáveis por mais de 70% das mortes, e se não 

houver atenção na saúde básica, essas doenças podem evoluir para 

problemas mais graves. Nessa pesquisa, os entrevistados relataram 

preocupação na preferência de um modelo que investe menos em promoção e 

prevenção, e que reduzirá a cobertura e o acesso à atenção básica. 

Segundo dados do Ministério da Saúde a nova proposta unifica os 

recursos e fortalece a execução das ações em saúde em todo país, além de 

garantir o melhor acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente os 

repasses da saúde são realizados por meio de seis blocos de financiamento 

temáticos.  Agora, os repasses serão feitos em duas categorias: custeio de 

ação e serviços públicos de saúde e o bloco de investimento. 

Ainda que a União seja responsável por metade das despesas em saúde 

do País, muito ainda precisa ser feito para que o acesso à saúde seja 

adequada à toda população. Teixeira e Paim (2018) demonstram preocupação 

com a realidade atual dos serviços de saúde no Brasil. Para eles, formou-se 

uma bomba relógio com as epidemias de diabetes e hipertensão de crianças e 

adultos jovens, obesidade; aumento dos acidentes nas estradas, em especial 

os de motocicleta, que quando não são fatais trazem custos altíssimos de 

reabilitação; crianças com Síndrome Neurológicas provocadas pelo Zika Vírus; 

elevadas taxas de morbimortalidade por câncer; depressão; com o crescimento 

da violência nas cidades e dos acidentes; com o envelhecimento da população; 

e com a tripla carga de doenças. 

Teixeira & Paim (2018) acrescentam que desde o governo Sarney, o 

orçamento da seguridade social sempre foi deficitário. Para eles, nem a 

sociedade nem o estado brasileiro têm apostado no projeto de Reforma 

Sanitária Brasileira (RSB) e optado pelo SUS como política prioritária. 

Silva e Benito (2012) acrescentam que o Movimento Sanitário defende a 

descentralização como uma possibilidade para redemocratização do país na 

medida em que aproxima os serviços às necessidades do cidadão e possibilita 

a ampliação da participação social. 
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Em 2014, quase 1 trilhão de reais do orçamento da União executado foi 

destinado ao pagamento da dívida pública (45,11%). Para a saúde, coube 

apenas 3,98%. 

A União rebate esses dados ao afirmar que o novo modelo vai permitir 

mais eficiência no controle e o monitoramento do cumprimento da execução 

dos recursos destinados às ações em saúde em todo o Brasil. Mais de 1.200 

artigos regulamentavam a transferência de recursos. Com esse modelo, em 

2016, mais de R$ 5,7 bilhões acabaram parados nas contas correntes de 

municípios, estados e o Distrito Federal. Para 2017, a previsão é que cerca R$ 

7 bilhões fiquem na mesma situação. 

Porém, há um debate que se levanta a partir do subfinanciamento da 

saúde e a relação entre o público e o privado, já que recursos públicos acabam 

sendo repassados ao setor privado. 

Para Santos (2015) a prestação de serviços na saúde por entidades 

filantrópicas remonta a décadas passadas, em que a saúde não era universal e 

os mais pobres precisavam recorrer a estas entidades para cuidar de suas 

enfermidades. A autora ainda acrescenta que a prestação de serviços em 

saúde não é um monopólio de exclusividade pública. Assim, entidades com ou 

sem fins lucrativos podem atuar na saúde de forma complementar e 

remunerada mediante tabela de procedimentos diagnósticos, ambulatoriais, 

médicos, terapêuticos e hospitalares estipulada pelo SUS. 

Paim et al (2011) corrobora com a autora ao trazer dados de 1970 a 

1974, e que foram disponibilizados recursos federais para reformar e construir 

hospitais privados. Os autores acrescentam que as políticas de saúde ao longo 

da história estimularam o setor privado no Brasil e promoveram a privatização 

da atenção à saúde. 

Santos (2015) acrescenta que a inexigibilidade de licitações está 

presente pelas características próprias da saúde, como a organização dos 

serviços em rede, que requer, na maioria das vezes, chamamento para 

negociação entre todos os interessados em participar do SUS 

complementarmente. 

Para Paim et al (2011) a expansão contínua do subsetor privado é 

subsidiada pelo estado, enquanto o subsetor público é subfinanciado, o que 
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compromete sua capacidade de assegurar a qualidade do cuidado e o acesso 

da população aos serviços. 

É evidente que os governos necessitam do setor privado para que o 

SUS possa atender a população de forma mais efetiva. No entanto, a maneira 

como isso acontece ainda não está tão transparente. Enquanto algumas áreas 

são demasiadamente exploradas pela iniciativa privada, pois retornam lucros 

expressivos, outras estão totalmente abandonadas. Assim, governantes 

precisam dosar as medidas e propor o que é melhor para a população, afinal o 

gestor público negocia para a sociedade e não para os empresários. 

As universidades e organizações sem fins lucrativos que atuam na 

saúde possuem papel primordial para que a população tenha acesso aos 

serviços de saúde, porém ainda assim, estão disputando por recursos cada vez 

mais escassos e que não mais consegue equalizar a crescente demanda de 

serviços da população. 

 

2.2.6 Desafios do SUS na Atualidade 

 

Para entender o tamanho desses desafios é necessário compreender a 

realidade brasileira. 

O país está dividido em cinco regiões geográficas, com diferentes 

condições demográficas, econômicas, sociais, culturais e de saúde. Há muitas 

desigualdades internas. Em tese a região sudeste é a mais populosa (43%), 

compreende 11% do território e possui 56% do Produto Interno Bruto. Já a 

região Norte tem a menor densidade populacional e é a segunda região mais 

pobre, depois da região Nordeste (PAIM et. al, 2011). 

Criado em 1988, o SUS já passa da terceira década e os desafios têm 

aumentado constantemente. 

Em geral, as pessoas de mais baixa renda demoram mais em procurar 

auxílio médico devido a experiências negativas em atendimentos anteriores, ou 

ainda devido a outros fatores, como a impossibilidade de faltar ao trabalho 

(PAIM et al, 2011). 

Vale ressaltar que na criação do SUS, o mundo vivia numa época de 

instabilidade econômica, com forte retração dos movimentos sociais, 
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proliferação da ideologia neoliberal e redução do poder de compra da classe 

trabalhadora. 

Assim, por meio da Constituinte de 1988, o SUS trouxe uma alternativa 

de atendimento público e gratuito para uma parcela da população que não 

tinha acesso à saúde. A partir, da década de 1990, foram lançadas várias 

iniciativas como programa e prevenção de HIV/AIDS, maiores esforços de 

controle ao tabagismo, a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o 

estabelecimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a criação de 

um modelo de atenção à saúde dos povos indígenas. 

Silva e Benito (2012) acrescentam que na atualidade o maior desafio do 

SUS é tornar a saúde um direito de todos em uma sociedade que transforma o 

cidadão em um agente consumidor e a saúde em mercadoria. 

Paim et al (2011) argumentam que a atenção secundária é pouco 

regulamentada e os procedimentos de média complexidade são geralmente 

preteridos em favor dos procedimentos de alto custo. O SUS é altamente 

dependente de contratos com o setor privado, sobretudo no que diz respeito a 

equipamentos de alta tecnologia ao apoio diagnóstico, como exames de 

imagem, equipamentos de ultrassom, tomógrafos e de ressonância magnética. 

Para Rodden (2005, p.10) “a descentralização muitas vezes cria uma 

forma de governo mais complexa e entrelaçada, que pouco se parece com as 

formas de descentralização previstas nos manuais sobre federalismo fiscal”. O 

autor ainda acrescenta que é pouco frequente que a descentralização fiscal e 

de políticas torne o deslocamento de recursos financeiros e econômicos 

constantes do governo central para os governos regionais ou locais. Para ele, a 

descentralização envolve acrescentar novas camadas ou novos recursos e 

responsabilidades para os níveis inferiores de governo, em um contexto de 

superposição das esferas de autoridade. 

Silva e Benito (2013) chamam atenção para a situação de municípios  

em que há abandono do Estado ao alocar recursos para tratamentos de média 

e alta complexidade, forçando uma migração de pessoas para regiões mais 

avançadas e com melhor estrutura para atender aos seus anseios para à 

saúde. Para os autores essa situação contribui para fragilizar o âmbito 

municipal, mantendo-o subordinado às determinações dos outros entes 

federativos. 
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Ribeiro e Moreira (2016) trazem à tona a dificuldade de estados em 

investir em saúde frente às diversas crises fiscais e o enfraquecimento político 

de governadores, a guerra fiscal entre estados e a incapacidade de promover a 

redução de desigualdades sociais por meio das políticas setoriais. Para eles o 

parâmetro de descentralização e homogeneidade entre os entes se mostrou 

bastante frágil. 

Paim et al (2011) corrobora com os autores ao trazer dados de restrição 

do Ministério da Saúde as despesas hospitalares por estado, limitando o 

pagamento de  internações segundo o tamanho da população, fato que explica 

parcialmente a redução no acesso ao cuidado hospitalar e a subutilização da 

assistência hospitalar por pessoas que dependem do SUS para custear seus 

tratamentos. 

Voltando a pesquisa de Oliveira et al (2017) a população reconhece as 

mudanças positivas frente ao SUS desde sua implantação, mas admitem a 

necessidade de atendimento ao paciente dentro de duas situações: o contexto 

individual e o coletivo. Essa forma de atendimento implica no princípio da 

integralidade, o qual prioriza a abordagem do indivíduo considerando as suas 

necessidades e acionando todos os setores sociais e sanitários para atendê-

las, envolvendo e valorizando o cuidado e o acolhimento.  

 Na contramão deste pensamento, em 2016 foi aprovada pelo senado a 

EC 95 que congela recursos federais por 20 anos. A iniciativa tem como 

objetivo restabelecer as contas públicas e trazer confiança de investidores para 

o país. Porém, essa mudança afeta diretamente o SUS, pois, enquanto os 

recursos estão congelados as despesas são cada vez maiores. Assim, haverá 

um sucateamento dos serviços públicos e maior dependência da iniciativa 

privada. 

Silva e Benito (2013) apontam a importância dos gestores de saúde 

assumirem o protagonismo em seus municípios no processo de consolidação 

do SUS, traz também a necessidade de haver maior união entre os municípios 

e de fortalecer espaços formais de negociação e representação para melhoria 

e acesso a serviços. 

Ribeiro e Moreira (2016) acrescentam que o protagonismo de 

governadores é responsável pela configuração do federalismo e por arranjos 

cooperativos. Além disso, devido a sua falta de ação direta figuram entre os 
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responsáveis políticos pelas desigualdades regionais e fragilidade das 

instituições de cooperação em seus estados no setor de saúde. 

Os autores relatam a importância da população reivindicar serviços 

melhores junto aos gestores municipais. Nesse sentido, o discurso expressa a 

utilização de mecanismos de pressão ainda muito singulares e de forma 

individualizada. Além disso, a judicialização é apontada como uma demanda 

também individual em detrimento de se tornar um processo social (SILVA & 

BENITO, 2013). 

A percepção da saúde como dever do Estado e direito universal da 

população foi entendida e tem sido reivindicada com mais frequência. Cabe 

assim, aos entes federativos a capacidade de organização e coordenação das 

políticas que estão impostas. Dessa forma será possível reduzir as 

desigualdades regionais e trazer para a política de saúde as funções de 

responsabilidade hoje delegadas ao poder judiciário e a órgãos fiscalizadores 

do executivo (RIBEIRO & MOREIRA, 2016). 

Os governantes ao tomarem decisões ou não (ação ou omissão) estão 

dando à sociedade respostas às demandas sociais, portanto são responsáveis 

pela intervenção sobre a produção, distribuição, gestão e regulação de bens e 

serviços que afetam a saúde e seu ambiente (SANTOS & TEIXEIRA, 2016). 

Atualmente está sendo discutida nas esferas governamentais soluções 

para a alta carga tributária brasileira e redução dos gastos públicos, no intuito 

de trazer mais investimentos ao País. No entanto, as reduções de 

investimentos em áreas chaves como saúde e educação fragilizam ainda mais 

as mazelas da população. 
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3.  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para alcançar tais objetivos foi realizado, num primeiro momento, uma 

pesquisa bibliográfica com os principais autores sobre o tema, além de outros 

estudiosos que abordaram os assunto em artigos científicos, entrevistas, além 

de legislações. 

Markoni & Lakatos (2010) definem a pesquisa bibliográfica ou de fontes 

secundárias como a que abrange toda a bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, monografias, teses etc., até meios de comunicação 

oral ou audiovisual. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto 

com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. 

Vergara (2009) divide uma pesquisa com relação a seus fins e a seus 

meios. Dessa forma, a  autora define essa pesquisa como descritiva na medida 

em que expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno. Além disso, é uma pesquisa bibliográfica, pois trata-se de um 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado, fornece 

instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode 

esgotar-se em si mesmo. 

Severino (2007) acrescenta que a pesquisa bibliográfica é aquela que se 

realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores. 

Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. 

Esta pesquisa pode ser considerada exploratória ao levantar 

informações sobre um determinado objeto, o SUS, delimitando assim o campo 

de trabalho, mapeando as condições de manifestação desses objetos. Mas 

também é considerada uma pesquisa explicativa, pois registra e analisa os 

fenômenos estudados, buscou-se identificar suas causas através da 

interpretação possibilitada pelo método quantitativo (SEVERINO, 2007). 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), existem três grupos de fontes de 

documentos, sendo estes os Arquivos Públicos, Arquivos Particulares e Fontes 

Estatísticas. Dentre estes, o presente estudo utiliza como fontes os Arquivos 

Públicos, no que tange a legislação contábil, Lei de Transparência, e Arquivos 
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Particulares, quanto a dados e informações presentes nos sites das entidades 

da amostra. 

A amostra consiste nos dados do Sistema de Informações Contábeis e 

Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) e do Finanças Brasil (FINBRA). 

Ambos os sistemas trazem informações contábeis de estados e municípios 

brasileiros. Neste trabalho será estudado o comportamento das receitas 

públicas do SUS e da saúde transferidas do governo federal para estados do 

Brasil e também para os municípios do estado de São Paulo. 

Levantadas essas informações, será analisada como a EC 95/2016 

afetou as receitas dos agentes subnacionais, e se houve algum impacto que 

possa ser observado pelas demonstrações financeiras e orçamentos 

elaborados por estes agentes para os anos de 2013 a 2019. 

O recorte temporal foi escolhido por afinidade do pesquisador. 

Para melhorar o entendimento será realizada uma análise com base na 

separação por regiões administrativas do estado de São Paulo, trabalho este 

realizado pelo SEADE, fundação vinculada à Secretaria de Governo do Estado 

de São Paulo, centro de referência nacional na produção e disseminação de 

análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas. Para isso, o SEADE 

realiza pesquisas diretas e levantamentos de informações produzidas por 

outras fontes, compondo um amplo acervo, disponibilizado gratuitamente, que 

permite a caracterização de diferentes aspectos da realidade socioeconômica 

do estado, de suas regiões e municípios e de sua evolução histórica (SÃO 

PAULO, 2020). 

O estado de São Paulo tem 645 municípios, organizados em 16 regiões 

administrativas, 42 regiões de governo e 6 regiões metropolitanas. Essa 

estratégia é utilizada pelo governo estadual do estado para viabilizar ações nas 

cidades que fazem parte da região administrativa. Para este trabalho serão 

realizadas as análises pelas regiões administrativas. Esta escolha ocorre pela 

facilidade em comparar as cidades que são próximas entre si e possuem 

características econômicas, sociais e culturais muito semelhantes (SÃO 

PAULO, 2020). 

A primeira divisão regional foi estabelecida em 1967 através do Decreto 

Estadual nº 48.162, com a criação de 11 regiões e 48 sub-regiões 
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administrativas. Mais tarde, o Decreto Estadual nº 22.970, de 29/11/1984, criou 

as 42 regiões de governo que conhecemos hoje (SÃO PAULO, 2021). 

A compatibilização das duas estruturas (regiões administrativas e de 

governo) ocorreu com a publicação do Decreto Estadual nº 26.581, em 1987, e 

com a criação das regiões administrativas Central, de Barretos e de Franca, 

por meio do Decreto Estadual nº 32.141, em 1990 (SÃO PAULO, 2021). 

A partir destas informações serão gerados gráficos para cada uma das 

regiões do estado e serão comparados os valores de cada região nos anos de 

2013 a 2019. Como parâmetro, faremos uma análise dos anos de 2016 a 2019 

que são os anos em que a emenda EC 95/2016 já estava em vigor e verificar 

como os recursos foram alocados em cada região em comparação ao que foi 

recebido pelos municípios nos anos imediatamente anteriores discutidos nesta 

pesquisa. 

O tratamento dos dados para os municípios que não enviaram dados de 

receitas recebidas em determinado ano foi estipulado com valores zerados, 

tanto para receita como para população daquele município. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos no estudo. Esta 

seção será dividida em duas partes: apresentação das regiões administrativas, 

foco do estudo e análise das contas. A segunda parte está subdividida em mais 

quatro: receitas absolutas, receitas per capita, dados populacionais e, 

comparativos das receitas entre as regiões administrativas, para os anos de 

2013 a 2019. 

 

4.1 Regiões Administrativas do estado de São Paulo 

  

O estado de São Paulo possui 645 municípios e está dividido em 42 

regiões de governo, 16 regiões administrativas, 6 regiões metropolitanas e 3 

aglomerações urbanas. Neste estudo, as análises estão divididas por regiões 

administrativas. 

As regiões administrativas são as seguintes: Região Administrativa de 

Presidente Prudente, Região Administrativa de São José do Rio Preto, Região 

Administrativa de Campinas, Região Administrativa de Sorocaba, Região 

Administrativa de Bauru, Região Administrativa de Barretos, Região 

Administrativa de Ribeirão Preto, Região Administrativa de Araçatuba, Região 

Administrativa de Marília, Região Administrativa Central, Região Administrativa 

de Itapeva, Região Administrativa de São José dos Campos, Região 

Administrativa de Franca, Região Metropolitana de São Paulo, Região 

Administrativa de Registro e Região Administrativa de Santos. 

Em 2019, a região administrativa menos populosa era a região 

administrativa de Registro com 279.843 habitantes e a mais populosa era a 

região metropolitana de São Paulo com 21.571.281 habitantes (BRASIL, 2019). 

Dados atualizados do IBGE para 2020 trazem o estado de São Paulo 

com população de  46.289.333 habitantes. Para este trabalho serão utilizados 

os dados do SICONFI para população de 2019. 
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4.2 Análise das Contas 

 

4.2.1 Receitas Absolutas por região administrativa 

 

As contas vinculadas à saúde estão divididas em atenção básica, média 

complexidade, alta complexidade, assistência farmacêutica e de repasses 

fundo a fundo. As contas possuem variações de nomes e de códigos no 

decorrer dos anos, mas mantêm as mesmas características de acordo com a 

destinação dos recursos. 

Foram analisadas apenas as receitas federais repassadas aos 

municípios destinadas à saúde nos anos de 2013 a 2019. 

 

Região administrativa de Registro 

A região administrativa de Registro compreende 14 municípios e 

possuía em 2019 em torno de 279.843 habitantes. Os municípios que fazem 

parte desta região são: Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, 

Ilha Comprida, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de 

Toledo, Registro e Sete Barras. 

Figura 1 – Receita absoluta Região Administrativa de Registro 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A região administrativa de Registro teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 44,519 milhões, em 2014 R$ 44,916 milhões. Em 

2015 houve uma redução para R$ 41,128 milhões, seguidas de acréscimo em 

2016 de R$ 49,607 milhões e em 2017 um valor um pouco menor de R$ 48,615 
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milhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 60,804 milhões 

e R$ 67,341 milhões. 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região mais acentuada nos anos de 2018 e 2019 e que a evolução das receitas 

não foi linear, tendo em vista que os valores recebidos em 2014 equivalem a 

101% dos valores recebidos em 2013, mas os valores recebidos em 2015 

equivalem a 92% dos valores recebidos em 2014. Já em 2016 os valores são 

21% maiores quando comparados aos valores recebidos no ano anterior, já em 

2017 houve uma redução de 2% quando comparado ao ano anterior. Em 2018 

houve um acréscimo de 25% e em 2019 de 11%. 

 

Região Administrativa de Barretos 

 A região administrativa de Barretos compreende 19 municípios e 

possuía em 2019 em torno de 449.536 habitantes. Os municípios que fazem 

parte desta região são: Altair, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, 

Embaúba, Guaíra, Guaraci, Jaborandi, Monte Azul Paulista, Olímpia, Pirangi, 

Severínia, Taiaçu, Taiúva, Terra Roxa, Viradouro e Vista Alegre do Alto. 

 
Figura 2 – Receita absoluta Região Administrativa de Barretos 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A região administrativa de Barretos teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 82,181 milhões, em 2014 R$ 99,557 milhões. Em 

2015 houve uma manutenção de R$ 99,765 milhões, seguidas de acréscimo 

em 2016 de R$ 111,243 milhões e em 2017 um valor um pouco menor de R$ 
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112,144 milhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 

141,868 milhões e R$ 145,248 milhões. 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região mais acentuada nos anos de 2018 e 2019 e que a evolução das receitas 

foi linear entre 2014 até 2017, tendo em vista que os valores recebidos em 

2014 equivalem a 121% dos valores recebidos em 2013, mas os valores 

recebidos em 2015 equivalem a 100,21% dos valores recebidos em 2014. Já 

em 2016 os valores são 12% maiores quando comparados aos valores 

recebidos no ano anterior, já em 2017 houve uma manutenção dos valores, 

equivalente a  100,81% quando comparado ao ano anterior. Em 2018 houve 

um acréscimo de 27% e em 2019 de 2%. 

 

Região Administrativa de Itapeva 

A região administrativa de Itapeva compreende 32 municípios e possuía 

em 2019 em torno de 538.382 habitantes. Os municípios que fazem parte desta 

região são: Angatuba, Apiaí, Arandu, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, 

Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, 

Coronel Macedo, Fartura, Guapiara, Iporanga, Itaberá, Itaí, Itaoca, Itapeva, 

Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Paranapanema, Piraju, 

Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Sarutaiá, Taguaí, 

Taquarituba, Taquarivaí e Tejupá. 

Figura 3 – Receita absoluta Região Administrativa de Itapeva 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A região administrativa de Itapeva teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 101,415 milhões, em 2014 R$ 115,633 milhões. Em 
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2015 houve uma redução para R$ 113,208 milhões, seguidas de acréscimo em 

2016 de R$ 128,143 milhões e em 2017 um valor um pouco maior de R$ 

135,912 milhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 

170,869 milhões e R$ 155,876 milhões. 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região mais acentuada nos anos de 2017 e 2018, seguida por uma redução 

sensível em 2019 e que a evolução das receitas não foi linear, tendo em vista 

que os valores recebidos em 2014 equivalem a 114% dos valores recebidos 

em 2013, mas os valores recebidos em 2015 equivalem a 98% dos valores 

recebidos em 2014. Já em 2016 os valores são 13% maiores quando 

comparados aos valores recebidos no ano anterior, já em 2017 houve um 

aumento de 6% quando comparado ao ano anterior. Em 2018 houve um 

acréscimo de 26% e em 2019 uma redução de 9%. 

 

Região Administrativa de Franca 

A região administrativa de Franca compreende 23 municípios e possuía 

em 2019 em torno de 774.737 habitantes. Os municípios que fazem parte desta 

região são: Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, 

Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, 

Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão 

Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela 

Vista. 

Figura 4 – Receita absoluta Região Administrativa de Franca 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 
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A região administrativa de Franca teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 95,502 milhões, em 2014 R$ 111,152 milhões. Em 

2015 houve um aumento sensível para R$ 113,455 milhões, seguidas de 

acréscimo em 2016 de R$ 134,800 milhões e em 2017 um valor um pouco 

maior de R$ 141,361 milhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram 

respectivamente R$ 162,431 milhões e R$ 162,314 milhões. 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região mais acentuada nos anos de 2016 a 2019 e que a evolução das receitas 

foi linear, tendo em vista que os valores recebidos em 2014 equivalem a 116% 

dos valores recebidos em 2013, mas os valores recebidos em 2015 equivalem 

a 102% dos valores recebidos em 2014. Já em 2016 os valores são 19% 

maiores quando comparados aos valores recebidos no ano anterior, já em 

2017 houve uma redução de 5% quando comparado ao ano anterior. Em 2018 

houve um acréscimo de 15% e em 2019 manutenção dos valores recebidos em 

2018. 

Região Administrativa de Araçatuba 

A região administrativa de Araçatuba compreende 43 municípios e 

possuía em 2019 em torno de 803.144 habitantes. Os municípios que fazem 

parte desta região são: Alto Alegre, Andradina, Araçatuba, Auriflama, 

Avanhandava, Barbosa, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, 

Buritama, Castilho, Clementina, Coroados, Gabriel Monteiro, Gastão Vidigal, 

General Salgado, Glicério, Guaraçaí, Guararapes, Guzolândia, Ilha Solteira, 

Itapura, Lavínia, Lourdes, Luiziânia, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova 

Castilho, Nova Independência, Nova Luzitânia, Penápolis, Pereira Barreto, 

Piacatu, Rubiácea, Santo Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, São 

João de Iracema, Sud Mennucci, Suzanápolis, Turiúba e Valparaíso. 
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Figura 5 – Receita absoluta Região Administrativa de Araçatuba 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A região administrativa de Araçatuba teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 117,730 milhões, em 2014 R$ 125,215 milhões. Em 

2015 houve uma redução para R$ 128,104 milhões, seguidas de acréscimo em 

2016 de R$ 160,558 milhões e em 2017 um valor um pouco menor de R$ 

159,204 milhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 

188,086 milhões e R$ 174,675 milhões. 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região mais acentuada à partir de 2016 e com decréscimos nos anos de 2017 e 

2019 e que a evolução das receitas não foi linear, tendo em vista que os 

valores recebidos em 2014 equivalem a 106% dos valores recebidos em 2013, 

mas os valores recebidos em 2015 equivalem a 102% dos valores recebidos 

em 2014. Já em 2016 os valores são 25% maiores quando comparados aos 

valores recebidos no ano anterior, já em 2017 houve uma redução de 1% 

quando comparado ao ano anterior. Em 2018 houve um acréscimo de 18% e 

em 2019 uma redução de 7%. 

 

Região Administrativa de Presidente Prudente 

A região administrativa de Presidente Prudente compreende 53 

municípios e possuía em 2019 em torno de 878.999 habitantes. Os municípios 

que fazem parte desta região são: Adamantina, Alfredo Marcondes, Álvares 

Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, Dracena, Emilianópolis, Estrela do Norte, 

Euclides da Cunha Paulista, Flora Rica, Flórida Paulista, Iepê, Indiana, Inúbia 

Paulista, Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, Marabá Paulista, Mariápolis, 
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Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Monte Castelo, Nantes, Narandiba, 

Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, 

Paulicéia, Piquerobi, Pirapozinho, Pracinha, Presidente Bernardes, Presidente 

Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Regente 

Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sagres, Salmourão, Sandovalina, Santa 

Mercedes, Santo Anastácio, Santo Expedito, São João do Pau d'Alho, Taciba, 

Tarabai, Teodoro Sampaio e Tupi Paulista. 

A região administrativa de Presidente Prudente teve em 2013 o total de 

receitas destinadas ao SUS, R$ 124,072 milhões, em 2014 R$ 134,529 

milhões. Em 2015 houve uma redução para R$ 151,003 milhões, seguidas de 

acréscimo em 2016 de R$ 190,614 milhões e em 2017 um valor um pouco 

menor de R$ 186,845 milhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram 

respectivamente R$ 222,977 milhões e R$ 204,098 milhões.  

 

Figura 6 – Receita absoluta Região Administrativa de Presidente Prudente 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região mais acentuada nos anos de 2016 e 2018 e que a evolução das receitas 

não foi linear, tendo em vista que os valores recebidos em 2014 equivalem a 

108% dos valores recebidos em 2013, mas os valores recebidos em 2015 

equivalem a 112% dos valores recebidos em 2014. Já em 2016 os valores são 

26% maiores quando comparados aos valores recebidos no ano anterior, já em 

2017 houve uma redução de 2% quando comparado ao ano anterior. Em 2018 

houve um acréscimo de 19%, seguida de uma redução de 8% em 2019. 
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Região Administrativa de Marília 

A região administrativa de Marília compreende 51 municípios e possuía 

em 2019 em torno de 1.007.021 milhão de habitantes. Os municípios que 

fazem parte desta região são: Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Arco-Íris, Assis, 

Bastos, Bernardino de Campos, Borá, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, 

Canitar, Chavantes, Cruzália, Echaporã, Espírito Santo do Turvo, Fernão, 

Florínea, Gália, Garça, Herculândia, Iacri, Ibirarema, Ipaussu, João Ramalho, 

Júlio Mesquita, Lupércio, Lutécia, Maracaí, Marília, Ocauçu, Óleo, Oriente, 

Oscar Bressane, Ourinhos, Palmital, Paraguaçu Paulista, Parapuã, Pedrinhas, 

Paulista, Platina, Pompéia, Quatá, Queiroz, Quintana, Ribeirão do Sul, 

Rinópolis, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, 

Tarumã, Timburi, Tupã e Vera Cruz. 

 

Figura 7 – Receita absoluta Região Administrativa de Marília 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A região administrativa de Marília teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 208,327 milhões, em 2014 R$ 244,275 milhões. Em 

2015 houve uma redução para R$ 243,873 milhões, seguidas de acréscimo em 

2016 de R$ 274,289 milhões e em 2017 um valor crescente de R$ 289,105 

milhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 335,214  

milhões e R$ 311,956 milhões. 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região mais acentuada nos anos de 2018, com leve decréscimo em 2019 e que 

a evolução das receitas foi linear até 2018, tendo em vista que os valores 

recebidos em 2014 equivalem a 117% dos valores recebidos em 2013, mas os 
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valores recebidos em 2015 são equiparados aos recebidos em 2014. Já em 

2016 os valores são 12% maiores quando comparados aos valores recebidos 

no ano anterior, já em 2017 houve uma aumento de 5% quando comparado ao 

ano anterior. Em 2018 houve um acréscimo de 16% e em 2019 uma redução 

de 7%. 

 

Região Administrativa Central 

A região administrativa de Central compreende 26 municípios e possuía 

em 2019 em torno de 1.050.591 milhão de habitantes. Os municípios que 

fazem parte desta região são: Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança 

do Sul, Borborema, Cândido Rodrigues, Descalvado, Dobrada, Dourado, 

Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Ibaté, Ibitinga, Itápolis, Matão, Motuca, 

Nova Europa, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rincão, Santa Ernestina, Santa 

Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos, Tabatinga, Taquaritinga e 

Trabiju. 

Figura 8 – Receita Absoluta Região Administrativa Central 

 

Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A região administrativa Central teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 165,305 milhões, em 2014 R$ 213,040 milhões. Em 

2015 houve uma redução para R$ 206,092 milhões, seguidas de acréscimo em 

2016 de R$ 225,074 milhões e em 2017 um valor um pouco maior de R$ 

251,026 milhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 

279,172 milhões e R$ 249,973 milhões. 
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Percebe-se que há um aumento nos repasses para os municípios da 

região mais acentuada no ano de 2018 e que a evolução das receitas não foi 

linear, tendo em vista que os valores recebidos em 2014 equivalem a 129% 

dos valores recebidos em 2013, mas os valores recebidos em 2015 equivalem 

a 97% dos valores recebidos em 2014. Já em 2016 os valores são 9% maiores 

quando comparados aos valores recebidos no ano anterior, já em 2017 houve 

um aumento de 12% quando comparado ao ano anterior. Em 2018 houve um 

acréscimo de 11% e em 2019 uma redução de 10%. 

 

Região Administrativa de Bauru 

A região administrativa de Bauru compreende 39 municípios e possuía 

em 2019 em torno de 1.154.113 milhão de habitantes. Os municípios que 

fazem parte desta região são: Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bariri, Barra 

Bonita, Bauru, Bocaina, Boracéia, Borebi, Cabrália Paulista, Cafelândia, Dois 

Córregos, Duartina, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, Guarantã, Iacanga, Igaraçu 

do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Lucianópolis, Macatuba, 

Mineiros do Tietê, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Pongaí, 

Presidente Alves, Promissão, Reginópolis, Sabino, Ubirajara e Uru. 

Figura 9 – Receita absoluta Região Administrativa de Bauru 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A região administrativa de Bauru teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 123,276 milhões, em 2014 R$ 189,852 milhões. Em 

2015 subiu para R$ 193,657 milhões, seguidas de acréscimo em 2016 de R$ 

221,980 milhões e em 2017 um valor um pouco menor de R$ 234,931 milhões. 
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Os anos de 2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 256,847 milhões e R$ 

258,997 milhões. 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região em todos os anos do estudo e que a evolução das receitas foi linear, 

tendo em vista que o aumento mais acentuado foi em 2014 equivalente a 154% 

dos valores recebidos em 2013, mas os valores recebidos em 2015 equivalem 

a 102% dos valores recebidos em 2014, um quadro de manutenção dos 

repasses. Já em 2016 os valores são 15% maiores quando comparados aos 

valores recebidos no ano anterior, já em 2017 houve um aumento de 6% 

quando comparado ao ano anterior. Em 2018 houve um acréscimo de 9% e em 

2019 de 1%, cenário de manutenção dos repasses para os municípios da 

região. 

 

Região Administrativa de Ribeirão Preto 

A região administrativa de Ribeirão Preto compreende 25 municípios e 

possuía em 2019 em torno de 1.419.910 milhão de habitantes. Os municípios 

que fazem parte desta região são: Altinópolis, Barrinha, Brodowski, Cajuru, 

Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guariba, Guatapará, Jaboticabal, 

Jardinópolis, Luís Antônio, Monte Alto, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, 

Ribeirão Preto, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, Santo 

Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho e Taquaral. 

A região administrativa de Ribeirão Preto teve em 2013 o total de 

receitas destinadas ao SUS de R$ 203,235 milhões, em 2014 R$ 248,244 

milhões. Em 2015 houve uma redução para R$ 259,606 milhões, seguidas de 

acréscimo em 2016 de R$ 290,727 milhões e em 2017 de R$ 299,065 milhões. 

Os anos de 2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 346,450 milhões e R$ 

318,869 milhões. 

Os valores dos repasses para os municípios da região foram crescentes 

até  2018 e, em 2019 houve uma redução de 8% em relação ao ano anterior. A 

evolução das receitas foi crescente até 2018, tendo em vista que os valores 

recebidos em 2014 equivalem a 122% dos valores recebidos em 2013, mas os  
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Figura 10 – Receita absoluta Região Administrativa de Ribeirão Preto 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

valores recebidos em 2015 equivalem a 105% dos valores recebidos em 2014. 

Já em 2016 os valores são 12% maiores quando comparados aos valores 

recebidos no ano anterior, já em 2017 houve um crescimento menor de 3% 

quando comparado ao ano anterior. Em 2018 houve um acréscimo de 16% e 

em 2019 uma redução de 8%. 

 

Região Administrativa de São José do Rio Preto 

A região administrativa de São José do Rio Preto compreende 96 

municípios e possuía em 2019 em torno de 279.843 habitantes. Os municípios 

que fazem parte desta região são: Adolfo, Álvares Florence, Américo de 

Campos, Aparecida d'Oeste, Ariranha, Aspásia, Bady Bassitt, Bálsamo, 

Cardoso, Catanduva, Catiguá, Cedral, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, 

Elisiário, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, Floreal, Guapiaçu, Guarani d'Oeste, 

Ibirá, Icém, Indiaporã, Ipiguá, Irapuã, Itajobi, Jaci, Jales, José Bonifácio, 

Macaubal, Macedônia, Magda, Marapoama, Marinópolis, Mendonça, Meridiano, 

Mesópolis, Mira Estrela, Mirassol, Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível, 

Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova , Aliança, Nova Canaã Paulista, Nova 

Granada, Novais, Novo Horizonte, Onda Verde, Orindiúva, Ouroeste, Palestina, 

Palmares Paulista, Palmeira d'Oeste, Paraíso, Paranapuã, Parisi, Paulo de 

Faria, Pedranópolis, Pindorama, Planalto, Poloni, Pontalinda, Pontes Gestal, 

Populina, Potirendaba, Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa Adélia, Santa 
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Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d'Oeste, Santa 

Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, 

São José do Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, Tabapuã, Tanabi, Três 

Fronteiras, Turmalina, Ubarana, Uchoa, União Paulista, Urânia, Urupês, 

Valentim Gentil, Vitória Brasil, Votuporanga e Zacarias. 

 

Figura 11 – Receita absoluta Região Administrativa de São José do Rio Preto 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A região administrativa de São José do Rio Preto teve em 2013 o total 

de receitas destinadas ao SUS de R$ 248,050 milhões, em 2014 R$ 289,487 

milhões. Em 2015 houve uma redução para R$ 286,801 milhões, seguidas de 

acréscimo em 2016 de R$ 345,005 milhões e em 2017 um valor um pouco 

menor de R$ 329,179 milhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram 

respectivamente R$ 399,702 milhões e R$ 402,064 milhões. 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região mais acentuada nos anos de 2018 e 2019 e que a evolução das receitas 

não foi linear, tendo em vista que os valores recebidos em 2014 equivalem a 

117% dos valores recebidos em 2013, mas os valores recebidos em 2015 

equivalem a 99% dos valores recebidos em 2014. Já em 2016 os valores são 

20% maiores quando comparados aos valores recebidos no ano anterior, já em 

2017 houve uma redução de 5% quando comparado ao ano anterior. Em 2018 

houve um acréscimo de 21% e em 2019 de 1%. 
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Região Administrativa de Santos 

A região administrativa de Santos compreende 9 municípios e possuía 

em 2019 em torno de 1.848.654 milhão de habitantes. Os municípios que 

fazem parte desta região são: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 

Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. 

 

Figura 12 – Receita absoluta Região Administrativa de Santos 

 

Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A região administrativa de Santos teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 392.776 milhões, em 2014 R$ 464,038 milhões. Em 

2015 houve uma redução para R$ 439,617 milhões, seguidas de acréscimo em 

2016 de R$ 495,761 milhões e em 2017 um valor um pouco menor de R$ 

497,453 milhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 

592,984 milhões e R$ 604,968 milhões. 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região mais de forma menos acentuada e que a evolução das receitas foi 

crescente com redução apenas em 2015, tendo em vista que os valores 

recebidos em 2014 equivalem a 118% dos valores recebidos em 2013, mas os 

valores recebidos em 2015 equivalem a 95% dos valores recebidos em 2014. 

Já em 2016 os valores são 13% maiores quando comparados aos valores 

recebidos no ano anterior, já em 2017 houve uma manutenção dos valores 

recebidos no ano anterior, com alta de 0,38%. Em 2018 houve um acréscimo 

de 19% e em 2019 de 2%. 
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Região Administrativa de São José dos Campos 

A região administrativa de São José dos Campos compreende 39 

municípios e possuía em 2019 em torno de 2.538,345 milhões de habitantes. 

Os municípios que fazem parte desta região são: Aparecida, Arapeí, Areias, 

Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, 

Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, 

Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, 

Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, 

Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São 

José do Barreiro, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São 

Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba. 

 

Figura 13 – Receita absoluta Região Administrativa de São José dos Campos 

 

Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A região administrativa de São José dos Campos teve em 2013 o total 

de receitas destinadas ao SUS de R$ 373,408 milhões, em 2014 R$ 417,296 

milhões. Em 2015 foi para R$ 449,308 milhões, seguidas de acréscimo em 

2016 de R$ 484,660 milhões e em 2017 de R$ 486,426 milhões. Os anos de 

2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 566,919 milhões e R$ 641,830 

milhões. 

Percebe-se que que a região administrativa de São José dos Campos 

teve aumentos crescentes nas receitas para os anos estudados, sendo o mais 

acentuado em 2019 em números absolutos, tendo em vista que os valores 

recebidos em 2014 equivalem a 112% dos valores recebidos em 2013, mas os 
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valores recebidos em 2015 equivalem a 108% dos valores recebidos em 2014. 

Já em 2016 os valores são 8% maiores quando comparados aos valores 

recebidos no ano anterior, já em 2017 houve uma manutenção de receitas com 

crescimento de 0,38% quando comparado ao ano anterior. Em 2018 houve um 

acréscimo de 17% e em 2019 de 13%. 

 

Região Administrativa de Sorocaba 

A região administrativa de Sorocaba compreende 47 municípios e 

possuía em 2019 em torno de 2.590.246 milhões de habitantes. Os municípios 

que fazem parte desta região são:  Águas de Santa Bárbara, Alambari, 

Alumínio, Anhembi, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Areiópolis, Avaré, 

Bofete, Boituva, Botucatu, Capela do Alto, Cerqueira César, Cerquilho, Cesário 

Lange, Conchas, Guareí, Iaras, Ibiúna, Iperó, Itapetininga, Itatinga, Itu, Jumirim, 

Laranjal Paulista, Mairinque, Manduri, Pardinho, Pereiras, Piedade, Pilar do 

Sul, Porangaba, Porto Feliz, Pratânia, Quadra, Salto, Salto de Pirapora, São 

Manuel, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, 

Tietê, Torre de Pedra e Votorantim. 

Figura 14 – Receita absoluta Região Administrativa de Sorocaba 

 

Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 
 

A região administrativa de Sorocaba teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 343,995 milhões, em 2014 R$ 398,421 milhões. Em 

2015 houve um aumento consecutivo para R$ 409,981 milhões, seguidas de 

acréscimo em 2016 de R$ 441,763 milhões e em 2017 um quase igual de R$ 
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441,866 milhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 

518,107 milhões e R$ 509,603 milhões. 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região mais acentuado em 2018, com sensível decréscimo em 2019.  Os 

aumentos foram crescentes, mas não lineares, tendo em vista que os valores 

recebidos em 2014 equivalem a 116% dos valores recebidos em 2013, mas os 

valores recebidos em 2015 equivalem a 103% dos valores recebidos em 2014. 

Já em 2016 os valores são 8% maiores quando comparados aos valores 

recebidos no ano anterior, já em 2017 houve uma manutenção dos valores. Em 

2018 houve um acréscimo de 17% e em 2019 uma redução de 2%. 

 

Região Administrativa de Campinas 

A região administrativa de Campinas compreende 90 municípios e 

possuía em 2019 em torno de 7.051.420 milhões de habitantes. Os municípios 

que fazem parte desta região são: Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, 

Águas de São Pedro, Americana, Amparo, Analândia, Araras, Artur Nogueira, 

Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Brotas, Cabreúva, 

Caconde, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Casa Branca, 

Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis, Divinolândia, 

Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, 

Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Ipeúna, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, 

Itirapina, Itobi, Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Leme, Limeira, 

Lindóia, Louveira, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Mombuca, Monte Alegre 

do Sul, Monte Mor, Morungaba, Nazaré Paulista, Nova Odessa, Paulínia, Pedra 

Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Piracicaba, Pirassununga, Rafard, Rio 

Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d'Oeste, Santa Cruz da 

Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, 

Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São 

José do Rio Pardo, São Pedro, São Sebastião da Grama, Serra Negra, 

Socorro, Sumaré, Tambaú, Tapiratiba, Torrinha, Tuiuti, Valinhos, Vargem, 

Vargem Grande do Sul, Várzea Paulista e Vinhedo. 

A região administrativa de Campinas teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 1.101.720 bilhão, em 2014 R$ 1.318.137 bilhão. Em 

2015 houve um aumento para R$ 1.349.103 bilhão, seguidas de acréscimo em 
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2016 de R$ 1.437.699 bilhão e em 2017 um valor um pouco menor de R$ 

1.444.284 bilhão. Os anos de 2018 e 2019 tiveram respectivamente R$ 

1.639.746 bilhão e R$ 1.695.049 bilhão. 

 

Figura 15 – Receita absoluta Região Administrativa de Campinas 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

Percebe-se que há uma crescente nos repasses para os municípios da 

região para todos os anos da pesquisa e que a evolução das receitas foi linear, 

tendo em vista que os valores recebidos em 2014 equivalem a 120% dos 

valores recebidos em 2013, mas os valores recebidos em 2015 equivalem a 

102% dos valores recebidos em 2014. Já em 2016 os valores são 7% maiores 

quando comparados aos valores recebidos no ano anterior, já em 2017 houve 

uma manutenção dos valores recebidos de 0,46% quando comparado ao ano 

anterior. Em 2018 houve um acréscimo de 14% e em 2019 de 3%. 

 

Região Metropolitana de São Paulo 

A região metropolitana de São Paulo compreende 39 municípios e 

possuía em 2019 em torno de 21.571.281 milhões de habitantes. Os 

municípios que fazem parte desta região são: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, 

Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-

Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, 

Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, 

Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco,. Pirapora do Bom Jesus, 

Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana 
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de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São 

Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande 

Paulista. 

 
Figura 16 – Receita absoluta Região Metropolitana de São Paulo 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A região metropolitana de São Paulo teve em 2013 o total de receitas 

destinadas ao SUS de R$ 2.697.813 bilhões, em 2014 R$ 3.050.666 bilhões. 

Em 2015 houve uma redução para R$ 3.012.880 bilhões, seguidas de 

acréscimo em 2016 de R$ 3.364.958 bilhões e em 2017 um valor um pouco 

menor de R$ 3.303.327 bilhões. Os anos de 2018 e 2019 tiveram 

respectivamente R$ 3.913.486 bilhões e R$ 4.190.854 bilhões. 

Percebe-se que há um aumento de repasses para os municípios da 

região mais acentuada nos anos de 2018 e 2019 e que a evolução das receitas 

não foi linear, tendo em vista que os valores recebidos em 2014 equivalem a 

113% dos valores recebidos em 2013, mas os valores recebidos em 2015 

equivalem a 99% dos valores recebidos em 2014. Já em 2016 os valores são 

12% maiores quando comparados aos valores recebidos no ano anterior, já em 

2017 houve uma redução de 2% quando comparado ao ano anterior. Em 2018 

houve um acréscimo de 18% e em 2019 de 7%. 
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4.2.2 Dados populacionais do estado de São Paulo por região administrativa 

 

Nesta seção será apresentada a evolução da população nas regiões 

administrativas do estado de São Paulo. 

 
 

FIGURA 17 – População regiões com menos de 1 milhão de habitantes 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A figura 16 traz as regiões administrativas com até de 1 milão de 

habitantes, sendo a região administrativa de Barretos a menor indicada na 

figura, com uma média amostral de 279.584 habitantes. A maior região 

administrativa apresentada na figura é a região administrativa de Presidente 

Prudente com média amostral para o período de 877.282. 
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Na figura é possível observar que não há uma variação significativa da 

população para os anos analisados. Vale ressaltar, que os dados analisados 

são projeções realizadas pelos municípios e encaminhadas ao SICONFI. 

 

FIGURA 18 – População regiões com até 2 milhões de habitantes 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A figura 17 traz as regiões administrativas com até de 2 milhões de 

habitantes, sendo a região administrativa de Marília a menor indicada na figura, 

com uma média amostral de 993.493 habitantes. A maior região administrativa 

apresentada na figura é a região administrativa de Santos com média amostral 

para o período de 1.800.105. 

Na figura é possível observar que não há uma variação significativa da 

população para os anos analisados. Existe uma varião sensível nos anos de 

2018 e 2019, mas não afetam os dados analisados. Vale ressaltar, que os 

dados analisados são projeções realizadas pelos municípios e encaminhadas 

ao SICONFI. 
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FIGURA 19 – População regiões com  mais de 2 milhões de habitantes 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A figura 18 traz as regiões administrativas com mais de 2 milhões de 

habitantes, sendo a região administrativa de São José dos Campos e de 

Sorocaba as menores indicadas na figura, com uma média amostral de 

2.443.392 e 2.501.558 milhões de habitantes. A maior região administrativa 

apresentada na figura é a região metropolitana de São Paulo com média 

amostral para o período de 21.006.314 milhões de habitantes. 

Na figura é possível observar que a variação da população das regiões 

administrativas de Campinas, Sorocaba e São José dos Campos mantiveram-

se estáveis. A região metropolitana de São Paulo teve um decréscimo sensível 

em 2014, seguidos de crescimentos estáveis à partir de 2015. 

 

4.2.3 Receita Per Capita 

 

Nesta etapa será realizada uma análise das receitas per capita das 

regiões administrativas do estado de São Paulo. Para facilitar o estudo, serão 

montados gráficos das regiões menos populosas e das mais regiões 
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populosas. A figura 19 traz as regiões com menos de 1 milhão de habitantes, 

na figura 20 com mais de 1 milhão de habitantes. Já a figura 21, as regiões 

com mais de 2 milhões de habitantes, valores calculados por média amostral. 

 

FIGURA 20 – Receita per capita regiões com  menos de 1 milhão de habitantes 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

A figura 20 traz as informações das regiões administrativas que na soma 

de seus municípios possuem até 1 milhão de habitantes. Fazem parte desta 

análise as regiões de Araçatuba, Barretos, Itapeva, Presidente Prudente, 

Franca, Registro e Marília. O conjunto destas regiões representa em média 

10,50% da população do estado de São Paulo. 

Em 2013 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Marília com R$ 212,20, seguida por Itapeva com R$ 189,91, após Barretos R$ 

187,10, na sequência Registro R$ 159,70, seguida por Araçatuba R$ 151,80, 

as última foram Presidente Prudente R$ 142,32 e Franca R$ 128,07. 

Em 2014 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Marília com R$ 247,57, seguida por Itapeva com R$ 226,29, após Barretos R$ 

225,50, na sequência Araçatuba R$ 165,76, seguida por Registro R$ 160,85, 

as última foram Presidente Prudente R$ 154,30 e Franca R$ 147,90. 
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Em 2015 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Marília com R$ 246,48, seguida por Barretos com R$ 225,97, após Itapeva R$ 

211,43, na sequência Presidente Prudente R$ 172,37, seguida por Araçatuba 

R$ 163,99, as última foram Franca R$ 150,97 e Registro R$ 147,29. 

Em 2016 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Marília com R$ 276,63, seguida por Barretos com R$ 250,71, após Itapeva R$ 

238,72, na sequência Presidente Prudente R$ 216,56, seguida por Araçatuba 

R$ 204,12, as última foram Franca R$ 178,03 e Registro R$ 177,36. 

Em 2017 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Marília com R$ 289,41, seguida por Itapeva com R$ 252,56, após Barretos R$ 

251,52, na sequência Presidente Prudente R$ 211,30, seguida por Araçatuba 

R$ 201,03, as última foram Franca R$ 185,34 e Registro R$ 173,53. 

Em 2018 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Marília com R$ 335,52, seguida por Itapeva com R$ 323,96, após Barretos R$ 

318,02, na sequência Presidente Prudente R$ 353,13, seguida por Araçatuba 

R$ 237,34, as última foram Registro R$ 217,04 e Franca R$ 212,95. 

Em 2019 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Barretos com R$ 323,11, seguida por Marília com R$ 309,78, após Itapeva R$ 

289,53, na sequência Registro R$ 240,64, seguida por Presidente Prudente R$ 

229,10, as última foram Araçatuba R$ 217,49 e Franca R$ 209,51. 

A região de Franca teve as menores receitas em todos os anos 

estudados, enquando a região de Marília teve maiores receitas nos de 2013 a 

2018, tendo uma queda em 2019. 

A figura 21 traz as informações das regiões administrativas que na soma 

de seus municípios possuem até 2 milhões de habitantes. Fazem parte desta 

análise as regiões de Bauru, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e 

Central . O conjunto destas regiões representa em média 15,79% da população 

do estado de São Paulo. 

Em 2013 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Santos R$ 222,50, seguida por São José do Rio Preto com R$ 187,50, após 

Central com R$ 164,07, na sequência Ribeirão Preto R$ 133,81, seguida por 

Bauru R$ 113,57. 

Em 2014 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Santos R$ 260,43, seguida por São José do Rio Preto com R$ 216,23, seguida 
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por Central com R$ 210,85, na sequência Bauru R$ 169,49, seguida por 

Ribeirão Preto R$ 162,16. 

Em 2015 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Santos com R$ 246,75, seguida por São José do Rio Preto com 212,18, após 

Central com R$ 203,42, na sequência Bauru R$ 172,88, seguida por Ribeirão 

Preto R$ 169,56. 

 

FIGURA 21 – Receita per capita regiões com  mais de 1 milhão de habitantes 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

Em 2016 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Santos com R$ 275,81, seguida por São José do Rio Preto com R$ 252,33, 

após Central com R$ 219,72, na sequência Bauru R$ 196,71, seguida por 

Ribeirão Preto R$ 188,44. 

Em 2017 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Santos R$ 274,38, seguida por Central com R$ 243,13, após São José do Rio 

Preto com R$ 241,62, seguida por Bauru R$ 206,70, por fim Ribeirão Preto R$ 

192,40. 

Em 2018 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Santos R$ 327,07, seguida por São José do Rio Preto com R$ 288,90, na 
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sequência Central com R$ 270,26, após Bauru R$ 225,94, seguida por 

Ribeirão Preto R$ 222,71. 

Em 2019 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região 

Santos R$ 327,25, seguida por São José do Rio Preto com R$ 283,16, , após 

Central R$ 237,94, na sequência Bauru R$ 224,91, seguida por Ribeirão Preto 

R$ 202,08. 

A região de Ribeirão Preto teve as menores receitas na maioria dos 

anos estudados, com exceção de 2013, enquanto a região de Santos teve as 

maiores receitas em todos os anos estudados, seguida por Ribeirão Preto. 

A figura 21 traz as informações das regiões administrativas que na soma 

de seus municípios possuem mais de 2 milhões de habitantes. Fazem parte 

desta análise as regiões Campinas, São José dos Campos, metropolitana de 

São Paulo e Sorocaba. O conjunto destas regiões representa em média 

73,72% da população do estado de São Paulo. 

 
FIGURA 22 – Receita per capita regiões com  mais de 2 milhões de habitantes 

 
Fonte: próprio autor baseado em dados do SICONFI (2021) 

 

Em 2013 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Campinas com R$ 166,02, seguida por São José dos Campos com R$ 155,15, 
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após Sorocaba com R$ 140,66, por último a região metropolitana de São Paulo 

com R$ 129,86. 

Em 2014 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Campinas com R$ 196,51, seguida por São José dos Campos com R$ 178,87, 

após Sorocaba com R$ 162,75, por último a região metropolitana de São Paulo 

com R$ 149,78. 

Em 2015 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Campinas com R$ 201,04, seguida por São José dos Campos com R$ 184,87, 

após Sorocaba com R$ 165,77, por último a região metropolitana de São Paulo 

com R$ 145,18. 

Em 2016 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Campinas com R$ 212,16, seguida por São José dos Campos com R$ 197,55, 

após Sorocaba com R$ 176,69, por último a região metropolitana de São Paulo 

com R$ 159,55. 

Em 2017 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Campinas com R$ 211,10, seguida por São José dos Campos com R$ 196,47, 

após Sorocaba com R$ 174,89, por último a região metropolitana de São Paulo 

com R$ 155,50. 

Em 2018 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

Campinas com R$ 239,02, seguida por São José dos Campos com R$ 228,96, 

após Sorocaba com R$ 205,02, por último a região metropolitana de São Paulo 

com R$ 184,22. 

Em 2019 a região que mais arrecadou receitas per capita foi a região de 

São José dos Campos com R$ 253,85, seguida por Campinas com R$ 240,38, 

após Sorocaba com R$ 196,74, por último a região metropolitana de São Paulo 

com R$ 194,28. 

A região metropolitana de São Paulo teve as menores receitas em todos 

os anos estudados, enquanto a região de Campinas teve as maiores receitas 

na maioria dos anos, com exceção de 2019, ano em que a região de São José 

dos Campos teve a maior receita per capita. 
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4.2.3 Comparação das receitas entre as regiões administrativas 

 

As regiões administrativas que mais receberam receitas per capita  para 

todo o período pesquisado (2013-2019) foram as regiões de Santos R$ 

1.934,21, seguida por Marília R$ 1.917,59, Barretos 1.781,92. A região 

administrativa de Marília possui uma média de 2,24% da população estadual, 

enquanto a região de Santos 4,05% da população estadual, a região de 

Barretos com apenas 1%. 

Do outro lado de receitas recebidas, com os menores valores para o 

período pesquisado estão as regiões de Sorocaba com R$ 1.225,52, seguida 

de Franca com R$ 1.212,76 e com menores valores recebidos está a região 

metropolitana de São Paulo com R$ 1.118,36. Estas regiões possuem 

respectivamente 5,63%, 1,71% e 47,28% da população do estado de São 

Paulo. 

As maiores receitas absolutas são as das regiões metropolitana de São 

Paulo com R$ 23,5 bilhões, seguida por Campinas R$ 9,9 bilhões, após Santos 

com R$ 3,48 bilhões. As regiões que menos receberam recursos durante o 

período analisado foram Registro R$ 356,9 milhões, Barretos R$ 792 milhões, 

seguidas por Franca e Itapeva com R$ 921 milhões. 

É possível observar que mesmo as regiões que possuem maiores 

valores absolutos em receita, como a região metropolitana de São Paulo, 

quando avaliados pela receita per capita está em última posição. Vale ressaltar 

que a região metropolitana de São Paulo detém 47% da população paulistana 

e são, geralmente, os municípios desta região que recebem pessoas para 

tratamento em suas unidades de saúde. 

A região de Campinas que figura na 2º posição em números absolutos 

cai para a 7ª posição quando leva-se em conta os valores per capita, tendo em 

vista a população que reside nesta região. Este estudo não considerou a 

população flutuante. 

A região administrativa de Santos foi a que recebeu os maiores valores 

per capita no período do estudo, possui a 4ª colocação em termos de 

população e a 3ª posição em receitas absolutas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal deste trabalho foi identificar como as receitas e os 

repasses federais para o SUS afetaram o comportamento das receitas 

destinadas às despesas para a saúde nos municípios do estado de São Paulo. 

Para tanto, utilizaram-se os dados do sistema SICONFI para receitas 

orçamentárias municipais do estado de São Paulo, agrupadas por regiões 

administrativas. 

Pode-se afirmar que tal objetivo foi atingido mediante as ferramentas 

empregadas desde a coleta de dados até a distribuição dos gráficos de receitas 

per capita para cada região administrativa do estado de São Paulo. 

No tocante ao tópico receitas absolutas por região administrativa, 

constatou-se que houve uma evolução crescente das receitas absolutas em 

todas as regiões no período estudado, mas que esse crescimento foi diferente 

a cada ano e que não segue um padrão. Em números absolutos a região 

metropolitana de São Paulo apresenta os maiores valores absolutos por 

agrupar as maiores e as mais populosas cidades do estado. As receitas para o 

ano de 2017 sofreram reduções na maioria das regiões administrativas 

estudadas, enquanto no ano de 2019 apresentaram as maiores altas. 

Quanto aos dados populacionais do estado de São Paulo separados por  

região administrativa foram observados no estudo que os valores são 

crescentes, mas que o aumento não é significativo para o período estudado. A 

região administrativa mais populosa é a metropolitana de São Paulo que 

representa cerca de 47% da população do estado e a menor é a região 

administrativa de Registro com 0,61% da população do estado. 

A despeito das receitas per capita há uma grande variação dos valores. 

A região metropolitana de São Paulo (RMS) que é a maior do estado em 

termos populacionais, é a menor em valores per capita. A região administrativa 

que mais recebeu valores per capita é a região administrativa de Santos com 

cerca de R$ 327,25 em 2019, frente a 194,28 da RMS para o mesmo período. 

Quando comparamos os dados de receita absoluta, população e receita 

per capita ficam evidentes as desproporções dos valores recebidos pelas 

regiões administrativas. Essa distorção é explicada pela forma como os 

repasses são realizados a cada município, não apenas pelo número 
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populacional, mas também pela capacidade geradora de receita do município. 

Assim, regiões aparentemente menores receberam mais recursos quando 

comparadas às regiões mais populosas. Ressalta-se a dificuldade das grandes 

cidades em absorver as demandas de atendimento à saúde de munícipes de 

outras cidades e/ou regiões do estado e até mesmo de outros estados. 

A Emenda Constitucional 29 estabelece que os estados devem destinar 

ao SUS 12% das receitas de impostos para a saúde, enquanto os municípios 

15% do produto da arrecadação de impostos. Nas grandes cidades estes 

valores serão grandes em números absolutos, porém, nas menores cidades 

estes valores serão insuficientes para gastos mais voluptuosos, a exemplo dos 

investimentos na saúde de média e alta complexidade. Assim, haverá uma 

dependência maior dos repasses federais para complementar as receitas para 

saúde. Diferente de estados e municípios, a União não tem um percentual 

mínimo para destinar a saúde, além de concentrar grande parte da 

arrecadação de impostos do País. Vale ressaltar, que a EC 95/2016 retira 

recursos da saúde, na medida em que, não permite que valores maiores 

possam ser destinados a estados e municípios até o ano de 2036. 

O estudo demonstrou que a capacidade de gerar receitas para o SUS 

não é linear, mesmo que os valores sejam aparentemente crescentes para o 

período estudado, houve anos em que, os valores foram inferiores aos 

recebidos no ano anterior. Este exemplo, denota as dificuldades de muitas 

cidades do País, que dependem mais dos repasses da União. Assim, mesmo 

que a queda de repasses não seja o mais usual entre um ano e outro, qualquer 

variação interfere negativamente no acesso aos serviços públicos de saúde. 

Assim, pode-se afirmar que não foi possível confirmar a hipótese de redução 

de recursos para o período estudado. Pois, houve anos em que os recursos 

aumentaram, com reduções e outros aumentos e anos posteriores. 

De fato, há uma dificuldade dos municípios de menor porte em gerar 

receitas e gerir recursos escassos para necessidades cada vez maiores. 

Porém, é enganoso supor que é possível garantir atendimento universal à toda 

população apenas com ganhos de eficiência. Tornar a gestão do SUS mais 

eficiente e profissional é necessário, mas não é suficiente. É imprescindível 

que, ao mesmo tempo, sejam assegurados mais recursos para o sistema 

público. Dados de pesquisas demonstram que o Brasil ainda investe pouco em 
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saúde, quando comparado a outros países com sistema universal. Nossos 

percentuais se equiparam a países que adotam o modelo liberal para 

investimentos em saúde (UGÁ & SOARES, 2006). 

Ocorreram algumas dificuldades durante a realização deste trabalho, 

sendo necessária uma análise mais ampla de outras regiões do Brasil, inclusão 

de outras contas, a exemplo das despesas orçamentárias. Foram observados 

alguns municípios que não enviaram informações completas ao SICONFI. 

O tema deste trabalho é muito amplo, de grande utilidade à sociedade e 

à academia, podendo ser abordado de diversas formas em estudos futuros: um 

maior período de análise; análise das receitas com base na densidade 

demográfica; uma amostra maior; utilização de estatística descritiva para 

analisar a amostra ou, até mesmo, utilizar informações de outros estados do 

País. 
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