


Contexto Histórico da Implantação 
dos Consórcios de Saúde



• Ampliar oferta de serviços especializados aos usuários do SUS, pela 
promoção de ações de saúde pública assistencial

• Atendimento amplificado de usuários, mediante prestação de 
serviços especializados de média complexidade, assegurando os 
princípios da universalidade, integralidade e acessibilidade

• Unir esforços sem comprometer a autonomia de gestão dos 
municípios

Objetivos dos Consórcios



1. Oferta amplificada de atendimento de média complexidade, sobretudo 
para os municípios de pequeno porte

2. Incremento de resolutividade dos serviços assistenciais

3. Redução de custos operacionais

4. Ganhos de escala na compra de medicamentos, equipamentos e material 
de consumo

5. Compartilhamento regionalizado de recursos humanos capacitados, 
sobretudo médicos

Vantagens dos Consórcios - I



1. Captação de recursos públicos adicionais, provenientes de receitas 
diversas, inclusive do Governo do Estado

2. Flexibilidade nas regras de compra e de remuneração profissional

3. Ampliação dos limites nos valores de licitação

4. Possibilidade de celebração de convênios, contratos, auxílios, 
contribuições e subvenções sociais ou econômicas

5. Autonomia administrativa e financeira

Vantagens dos Consórcios - II



Marco Legal dos Consórcios de Saúde



Os Consórcios e a Rede de Atenção
Estrutura a ser oferecida no curto prazo:



Metas da Iniciativa

1. 28 Consórcios

2. 28 Policlínicas

3. Três etapas:

• 1ª Etapa 2015 a 2016: 10 policlínicas



Expectativas 2015/2016

a) Implantação de pelo menos 10 Consórcios de Saúde

b) Construção de 10 policlínicas

c) Implantação e ampliação dos serviços próprios dos Consórcios

d) Consolidação dos Consórcios como instrumento relevante de apoio 
ao SUS/BA



1. Articulação entre gestores municipais

2. Elaboração do protocolo de intenções

3. Ratificação desse protocolo pelo Poder Legislativo de cada ente consorciado

4. Elaboração de Estatuto e/ou Regimento Interno

5. Pactuação do Contrato de Programa

6. Contrato de Rateio (obrigações financeiras dos entes consorciados )

7. Definição da dotação orçamentária (planejamento e orçamento financeiro) específica 
ou créditos adicionais 

8. Estruturação e organização do Consórcio 

Etapas para Constituição dos Consórcios



Interno

- Controle Interno Conselho Fiscal

- Controle por cada ente consorciado

Sistema de Controle

Externo

- Órgãos de Controles competentes (TCM, TCE, TCU e CGU)

- Conselhos de Saúde



- Para credenciamento junto ao SUS, os 
Consórcios deverão oferecer serviços 
próprios e, se necessário, também 
terceirizados, caracterizando-se como 
unidades prestadoras de serviços.

Credenciamento

- O credenciamento como unidade 
prestadora de serviço no SUS deverá 
seguir fluxo e procedimento próprios, 
instituídos pela Superintendência de 
Regulação de Serviços de Saúde da 
SESAB e do Ministério da Saúde.
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Gestão de Pessoas

Profissionais contratados, sob o regime da CLT, selecionados após 
capacitação técnica especializada

Servidores públicos cedidos pelos entes participantes ou oferecidos 
mediante convênios de cooperação técnica



O acesso aos serviços especializados 
de saúde será realizado inicialmente a 
partir do encaminhamento das 
Secretarias Municipais de Saúde de 
cada município consorciado, mediante 
requisição carimbada, com 
perspectivas de evolução para 
agendamento eletrônico nas unidades 
com infra-estrutura compatível.

Autorização



Critérios de Seleção das Cidades-sede

• Distribuição geográfica: Localização equidistante

• Percentual da população beneficiada

• Infraestrutura urbana capaz de absorver médicos

• Presença de unidades do LACEN

• Presença de UPA em funcionamento

• PSF estruturado

• Escolas médicas





Financiamento
• Origem: SUS, Governo do Estado e Municípios

– 40% Estado

– 60% Municípios (Rateio proporcional à população)

• Transferência do Fundo de Saúde para o Consórcio, de acordo com o previsto no 
contrato de rateio

• As transferências da União aos serviços consorciados também seguem o fluxo 
dos fundos de saúde, devendo ser registradas para a posterior prestação de 
contas ao Ministério da Saúde



Atendimento das 
Policlínicas

Consórcio Público de Saúde do Ceará



•Modelo de Policlínica



•Modelo de Policlínica



Entrada 
Principal



Área Interna: JardimÁrea Interna: Jardim



Transporte SanitárioTransporte Sanitário



Recepção



Baias de AtendimentoBaias de Atendimento



Área InternaÁrea Interna



Área Interna: CorredoresÁrea Interna: Corredores



••ConsultóriosConsultórios



Tomografia ComputadorizadaTomografia Computadorizada



Raios XRaios X



MamografiaMamografia



EletrocardiogramaEletrocardiograma



Ultrassonografia Geral e Ultrassonografia Geral e 
ObstétricaObstétrica



•Fisioterapia



FisioterapiaFisioterapia



Endoscopia DigestivaEndoscopia Digestiva



Unidade de ObservaçãoUnidade de Observação



Pequena CirurgiaPequena Cirurgia




