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NOTA
O Ministério da Saúde informa que realiza, periodicamente, adequações na Tabela SUS,
conforme prioridades estabelecidas e a par r de estudos técnicos. Desde 2010, mais de
mil procedimentos veram os valores reajustados, sendo 79 procedimentos em 2017.
Além disso, a tabela SUS serve apenas como parâmetro, mas não é a principal nem a
única forma de ﬁnanciamento.

Existem incen vos e valores fora da tabela, como Teto de Média e Alta Complexidade
(Teto MAC) para custeio de procedimentos ambulatoriais e hospitalares ofertados nas
ins tuições públicas e contratualizadas com o SUS. Esse recurso é enviado mensalmente
pelo Ministério da Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde que, por sua
vez, repassam aos estabelecimentos de saúde. Por meio do Bloco de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial, o Ministério da Saúde repassou R$ 46,7 bilhões a estados e
municípios no ano passado – incremento de 109% em relação a 2007 (R$ 22,3 bilhões).

Cabe ressaltar que a gestão do SUS é compar lhada entre a União – que estabelece as
diretrizes das polí cas de saúde – e os estados e municípios, responsáveis por fazer o
gerenciamento e o complemento dos recursos com valores próprios, pela execução dos
serviços, bem como a organização da rede de assistência disponível à população local.

Atenciosamente,
Zinda Perrú
Jornalista / Gabinete do Ministro
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De: Clara Becker [mailto:clara@lupa.news]
Enviada em: terçafeira, 24 de julho de 2018 10:36
Para: ASSESSORIA DE IMPRENSA MINISTÉRIO DA SAÚDE  EXECUTIVA
Assunto: Reajuste tabela SUS
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a
receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o email e em
seguida apagueo.
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