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Gerenciamento de Exames Solicitados pelo Sistema Único de Saúde Evitando a 

Duplicidade e Custos Desnecessários 

 

Patrícia Farias1  
  

Resumo 

A duplicidade nas solicitações de exames de baixo, médio e alto custo, pelo Sistema Único de 

Saúde sem justificativa plausível realizada para o paciente/cliente, ocasiona altos custos para a 

saúde pública. Para a resolubilidade efetiva, seria necessário elaborar e padronizar critérios de 

avaliação para as solicitações de exames requeridos aos pacientes. O ideal é sinalizar o 

profissional solicitante desses procedimentos laboratoriais, fornecendo informações prévias a 

respeito da execução desses exames anteriormente realizados pelo paciente para que não seja 

solicitado em duplicidade ou até sejam desnecessários ocasionando custos para a 

administração pública. Esta pesquisa bibliográfica foi realizada nos documentos em sites 

disponibilizados pelo SUS e Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, consultas em 

guias de solicitação de exames oportunizadas no local de trabalho. Assim, conclui-se que ao 

se organizar os procedimentos laboratoriais é possível oferecer exames qualificados ao 

usuário do serviço público de saúde, promovendo a melhoria no atendimento, adequando de 

forma competente os recursos, primando pela prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 

 

Palavras-chave: Critérios para Avaliação de Exames. Organização de Procedimentos 

Laboratoriais. Serviço público de Saúde. Gestão de Custos. 

 

1 Introdução 

Um dos maiores desafios enfrentado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é assegurar a 

qualidade da atenção dispensada a todos os pacientes. Para se atingir a qualidade pleiteada há 

que se compreenderem princípios básicos como: integralidade, universalidade, equidade e 

participação social. Conforme o planejamento do ministério da saúde: 

 

Concluir e consolidar essa municipalização da gestão do SUS é uma firme 

prioridade do Ministério da Saúde. As funções de coordenação, articulação, 

negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria – 

inerentes à gestão do SUS – representam condições essenciais para o alcance da 

resolubilidade, qualidade e humanização das ações e serviços prestados à população, 

alvo final de todos os esforços em curso (BRASIL, 2001, p.13). 

  

 

A citação do autor acima descreve a municipalização entendida como descentralização 

do poder para a esfera municipal executar os serviços de saúde conforme as normas e 
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diretrizes das esferas federal e estadual. Ressalta ainda a resolubilidade, premissa da atenção 

básica que é o eixo estruturante do SUS. É a partir da atenção primária que o sistema poderá 

melhorar a eficiência dos atendimentos, encaminhamentos e consequentemente a qualidade 

dos serviços prestados. 

 

Toda a orientação de partir de princípios que garantam a universalidade, a 

acessibilidade, o vínculo, a perseverança do cuidado, da atenção total, de meios responsáveis 

permeados pela humanização, da equidade e participação social. 

Faz-se necessário contribuir assim, para o tratamento das doenças e diminuir os danos 

ou amenizar o sofrimento que por ventura venha a comprometer a autonomia dos cidadãos. 

É preciso prever agilidade e consenso nas práticas informativas e segundo o Ministério 

da Saúde: 

 

O processo de gestão no setor saúde demanda a produção de informações que 

possam apoiar um contínuo conhecer, decidir, agir, avaliar e novamente decidir. 

Portanto, o processo de produção de informações, além de contínuo, também precisa 

ser sensível o bastante para captar as transformações de uma situação de saúde 

(BRASIL, 2001, p.176). 

  

 No parágrafo acima o autor ressalta a importância do conhecimento técnico científico, 

novas pesquisas e das decisões de acordo com a avaliação e situação de cada região para 

efetividade da gestão.  

A legislação vigente procura direcionar para as administrações públicas, total controle 

interno, objetivando principalmente a fiscalização e controle de todos os procedimentos e 

gastos do poder público, prevendo a responsabilização por todo e qualquer desperdício 

surgido na estrutura do governo. Assim, as ações desenvolvidas pelos governos pleiteados 

pela área da saúde devem objetivar a transparência e buscar por práticas que elejam a 

execução de práticas mais econômicas, mesmo que a Constituição Federal lhes tenha 

assegurado esses índices de aplicação. 

 Um dos entraves à agilidade e excelência desse serviço público é a ingerência 

responsável na solicitação repetitiva de exames de baixo, médio e alto custo já realizados 

anteriormente pelo usuário do serviço de saúde, contudo é possível reverter estes aspectos, 

tendo como resultado a redução dos custos operacionais dos serviços no SUS. 

 A busca por qualidade como excelência nas diversas prestações de serviço é 

imprescindível para a sociedade procurando obter maior eficácia e cuidado em tudo que 

envolva assistência a usuários. Confirma Estefano (1996 apud Fadel e Regis Filho, 2009:17-

18) que: 



 
 

 

 
As organizações do setor público são as maiores prestadoras de bens e serviços à 

comunidade, que está dependente da qualidade, agilidade e localização desses 

serviços, tendo como principal característica uma relação de responsabilidade direta 

com a sociedade, necessitando continuadamente redefinir sua missão (REGIS 

FILHO, 2009, p.17). 

  

 O autor enfatiza a responsabilização da gestão para garantir o acesso qualificado e 

resolutivo a sociedade possibilitando novas estratégias que permitam a seguridade dos 

princípios do SUS; para desenvolver esta prática de forma efetiva é necessário avaliar e 

controlar, buscar uma ferramenta para mensurar a qualidade. 

Em 2012 o Ministério da Saúde lança o Índice de Desempenho do SUS (IDSUS 2012), 

objetivando primar pela qualidade dos serviços de saúde, sendo esta uma ferramenta que 

buscou avaliar as situações de acesso e mensurar a qualidade da prestação de serviços de 

saúde ofertados no país. Conforme Ferreira (2012, p.22): 

 

O índice avalia com pontuação de 0 a 10 a municípios, regiões, estados e ao país 

com base em informações de acesso (é avaliada a capacidade do sistema de saúde 

em garantir o cuidado necessário à população em tempo oportuno e com recursos 

adequados), onde se mostra como está à oferta de ações e serviços de saúde e, de 

afetividade, que medem o desempenho do sistema, ou seja, o grau com que os 

serviços e ações de saúde estão atingindo resultados esperados. 

  

O autor relata neste parágrafo a importância do conhecimento da área específica para o 

entendimento e resolubilidade. É necessário mensurar os indicadores e melhorar o 

desempenho para obter resultados significativos. 

Contudo, ainda registra Ferreira (2012, p.22) que:  

 
[...] a qualidade na prestação de serviços de saúde não é algo fácil de obter, devido à 

complexidade, da relação quantidade, qualidade e preço. Na saúde a relação é mais 

complexa, pois não age em função de um serviço (produto) final, porque ele sempre 

é incerto, não obedece a padrões estabelecidos e nem tem qualidade uniforme, como 

os serviços médicos. 

 

Os resultados encontrados com este artigo baseados na prática diária e com a pretensão 

de aumentar o grau de satisfação do usuário diminui custos para a administração pública. 

Administrar em menos tempo, recursos humanos e materiais são atitudes seguras e proativas 

que pretendem oferecer qualidade ao atendimento, assegurando a satisfação do usuário do 

serviço de saúde. A qualidade na saúde é promovida através do conhecimento e da assistência 

multiprofissional.  

Operacionalizar as ações reguladoras oferece um ganho significativo para o SUS 

reforçando e qualificando as funções gestoras; potencializando os recursos de custeio da 



 
 

 

assistência, qualificando o acesso e por consequência, proporcionar aos pacientes/clientes 

usuários do SUS uma melhor oferta das ações governamentais voltadas para a saúde.  

 

2 Material e Métodos  

2.1 Algumas sugestões de critérios para a solicitação a autorização de procedimentos 

ambulatoriais de média complexidade 

Segundo o Portal da Saúde do SUS (2012) a Média Complexidade Ambulatorial é 

composta por ações e serviços que visam atender os principais problemas e agravos de saúde 

da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade 

de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio 

diagnóstico e tratamento.  

Este estudo pretende relacionar alguns critérios para a autorização dos exames 

realizados pelo SUS, tendo como prioridade o bom atendimento e seriedade das práticas 

clínicas juntamente com a organização hierarquizada do sistema de assistência ambulatorial 

para gestão de custos.  

A viabilidade do sucesso desse empreendimento se dá em agilizar uma listagem com 

procedimentos ambulatoriais a médicos ou solicitantes, onde estão descritos o alcance de cada 

exame, assim um único procedimento pode ser útil para o diagnóstico em várias 

especialidades. Mas a real importância é que se evita a repetição desnecessária e a perda de 

tempo pelo paciente, tanto quanto se evitaria o desperdício de recursos públicos. 

 

2.2 Observações: 

1) O objetivo é auxiliar e qualificar o processo de solicitação e autorização dos 

procedimentos no âmbito do SUS; 

2)  É uma proposta de alguns critérios para a solicitação de procedimentos eletivos de 

média e alta complexidade, não se configurando como protocolo clínico. 

3) O Estado tem a intenção que futuramente possamos ter aprovado pelas Sociedades 

Médicas alguns protocolos clínicos. 

4) Os critérios sugeridos tanto devem ser utilizados para as cotas da PPI como para as 

demandas reprimidas. 

 

3 Resultados e Discussão 

A gestão voltada para a contenção e reorganização de custos em práticas laboratoriais 

eletivas é um desafio bastante significativo para uma instituição como o SUS, principalmente 



 
 

 

quando estes serviços prestados são praticados por instituições federais, estaduais e 

municipais e também em organizações particulares de saúde. A qualidade do atendimento 

depende do comprometimento, conhecimento técnico científico e habilidade dos profissionais 

solicitantes. 

O Sistema Único de Saúde disponibiliza recursos aos usuários para a assistência, 

diagnósticos e tratamento de saúde. É de extrema importância gerenciar de forma qualificada 

e padronizada estes recursos através da auditoria, com controle, avaliação e regulação para 

administração eficaz destes recursos públicos. 

O fluxograma de solicitação de exames de acordo com as patologias é uma forma de 

nortear o profissional para solicitar procedimentos de alto, médio e baixo custo de acordo com 

os sintomas e manifestações clínicas de cada paciente, assim como o exame físico e anamnese 

realizados pelo profissional garantindo subsídios adequados para o tratamento. Esta prática 

favorece a sistematização padronizada dos recursos oferecidos pelo SUS ao usuário evitando 

a duplicidade de exames. 

 

4 Conclusão  

Ao se oferecer uma boa qualidade no atendimento e operacionalização das ações e 

demais procedimentos por parte dos médicos se alcança a satisfação do paciente e ao mesmo 

tempo obtém-se a diminuição dos gastos com procedimentos repetitivos alcançando a 

excelência nos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde/SUS. 
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