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Há alguns anos, o Minis-
tério da Saúde não trabalha mais
com o formato de “mutirão” para
nenhum tipo de cirurgia (seja
catarata, hérnia, varizes etc). Desde
2005 a política do ministério é
chamada de “Cirurgias Eletivas”,
cujo pagamento continua sendo
feito extra-teto, por Autorização de
Procedimentos Ambulatoriais de
Alta Complexidade/Custo (APAC),
através do Fundo de Ações Estraté-
gicas e de Compensação (FAEC).

A lógica instituída pelo
Ministério da Saúde no Programa
de Cirurgias Eletivas (regulado,
atualmente, pela Portaria 252/GM
de 2006) é de oferecer mais R$ 2,25
por habitante por ano para cada
município brasileiro. O montante
total do recurso deve ser destinado
pela Secretaria de Saúde (Munici-
pal, se em gestão plena, ou Esta-
dual se o município não estiver em
gestão plena) para quaisquer dos
82 procedimentos cirúrgicos lista-
dos no rol das cirurgias eletivas
desta portaria. Assim, uma cidade
de 50.000 habitantes, por exemplo,
tem direito a receber R$ 112.500,00
por ano neste sistema e, caso optar
por realizar apenas facectomias (o
que não é permitido, já que pelo
menos dois procedimentos devem
ser contemplados) seria possível
realizar cerca de 254 novos proce-
dimentos por ano.

Para receber este recurso,
a Secretaria de Saúde precisa apre-
sentar um projeto ao Ministério da
Saúde determinando quais são suas
prioridades, isto é, que cirurgias
deseja contemplar, e a quantidade
de cada uma delas, respeitando o

valor total do recurso que lhe cabe
proporcional ao número de habi-
tantes. Este projeto passa por um
trâmite interno, que nem sempre é
rápido como se espera e o repasse
é realizado em parcelas.

Muitas vezes, as secretarias
de Saúde alegam que sem o re-
passe não podem autorizar as
cirurgias, o que não é correto.
É importante esclarecer que o
Programa de Cirurgias Eletivas tem
o objetivo de complementar deman-
das específicas de cada região e
não substituir as cirurgias de rotina.
Cada Secretaria de Saúde já re-
cebe, mensalmente, do Ministério
da Saúde recursos referentes ao
Teto MAC para custear as ativi-
dades de saúde, que devem ser
acrescidos pela participação muni-
cipal (15% do orçamento). Este re-
curso fixo, mensal, tem o objetivo
de custear os procedimentos de
“rotina”, inclusive as cirurgias de
catarata. Somente as cirurgias
“extras”, que existam por demanda
reprimida, devem ser incluídas no
Projeto de Cirurgias Eletivas. 

O que acontece, infeliz-
mente, é que as Secretarias Muni-
cipais e Estaduais tem, habitual-
mente, usado o dinheiro do Teto
MAC ou do recurso próprio para
pagar as cirurgias que estão no rol
das Cirurgias Eletivas, deixando, as-
sim, de realizar os procedimentos
de “rotina”. Com isso, são penali-
zados tanto a população com uma
demora excessiva para a realização
das cirurgias, que na maioria das
vezes provoca a necessidade de
refazer os exames pré-operatórios,
num carrossel de desperdício, quan-
to os prestadores de serviço, que

trabalham sem previsibilidade. 
O que os oftalmologistas,

entidades representativas da espe-
cialidade e serviços credenciados
para a realização de cirurgias po-
dem e devem fazer é negociar
permanentemente com os gestores
locais (da secretaria municipal de
saúde no caso de municípios que já
detenham a gestão plena e da
secretaria estadual da saúde nos
outros) para definir a cota de ci-
rurgias de catarata de rotina, que
seria acrescida da quantidade extra
de cirurgias eletivas por ocasião da
liberação dos recursos provenientes
do FAEC. É importante também que
o envio destes projetos de cirurgias
eletivas para o Ministério da Saúde
seja agilizado e monitorado pelos
representantes da especialidade e
dos serviços, já que muitas vezes a
liberação dos recursos atrasa por
que o projeto demorou a ser apre-
sentado.

O Conselho Brasileiro de
Oftalmologia tem mantido contatos
e negociações permanentes com a
área responsável do Ministério da
Saúde, a Secretaria de Alta e Mé-
dia Complexidade, na Secretaria de
Assistência à Saúde (SAS) para ten-
tar diminuir o prazo de liberação de
recursos ou reorganizá-los para
serem melhor distribuídos. Embora
haja evidente boa vontade das
autoridades, isto nem sempre é
possível em virtude da grande
disputa pelos recursos da saúde,
que como todos sabemos, infeliz-
mente são limitados•
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