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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo analisar, à luz da capacidade municipal estatal, o
impacto dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) na política de saúde do estado de Minas
Gerais, entre os anos 2017 e 2021. Foram escolhidas como parâmetros de aferição a produção
ambulatorial municipal, a produção ambulatorial dos consórcios e a produção hospitalar. A
hipótese assumida é que a oferta de serviços de atenção à saúde pelos consórcios influencia o
fluxo ascendente e descendente da atenção à saúde em Minas Gerais. De acordo com os
resultados, Minas Gerais apresenta forte capacidade estatal relativamente a consórcios
intermunicipais de saúde. Entre os três parâmetros analisados, apenas a produção ambulatorial
aumentou no período considerado (30,43%). A produção ambulatorial municipal reduziu 22,9%
e a produção hospitalar se manteve praticamente constante. A Correlação de Pearson entre a
produção ambulatorial e a produção dos consórcios foi acima de 0,46, portanto de moderada a
alta, o que evidencia estarem esses parâmetros correlacionados. Considerando o aumento
constante e proporcional da produção dos consórcios frente à produção ambulatorial municipal,
assume-se que os serviços prestados de média complexidade pelos consórcios, como exames
diagnósticos e consultas especializadas, venham contribuindo para a minimização do reingresso
de pacientes nas portas de entrada das redes de atenção à saúde, desonerando o sistema e
reduzindo a pressão por serviços de atenção básica. Por sua vez, o decaimento da proporção da
produção hospitalar em relação à produção dos consórcios ao longo dos anos denota o aumento
da resolubilidade dos consórcios de saúde, reduzindo a pressão por serviços de maior
complexidade. Os resultados alcançados permitem inferir que consórcios influenciam a política
de saúde, tanto no fluxo ascendente como no fluxo descendente da prestação dos serviços. Resta
dimensionar essa influência com maior precisão. Pesquisas epidemiológicas e de controle social
precisam ser realizadas para refinar as investigações aqui desenvolvidas, além de outras que
avaliem o papel e o alcance dos consórcios como instrumentos estratégicos no SUS.
Palavras-Chave: Federalismo. Capacidades estatais. Consórcios Intermunicipais de saúde.

Sistema Único de Saúde. Regionalização.

ABSTRACT

The work here presented aimed to analyze, in the light of municipal state policy, the impact of
intermunicipal health care consortia (CIS, in Portuguese) on Minas Gerais’ health policy
between 2017 and 2021. The chosen measurement parameters were municipal outpatient
production, outpatient production of consortia and hospital production. The assumed hypothesis
is that an offer of health care services by the consortia influences the ascending and descending
flow of health care in Minas Gerais. According to the results, Minas Gerais has a strong state
capacity regarding inter-municipal health consortia. Among the three parameters analyzed, only
the outpatient production offered by the CIS increased in the period considered (30.43%).
Municipal outpatient production decreased by 22.9% and hospital production remained nearly
constant. The Pearson Correlation between outpatient production and consortia production was
above 0.46, therefore from moderate to high, which shows that these parameters are correlated.
Considering the constant and proportional increase in the production of the consortia in relation
to the municipal outpatient production, it is assumed that the services of medium complexity
provided by the consortia, it is assumed that the medium-complexity services provided by the
consortia, such as diagnostic tests and specialized consultations, have contributed to the
minimization of the re-entry of patients at the entrance doors of the health care networks,
discharging the system and reducing the pressure for basic health care services. The decline in
the proportion of hospital production in relation to the production of consortia over the years
denotes an increase in the resolution of health consortia, reducing the pressure for more complex
services The results achieved allow us to infer that consortia influences health policy, both in
the upward flow and in the downward flow of service provision. However, it remains to scale
this influence with greater precision. Epidemiological and social control research needs to be
carried out to refine the investigations developed here, in addition to others that assess the role
and scope of consortia as strategic instruments in the SUS (Unified Health System).
Keywords: Federalism. State capabilities. Intermunicipal Health Consortia. Unified Health
System. Regionalization.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O sistema federativo brasileiro estabelecido na Constituição de 1988 previu a
descentralização na execução das políticas públicas. Em seu art. 23, inciso II, estão arroladas
as competências comuns da União, dos estados e dos municípios, entre elas cuidar da saúde e
da assistência pública (BRASIL, 1988). Para tanto, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi
concebido com vistas a ofertar os serviços para toda a população, indiscriminadamente,
pautando-se por diversos princípios, entre eles a universalidade de acesso aos serviços em todos
os níveis de assistência e a descentralização político-administrativa, com direção única em
cada esfera de governo. Além disso, o SUS tem como ênfase a descentralização dos serviços
para os municípios, a regionalização e a hierarquização da rede de serviços (BRASIL, 1990,
art. 7º).
Entretanto, o protagonismo municipal e a atuação voltada ao desenvolvimento local,
no curso da reforma do Estado empreendida no final da década de 1980, culminaram na assunção
pelos municípios de responsabilidades e atribuições que não foram acompanhadas da
correspondente contrapartida fiscal e orçamentária (LIMA, 2000; AMARAL; BLATT, 2011;
GRIN; ABRUCIO, 2018; LEAL et. al, 2019). Muitos municípios não estavam dotados de
capacidades estatais e arranjos institucionais suficientes para que os tornassem aptos a fazer frente
às novas atribuições constitucionais. Desse modo, as responsabilidades assumidas pósConstituição aumentaram de forma desproporcional à capacidade operacional e financeira dos
municípios, sobretudo os de menor porte e aqueles envoltos em histórico atraso socioeconômico
(FRANZESE; ABRUCIO, 2013; ROCHA, 2016).
Os efeitos dessa combinação se fizeram sentir profundamente na área da saúde,
mais ainda em um contexto de crescente restrição orçamentária. Considerando que o acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde é ordenado pela atenção primária, esse
foi o nível assumido pelo ente municipal, embora não sejam incomuns municípios abraçarem,
também, a atenção secundária. Aos estados foi relegada a atenção terciária. Mesmo assim
assimetrias inter-regionais, dificuldades de prestação de serviços, problemas de gestão e
carências de investimentos fizeram com que o modelo gerencial do SUS não funcionasse a
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contento. Organizar-se era preciso. Conjugar forças, também.
Foi nesse contexto que surgiram os consórcios públicos, sobretudo os de caráter
horizontal, a associação de dois ou mais entes da mesma natureza jurídica para solucionar de
maneira mais desembaraçada e com maior força desafios locais, no caso os de saúde,
especificamente: a ampliação e o ordenamento da oferta de serviços; a flexibilização da
remuneração de profissionais com pagamento de incentivos; e a otimização dos recursos
regionais disponíveis, de modo a melhorar o acesso e a qualidade dos serviços (MUELLER;
GRECO, 2010).
No âmbito do SUS, os consórcios prestam assistência à saúde nos níveis secundário
ou mesmo terciário, embora menos comumente. Entre os benefícios do consorciamento, são
amplamente descritos na literatura o ganho de escala na prestação de serviços públicos, a
racionalidade de processos e de despesas, a realização de projetos conjuntos considerados
inviáveis de forma isolada, além do fortalecimento político de regiões até então com pouca
representatividade estadual (FERRAES; CORDONI JÚNIOR, 2007; AMARAL; BLATT,
2011; BALDISSERA, 2015; FLEXA; BARBASTEFANO, 2019).

1.2 O PROBLEMA
Como se percebe, muito já foi estudado a respeito de consórcios de saúde. Contudo,
a despeito desse esforço, nota-se uma lacuna de pesquisas sobre como consórcios de saúde
impactam na engrenagem específica da política de saúde, em especial na organização de seus
níveis de complexidade. Essa é a questão que se pretende investigar.
Se consórcios de saúde prestam serviços de média complexidade, não deveriam
incidir em menores demandas por serviços de alta complexidade nos municípios em que
participam? Afinal, é premissa do SUS, comprovada por evidências, de que o investimento em
níveis hierárquicos inferiores, de mais baixa complexidade, reduz a pressão pela demanda por
serviços de Bahia em níveis superiores da hierarquia (BAHIA, 2017; SALDIVA; VERAS,
2018). Pensando de maneira ainda mais abrangente, não deveriam os consórcios públicos
também incidir positivamente na própria atenção básica, reduzindo o reingresso de usuários no
sistema, uma vez atendidos por especialistas?
Portanto, não se trata aqui apenas de analisar a eficácia ou mérito do consórcio por
meio da aferição da prestação de seus serviços, mas sobretudo de verificar se esse modelo de
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associação está desempenhando o papel para ele esperado na estrutura organizacional e
hierárquica do SUS.
O estado de Minas Gerais é tido como referência em termos de regionalização de
saúde e consorciamento. O processo de regionalização da saúde no estado é consolidado e
Minas Gerais foi uma das precursoras na modalidade de cooperação entre municípios para
ofertar serviços de saúde que exigiam algum nível de especialidade. Conforme informações da
Secretaria de Saúde de Minas Gerais, dos 853 municípios mineiros, 90% são consorciados,
cobertos por 74 consórcios intermunicipais de saúde (CIS), sendo 64 consórcios generalistas e
10 temáticos, processo cuja origem remonta à década de 1990.
Considerando o alcance espacial e temporal dos consórcios de saúde em Minas
Gerais, que subsistiram a várias alternâncias de governos nas três esferas políticas, esse estado
constitui-se lócus propício para a investigação aqui tencionada. Nada mais oportuno que o olhar
da academia sobre o impacto dessa modalidade de associação na política de saúde.

1.3 OBJETIVOS

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa exploratória, por meio de análise
descritiva dos dados e um teste estatístico sobre três parâmetros: (i) produção ambulatorial
municipal, (ii) produção ambulatorial dos consórcios e (iii) produção hospitalar.
O objetivo é analisar, à luz da capacidade municipal estatal, o impacto dos
consórcios intermunicipais de saúde na política de saúde do estado de Minas Gerais, por meio
da aferição dos parâmetros mencionados. A hipótese a ser testada é que a oferta de serviços de
atenção à saúde pelos consórcios influencia o fluxo ascendente e descendente da atenção à
saúde em Minas Gerais.

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

O presente trabalho está estruturado em 5 capítulos. Além da presente introdução,
compõe-se do referencial teórico (capítulo 2), da metodologia empregada (capítulo 3), dos
resultados obtidos seguidos da discussão (capítulo 4) e das conclusões e recomendações
(capítulo 5).
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Por sua vez, o referencial teórico encontra-se organizado em três blocos. O primeiro
trata do federalismo, chave hermenêutica que levará ao fenômeno da descentralização e do
consorciamento. Importa a compreensão de seus pressupostos históricos, dos fatores que
teceram sua composição para que se possa chegar à realidade brasileira. Veremos então as
especificidades do federalismo pátrio, sua gênese e formulação até a Constituição de 1988, bem
como suas idiossincrasias e fragilidades.
Direcionaremos a ótica, no segundo bloco, para o Sistema Único de Saúde, de modo
a compreender como esse sistema se relaciona na dinâmica federativa, sobretudo a partir da
ênfase assumida da descentralização e da municipalização, além de qual o marco legal que as
embasa. A seguir, aborda-se a regionalização da saúde, primeiramente no Brasil, em seguida em
Minas Gerais, ambiente de nossa pesquisa. Destaca-se a importância dos Planos de
Regionalização de Saúde (PDRS) no contexto de hierarquização e descentralização dos serviços.
A cooperação interfederativa e os consórcios públicos são os temas tratados no
terceiro bloco. Aqui nos deteremos com maior vagar, de modo a compreender esse instituto,
suas origens, pressupostos, benefícios e limitações. Relativamente a consórcios, subdividiremos
a explanação em dois tópicos: um para tratar de consórcios intermunicipais de saúde e outro,
de consórcios de saúde em Minas Gerais.
Dessa forma, pretendemos percorrer de maneira convergente – do federalismo
mundial ao pátrio, dos consórcios em geral aos consórcios de saúde em Minas Gerais – um
itinerário que nos municie suficientemente de informações que nos permitam tanto melhor
compreender os dados que analisaremos quanto testar a hipótese aqui lançada.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O federalismo, forma de organização do Estado vigente no Brasil, ocorre em 28
países, dos 192 que integram as Nações Unidas (ANDERSEN, 2009). A proporção, frente ao
universo de possibilidades, é reduzida, de 14,58%. No entanto, se considerada a população que
vive em democracias duradouras no mundo moderno, então a maioria dos indivíduos se
encontra em sistemas federativos, sobretudo por conta do tamanho populacional dos Estados
Unidos e da Índia (STEPAN, 1999). Trata-se, portanto, de uma forma de organização de Estado
de ampla incidência mundial.
Importa, desde já, delimitarmos o entendimento acerca dessa expressão, de modo a
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compreendermos como o pacto federativo brasileiro influencia o arranjo do sistema de saúde
pátrio e, por outra parte, como esse sistema se configura perante o complexo federativo nacional.

2.1 FEDERALISMO, DELIMITAÇÕES CONCEITUAIS E HERMENÊUTICAS
ESSENCIAIS
Por conta do processo de desenvolvimento ontogenético de cada nação, as
federações poderão variar consideravelmente quanto aos arranjos institucionais internos,
resultando em modelos diferentes de federalismo, notadamente quanto à distribuição de poderes
entre o governo central e os governos subnacionais. No espectro de possibilidades, figuram
desde federações como a canadense, em que as províncias usufruem de maior autonomia frente
ao poder central, a federações em que o compartilhamento de poder aos entes subnacionais é
mais inelástico, como ocorre no Brasil (LIZIERO e CARVALHO, 2018).
Um dos maiores especialistas na questão federativa no mundo, Ronald Watts (2006,
p. 98, tradução livre), afirma que as federações são “organizações políticas compostas que
combinam fortes unidades constituintes e um governo central igualmente forte, cada um em
posse de poderes delegados pela cidadania através da Constituição”. Nesse sentido, se existe
um elemento essencial ao federalismo, este, no entender de Andersen (2009, p. 20), vem a ser
“a presença de duas ordens de governo constitucionalmente instituídas, cada qual dotada de
genuína autonomia uma em relação à outra e responsáveis perante os respectivos eleitores”.
Entretanto, Watts (2006) amplia um pouco mais os critérios a definirem uma
federação. Para esse autor (p. 106), com quem concordamos, as características estruturais
comuns das federações são:
i)

a existência de duas ordens de governo que atuam diretamente sobre seus
cidadãos – na mesma linha do que afirma Andersen (2006);

ii)

uma divisão constitucional formal dos poderes legislativo e executivo e a
distribuição de fontes de financiamento entre as diferentes esferas de
governo, o que acaba por garantir algumas áreas de plena autonomia para
cada instância de governo;

iii)

a previsão de um espaço de representação das regiões (enquanto unidades
federativas) dentro das instituições políticas federais;
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iv)

uma Constituição escrita dotada de supremacia e que requer, para sua
modificação, o consentimento de uma parte significativa das unidades
constituintes da federação;

v)

a existência de uma instância de arbitragem (que pode ser um tribunal ou
ocorrer por meio de organização de referendos) para o julgamento dos
litígios federativos e

vi)

a existência de procedimentos e instituições que têm por objetivo facilitar a
colaboração

intergovernamental

em

matérias

de

competências

compartilhadas ou superposta.
Outra característica das federações é a existência de um conjunto de atributos
culturais e identitários que confiram suficiente estabilidade em torno de um eixo decisório
unificador. É o que Liziero e Carvalho (2018) denominam “cultura federal”, sobre a qual se
assenta a arquitetura federal, mantida pelas relações entre os entes federados e estabelecida na
Constituição da federação. De acordo com Valdés (2012), essa cultura federal atua qual freio
às tendências separatistas, ao mesmo tempo em que funciona como um instrumento de
distribuição de poder, de modo a conter movimentos centralizadores.
Por conta dessas características, há estreita relação entre federalismo e democracia.
De acordo com Anderson (2009, p. 29), trata-se de um modelo democrático de governo, “com
raízes fincadas no Constitucionalismo e no Estado de Direito”. O autor lembra que o Brasil e o
México tornaram-se mais federais à medida em que a democracia distribuiu poder entre
múltiplos centros de controle e variegados partidos políticos. Liziero e Carvalho (2018) chegam
a dizer que, uma vez que o “verdadeiro federalismo” tem por interesse principal a liberdade, ele
só poderá se desenvolver “genuinamente” em um contexto democrático.
Isso não impedirá que o federalismo se estabeleça em países autoritários e nem que
durante períodos menos democráticos um país, até então federado, deixe de ser considerado como
tal. Em tais circunstâncias, o que se perceberá será o afrouxamento dos critérios acima referidos ou
mesmo a supressão de um ou de outro. Como faz lembrar Andersen (2009), a realidade é bem mais
híbrida e complexa do que dá conta a racionalidade dicotômica. Conforme anota o autor, Brasil e
Argentina, por exemplo, alternaram períodos de ditadura militar em nível central, mas, às vezes,
permitiam a realização de eleições relativamente livres nos estados e províncias.
Avançando um pouco mais em nossas reflexões, é preciso considerar que o
federalismo não surge por acaso. Andersen (2009) afirma que a formação de federações tem
ocorrido em ciclos históricos. Segundo o autor, o primeiro ciclo, que se estendeu do final do
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séc. XVIII ao início do séc. XX, caracteriza-se pela criação de novos países a partir da
congregação de unidades constitutivas até então independentes. Os exemplos mais expressivos
são Estados Unidos, Suíça, Alemanha e Canadá.
Segundo Elazar (2011, p. 439), essa “revolução federalista” decorre de três
fenômenos característicos da vida política na modernidade:
i)

o surgimento do Estado-nação moderno, com territórios relativamente
extensos e populações volumosas, o que levantou problemas no tocante à
distribuição interna de competências;

ii)

a ruptura com o modelo pré-moderno de comunidade e suas linhas de
autoridade essencialmente estruturadas em relações sociais fixas, o que
tornou necessária a criação de novas formas de vínculos locais e de
autogoverno e

iii)

a ruptura com os velhos princípios aristocráticos para se abrir espaço a um
novo compromisso em favor da igualdade, ao mesmo tempo que se
reivindicava a fundação de uma ordem política e social de caráter
democrático.

Dentro desse ciclo, convém destacar a América Latina, onde ocorreu a formação de
quatro federações, entre o séc. XIX e o início do séc. XX, após a tomada da Espanha por
Napoleão. Seja também relevado o fim do império europeu, no pós-guerra, que motivou o
surgimento de várias federações pós-coloniais, como Índia, Paquistão, Malásia e Nigéria.
Outro ciclo significativo do surgimento de novas federações ocorreu, segundo
Andersen (2009), com o colapso do comunismo, embora, posteriormente, a maioria dessas
experiências de federalismo tenham falhado. Novas federações emergiram também, mais ou menos
nessa mesma época, em Estados unitários. Bélgica e Espanha são mencionadas como exemplos.
O último ciclo assinalado pelo autor é verificado com a criação da União Europeia.
Segundo Andersen (2009, p. 27), “trata-se de uma instituição política única, talvez com mais
características de confederação do que de federação, mas que incorpora certos traços comuns
às federações”.
Seja qual for o ciclo ou o estágio de desenvolvimento, é princípio do federalismo a
existência de entidades subnacionais que estejam associadas por algum motivo e que conservem
parcelas de sua soberania em seu âmbito interno. Essas parcelas de soberania são o que se
denomina autonomia, pois cada entidade subnacional pertencente a uma federação tem a
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prerrogativa de se administrar, de fazer leis e ter um orçamento próprio, ainda que lhe falte o
poder político pertencente à soberania, tanto no conjunto interno, quanto em relação a outros
Estados. Nas palavras de Liziero e Carvalho (2018, p. 1486):

A organização constitucional da federação, portanto, estrutura-se sobre a ideia
de equilíbrio entre o atendimento dos interesses relativos à unidade nacional e
a realização daqueles interesses vinculados à autonomia regional, de modo a
promover uma estabilidade duradoura e proveitosa para todos os entes
federados.

O federalismo brasileiro se destaca do de diversos outros países porque no Brasil a
federação é composta de duas categorias constitutivas em nível subnacional, os estados e os
municípios, os quais, conforme se verá a seguir, são dotadas de autonomia, o que trará
significativas implicações para o objeto de estudo deste trabalho.

2.2 O FEDERALISMO BRASILEIRO

Adotando-se a classificação em ciclos de surgimento de federações proposta por
Andersen (2009), nota-se que o federalismo brasileiro tem origem já na primeira fase, ainda
que tardiamente.
Há consenso na literatura quanto à fonte de inspiração para o modelo de federalismo
adotado no Brasil. Conforme Abrucio et al. (2020), a federação brasileira inspirou-se,
originariamente, no dualismo norte-americano. No federalismo dual, explicam os autores,
“supõe-se que cada ente possua autonomia constitucional estrita sobre diferentes áreas para
impedir a centralização do poder”, de sorte que a “coordenação federativa seria contingente,
circunstancial e, no limite, desnecessária, por ser prejudicial à eficiência decisória e à alocação
de recursos” (p. 666).
Já a respeito do processo e da data de entrada em vigor do federalismo brasileiro,
verificam-se ligeiras dissonâncias doutrinárias. Diferentemente de Abrucio (1998), para quem
a forma federativa foi adotada no Brasil a partir da Constituição de 1891, marcando a ruptura
com o modelo unitário vigente no Império, Marrafon (2014) compreende que a oficialização
do modelo federativo brasileiro consistiu antes em um rearranjo do sistema federativo até então
vigente no país. Concordam com esse ponto de vista Liziero e Carvalho (2018) que, seguindo
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a proposta teórica de Livinsgston (1952) – para quem a natureza do federalismo está na
sociedade, não na forma constitucional do Estado –, entendem ser possível afirmar que no Brasil
Império havia federalismo, ainda que não a forma federal de Estado.
Ademais, não obstante comumente se dizer que a forma federativa foi instaurada
somente em 1891, com a Constituição Republicana, cerca de dois anos antes, o Decreto nº 1, de
15 de novembro de 1889, baixado pelo Governo Provisório, estabeleceu como forma de governo
da nação brasileira a República Federativa. Com efeito, nos termos de seu art. 2º, as antigas
Províncias, reunidas pelo laço da federação, constituiriam os Estados Unidos do Brasil (LIZIERO
e CARVALHO, 2018). Essa situação foi mantida na Constituição de 1891, em seu art. 1º.
Seja como for, a partir de então, como denomina Marrafon (2014, p. 104), a
dinâmica da federação brasileira tem sido marcada por “movimentos pendulares”, que oscilam
entre momentos de maior autonomia dos Estados e momentos de forte centralização
administrativa e fiscal. Por isso, Bresser-Pereira (2016, p.84) afirma que “a construção do
Estado brasileiro pode ser pensada como uma luta permanente entre a centralização e o
federalismo, como uma sucessão de períodos de centralização aos quais se sucedem períodos
de descentralização”. De fato, a arquitetura constitucional estabelecida em 1891 propunha
grande autonomia estadual, pouca intervenção da União e ausência de coordenação federativa
(ABRUCIO, 2018). A partir da chegada de Vargas ao poder, em 1930, origina-se uma
significativa mudança no federalismo, com o crescimento do papel da União, sobretudo nos
períodos autoritários do Estado Novo (1937 a 1945) e do Regime Militar (1964 a 1985)
(ARRETCHE, 2012).
A partir da década de 1980, no entanto, e com o advento da redemocratização,
diversos setores da sociedade brasileira passaram a reivindicar a descentralização políticoadministrativa como forma de adequar o desenho das instituições públicas aos requisitos de
uma democracia (ROCHA, 2016). O tema da descentralização ganhou relevo no debate
político, em reação à concentração de poder no governo central e à organização hierárquica das
relações federativas. Conforme Campos (2006, p. 2), “o movimento democrático, e dentro dele
o pensamento de esquerda e o desenvolvimentista, incluiu a descentralização como uma
componente essencial à democratização do país”.
Consequência desse processo foi a profunda alteração do modelo federativo, que
passou a ser caracterizado pela maior autonomia política, administrativa e financeira a estados
e, de maneira inédita no país, a municípios. A Carta Política de 1988 consagrou o município
como integrante da estrutura federativa brasileira, conferindo-lhe personalidade política (arts.
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1º e 3º). Na lição de Silva (2009, p. 619):

A Constituição de 1988 modifica profundamente a posição dos Municípios na
Federação, porque os consideram componentes da estrutura federativa.
Realmente, assim o diz em dois momentos. No art. 1º declara que a República
Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal. No art. 18 estatui que a organização politicoadministrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos
desta Constituição.
Nos termos, pois, da Constituição, o Município brasileiro é entidade estatal
integrante da Federação, como entidade político-administrativa, dotada de
autonomia política, administrativa e financeira. Essa é uma peculiaridade do
Município brasileiro. A inclusão do Município na estrutura da Federação teria
que vir acompanhada de consequências, tais como o reconhecimento
constitucional de sua capacidade de autoorganização mediante cartas próprias
e a ampliação de sua competência, com a liberação de controles que o sistema
até agora vigente lhe impunha, especialmente por via de leis orgânicas
estabelecidas pelos Estados.

A descentralização federativa atinge assim seu grau mais elevado de
desenvolvimento no país. Todavia, recorrendo-se novamente à alegoria do movimento pendular,
o movimento centrífugo de descentralização fez-se acompanhar de outro, centrípeto. De acordo
com Liziero e Carvalho (2018, p. 1499), “o modo como a repartição de competências na
Constituição foi distribuído, apesar de ter dado alguma autonomia aos Estados (acrescentamos, e
aos municípios), permanece caracterizando o Estado federal brasileiro como centralizador”. Por
isso, esses autores caracterizam o federalismo brasileiro como fraco, que projeta o país em um
passado de autoritarismo e de construção social imposta pelo poder central.
Evidência da manutenção da centralização, segundo esses autores, verifica-se na
própria Carta de 1988. No âmbito da repartição de competências, prevista nos art. 21 a art. 24,
a maior parte das atribuições administrativas e legislativas são privativas da União (art. 21 e
art. 22). Conforme anotam Liziero e Carvalho (2018, p. 1500), “nas competências comuns e
concorrentes (art. 23 e art. 24), além de serem numericamente inferiores, a União estabelece
regras gerais que devem ser particularizadas pelos Estados”.
No entanto, antes de concluir que há mera descentralização ou viés puro de
centralização, o mais correto é dizer que o federalismo brasileiro tem uma combinação de ambas
as coisas. Um exemplo importante disso é a repartição de competências, caracterizada como
um modelo “marble-cake”, em que as competências constitucionais são entrelaçadas, não
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havendo uma distribuição nítida de políticas que cada nível de governo deve executar
(ARRETCHE, 2007, p. 275). Com isso não são incomuns sobreposições, duplicidades e,
paradoxalmente, omissões e lacunas na oferta e prestação de serviços.
Dado esse modelo “marble-cake”, é preciso criar mecanismos de cooperação para
fazer funcionar a federação. A mera centralização não consegue dar conta do fato de que os
serviços são descentralizados e que há autonomia suficiente para os governos subnacionais não
obedecerem simplesmente à União – o exemplo recente da disputa constitucional sobre as
competências para lidar com a Covid-19, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal
reconhecendo as salvaguardas federativas dos estados e municípios, ressalta essa situação.
(ABRUCIO et al., 2020). Mas também não é possível imaginar que a municipalidade e mesmo
os governos estaduais possam atuar sem algum tipo de regulação, financiamento e apoio do
Governo Federal. As baixas capacidades estatais locais e as competências legislativas do plano
federal explicam a necessidade de haver algum tipo de coordenação federal, especialmente
porque a Constituição de 1988 propôs a expansão do welfare state num país com autonomias e
fortes desigualdades territoriais (ABRUCIO, 2005).
Na verdade, a descentralização ocorrida no país após a redemocratização foi
contrabalanceada por políticas nacionais em prol da expansão de políticas públicas e do
combate à desigualdade. Nesse arranjo, coube à União o papel de coordenação federativa,
mediante normatização, indução e financiamento (ABRUCIO, 2005; ARRETCHE, 2012),
enquanto incumbiu-se aos governos subnacionais a implementação das políticas, em particular
as de welfare (GRIN; ABRUCIO, 2018).
Essa nova configuração trouxe consigo um paradoxo, uma vez que a autonomia
política e administrativa conferida aos municípios não foi acompanhada da correspondente
capacidade de se exercê-la. Segundo os autores,
Assim, além das heterogeneidades que caracterizam o país em relação à geografia,
à demografia e à desigualdade socioeconômica, o maior desafio federativo está
no seguinte fato: a Constituição e as leis posteriores repassaram autonomia e a
responsabilidade pela implementação de boa parte das políticas públicas aos
municípios, sem que a maioria deles tivesse, porém, capacidade administrativa e
gerencial para realizar essa tarefa. (GRIN. ABRUCIO, 2018, p. 1).

É o que a literatura denomina capacidade estatal – que engloba a dimensão técnicoadministrativa e a político-institucional –, conceituada amiúde como
[...] o estoque de recursos e habilidades administrativas, políticas, técnicas e
institucionais que os governos municipais possuem, visando a superar
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restrições impostas pelo ambiente governamental e societal, a fim alcançarem
os objetivos políticos e de política pública, gerar valor social e fornecer bens
públicos. (GRIN et al. 2021, p. 44-45).

Como anotam Leal et al. (2019), o processo de descentralização não trouxe
mecanismos efetivos de coordenação e relações intergovernamentais de forma operacional que
garantissem aos municípios possibilidades de gerir com efetividade ações e serviços. A grande
maioria dos municípios padece de precariedade técnica, administrativa e financeira (ROCHA,
2016). A configuração socioeconômica e administrativa dos municípios também é muito
heterogênea e muitos deles têm reduzida capacidade para exercer sua autonomia (FRANZESE
& ABRUCIO, 2013). Muitos municípios dependem, quase que exclusivamente, de
transferências federais para a manutenção de seu funcionamento devido à baixa arrecadação
própria, o que interfere diretamente no cumprimento de suas responsabilidades com qualidade
(ABRUCIO; SANO, 2013; CUNHA, 2004).
Ademais, muitos problemas vivenciados no município são de natureza
intermunicipal – em alguns casos, interestadual, sendo que alguns deles têm impacto nacional.
Não há como prescindir da cooperação entre os entes federados. A área da saúde constitui-se
exemplo paradigmático dessa questão.

2.3 FEDERALISMO E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

A Carta de 1988 e as Leis Orgânicas da Saúde estabeleceram um federalismo
cooperativo tripartite, com um desenho regionalizado para o Sistema Único de Saúde (SUS). O
modelo apoiou-se em diretrizes nacionais relacionadas a normatização e redistribuição de
recursos, implementação descentralizada e espaços institucionalizados de participação social e
negociação intergovernamental (FRANZESE; ABRUCIO, 2013).
Conforme observam Machado e Palotti (2015), as especificidades de atuação de
cada esfera de governo são mais funcionais que jurisdicionais, cabendo à União a coordenação,
a normatização e a definição de padrões nacionais para a ação governamental no setor da saúde;
aos estados couberam as funções de coordenação e normatização complementar na sua esfera,
além de acompanhamento, avaliação e controle das redes regionalizadas do SUS, bem como
apoio técnico e financeiro; enquanto aos municípios foram reservadas as funções de “planejar,
organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços
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públicos de saúde” (BRASIL, 1990, art.18).
O Sistema Único de Saúde tem seu pontapé inicial em 1988, mas se materializa
com a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080, de 1990. Por meio dela, será construído um modelo
universal, gratuito e baseado na integralidade do atendimento. Essa proposta de modelo
sanitário foi elaborada por meio de uma combinação de política nacional com descentralização,
utilizando fóruns federativos horizontais e verticais para garantir a democratização federativa
da política e o processo de negociação e cooperação entre os entes. Ela constitui-se em um dos
principais marcos legais da Gestão Interfederativa do SUS.
A Lei Orgânica definiu que o processo de planejamento e orçamento do SUS seria
ascendente, do nível local até o federal, compatibilizando-se as necessidades da política de
saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do
Distrito Federal e da União (art. 36). Entretanto, ao se analisar de perto o processo de
descentralização no SUS, nota-se ainda significativa parcela de poder retida pela União. A
despeito do elevado grau de repasse de recursos a estados e municípios, a União exerce
verdadeira indução na gestão estadual e municipal na medida em que condiciona essa
transferência à adesão ao planejado e definido no nível central (CARVALHO, 2002). Como
conclui Miranda (2003), o Ministério da Saúde conservou grande poder de indução de políticas
e mesmo de desenhos de projetos e programas, em virtude do desequilíbrio do poder político,
financeiro e técnico existente entre a União e os demais entes federados.
Campos (2006) anota que a origem do SUS caracteriza-se por um movimento
paradoxal. Segundo esse autor, a reforma sanitária brasileira pode ser considerada tardia, pois,
quando já acontecia o declínio das concepções socialistas ou de estado de bem-estar em todo o
mundo, houve no Brasil o apogeu do reformismo em saúde. Conforme o pesquisador,
Argumentava-se a favor de buscar-se a focalização dos programas sociais,
(enquanto) o SUS pretendia-se de abrangência universal. Recomendava-se a
delegação da responsabilidade pelo atendimento à população ao setor privado
ou a organizações não-governamentais, (ao passo que) a implantação do SUS
aumentou o número de servidores e de serviços públicos em todo o país.
Reservava-se ao Estado o papel de regular o mercado e a prestação de apenas
alguns serviços considerados estratégicos, em geral no campo antes
denominado de Saúde Pública, e o SUS avocava a si a busca da integralidade
da atenção. Foi um descompasso com o discurso liberal hegemônico que
empolgou distintos atores sociais, tornando viável e factível o que parecia
impossível. (CAMPOS, 2006, p. 2).

Além de diretrizes que podem ser consideradas típicas à tradição dos grandes
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sistemas públicos de saúde, como a busca da universalidade, da prestação integral de atenção e
da equidade, e a organização de uma rede hierarquizada e regionalizada de serviços, o SUS
avançou também na descentralização e na busca por gestão participativa, assumindo a ideia de
controle social da ação governamental por segmentos da sociedade civil.
De acordo com a Lei nº 8.080, de 1990, o processo de planejamento e orçamento
do SUS será ascendente, do nível local até o federal, compatibilizando-se as necessidades da
política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos
Estados, do Distrito Federal e da União (art. 36).
Lima et al (2014) registram que historicamente, no caso da saúde, a descentralização
não assumiu o papel prioritário de fornecer acesso universal aos serviços, mas atendeu ao caráter
estratégico de intervenção na economia, com o projeto de enxugamento do Estado e da
estabilidade econômica. No mesmo diapasão segue Lima (2008), para quem a descentralização
na saúde representa uma estratégia de deslocamento da responsabilidade sobre o gasto social para
as esferas subnacionais, que nem sempre têm condições de assumir tais encargos.
De acordo com Vianna (1996), o processo de descentralização da área da saúde foi
influenciado pela reforma fiscal de 1988, o que teria gerado uma assimetria na implementação
do SUS nas diferentes regiões do país. Uma vez que a retração dos investimentos federais não
foi compensada pela elevação dos investimentos municipais, sobretudo nos municípios de
menor porte, a autora menciona ter sido implementado no SUS um modelo de descentralização
“caótico”, em vez do planejado.
O fato é que um dos desafios impostos pelo avanço expressivo da descentralização
passou a ser o de compatibilizar uma escala adequada de produção de serviços com a
proximidade dos problemas locais da população (TEIXEIRA; BUGARIN, 2002). Isso é
particularmente verdadeiro no âmbito da saúde, cujos problemas são complexos e demandam,
não raramente, elevada especialização, o que trouxe uma nova realidade para muitos
municípios, como inexistência de recursos, dificuldade de acesso ao uso de tecnologias e falta
de estrutura física adequada (AMARAL; BLATT, 2011).
Os municípios viram assim a necessidade de interagir mais ativamente a fim de
complementar seus recursos e estruturas, viabilizar atendimento ambulatorial e hospitalar de
maior complexidade, e resolver problemas de recursos humanos e financeiros para prover
acesso aos serviços de saúde a um maior número de pessoas (LIMA, 2000). E, como dito acima,
muitos deles sem a capacidade técnica, financeira e institucional para dar conta dessa demanda.
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É dentro desse contexto de restrições orçamentárias na gestão pública e de
necessidade de ampliação da eficiência do uso dos recursos públicos, associado à complexidade
de gestão do SUS em um sistema federalista e com políticas explícitas de descentralização que
surgem estratégias e iniciativas do poder público para atender às demandas constitucionais e
legais. Em alguns desses arranjos observa-se a presença de três componentes de destaque: (i)
articulação de temáticas intersetoriais; (ii) construção de modelos de gestão de políticas com
coordenação entre os entes federativos e a sociedade civil; (iii) a busca de enraizamento nos
contextos locais de implementação das políticas (LOTTA; FAVARETO, 2016).
Neste trabalho, abordaremos três dessas estratégias, a saber: a hierarquização dos
níveis de atenção à saúde, o processo de regionalização da saúde no Brasil e os consórcios
intermunicipais de saúde, sendo este último o objeto específico do presente estudo.

2.4 DA HIERARQUIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE

De acordo com Quinellato (2009), a hierarquização da saúde surgiu com o intuito de
tentar reverter a situação criada pelo antigo modelo hospitalocêntrico, extremamente oneroso,
implantado no Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que as ações e
serviços públicos de saúde a constituírem o SUS integram uma rede regionalizada e hierarquizada.
Como já visto, a hierarquização da rede de serviços de saúde é princípio
estabelecido pela Lei Orgânica do SUS (art. 7º, inciso IX, alínea b). Trata-se de estratégia de
não reduzida importância. Por hierarquização entende-se a organização das Redes de Atenção
à Saúde (RAS) em níveis de atenção, conforme sua complexidade:


nível primário, caracterizado pela baixa complexidade. Incluem-se atendimentos
realizados pelas equipes dos programas Agentes Comunitários de Saúde e/ou
Saúde da Família, assim como em Unidades Básicas de Saúde (UBS), bem como
alguns atendimentos e acompanhamentos realizados em ambulatórios. Os
procedimentos são de baixo custo. Aproximadamente 80% do total dos
problemas de saúde da população pode ser incluído nesse estrato;



nível secundário, engloba atividades assistenciais baseadas nas quatro
especialidades médicas básicas: clínica médica, ginecologia/obstetrícia,
pediatria e clínica cirúrgica. Pode ser composto por outras especialidades
estratégicas e usualmente é oferecido em ambulatórios, mas também em
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internações em hospitais (locais e/ou regionais), atendimentos de urgência e
reabilitação. Os procedimentos costumam ser de médio custo. Respondem
por, aproximadamente, 15% do total de problemas de saúde da população;


nível terciário, no qual estão os casos mais complexos e, costumeiramente, que
envolvem maiores danos à saúde ou mesmo risco de morte. O atendimento no
nível terciário é realizado em ambulatórios de especialidades, hospitais
especializados e hospitais de especialidades. São, normalmente, procedimentos
de alto custo e dizem respeito a, aproximadamente, 5% do total de problemas de
saúde da população.

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia
pelas Portas de Entrada do SUS1 e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo
com a complexidade do serviço. É o que preconiza o art. 8º do Decreto nº 7.508, de 28 de junho
de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990. Por sua vez, o art. 11 do regulamento
estabelece que:
Art. 11. O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será
ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da
gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas
as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme
legislação vigente. (BRASIL, 2011). (grifamos)

Por meio da hierarquização, procede-se à divisão em níveis de atenção, de modo a
garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos
limites dos recursos disponíveis numa dada região. Trata-se de uma estratégia de racionalização
dos serviços, de modo a alocar de maneira mais eficiente os recursos, evitando dispêndios
desnecessários, alocando-se a medida devida de atenção ao grau de complexidade requerido.
Havendo necessidade, o paciente deve ser encaminhado a um centro de maior complexidade.
De acordo com Cecílio (1997), o modelo hierárquico do SUS pensa o sistema de
saúde como uma pirâmide, com fluxos ascendentes e descendentes de usuários acessando níveis
diferenciados de complexidade tecnológica, em processos articulados de referência e
contrarreferência, cujo maior mérito seria o de garantir a maior eficiência na utilização dos
recursos e na universalização do acesso.

1

Nos termos do art. 9º do Decreto nº 7.508, de 2011, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas
Redes de Atenção à Saúde os serviços: de atenção primária; de atenção de urgência e emergência; de atenção
psicossocial; e especiais de acesso aberto.
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A literatura nacional e internacional anota vantagens a respeito da hierarquização. De
acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), atenção primária à saúde tem se
mostrado um investimento custo-efetivo, pois há evidências de que esse nível de atenção reduz os
gastos totais em saúde e melhora a eficiência, por exemplo, reduzindo as internações hospitalares.
De acordo com Saldiva e Veras (2018),
[...] a melhoria da resolutividade na atenção básica é condição absolutamente
necessária para reduzir os custos do sistema, bem como para organizar o fluxo
dos pacientes, reservando o acesso aos níveis de atenção de maior
complexidade para aqueles que realmente dele necessitam.

Bahia (2017) anota que as estratégias para expansão de coberturas, especialmente
investimentos na atenção básica, foram positivos, a exemplo da diminuição de internações
hospitalares potencialmente evitáveis.
Portanto, é premissa fundamental da hierarquização que o investimento em níveis
anteriores de atenção à saúde resultará, de maneira geral, em menor demanda dos níveis
subsequentes. Daí o pressuposto do investimento em estratégias de prevenção e antecipação,
frequentemente menos onerosas que tratamentos curativos mais complexos e especializados.
Isso não significa que a hierarquização preconizada no SUS esteja isenta de falhas.
Desigual distribuição de equipamentos, falta de logística de atendimento, ineficácia da atenção
básica são alguns dos problemas apontados por Quinellato (2009). Campos et al. (2006)
apontam a necessidade de superação do modelo hierárquico piramidal por outros mais flexíveis
com variadas portas de entrada e fluxos reversos entre os vários serviços. Por sua vez, Cecílio
(1997) avalia que, na prática, o modelo hierárquico tende a não funcionar por motivos, como:
1) A atenção básica não tem conseguido se tornar a principal porta de entrada, mas
os hospitais públicos e privados, por meio de seus serviços de urgência e emergência. Os prontosocorro sempre lotados são a imagem mais expressiva dessa situação;
2) O perfil de morbidade da clientela atendida nos pronto-socorro mostra que a
maioria dos atendimentos são de patologias “simples”, que poderiam ser resolvidas nas
unidades básicas de saúde. Tal “distorção” também é detectada nos ambulatórios hospitalares
e nos ambulatórios de clínicas especializadas;
3) A marcação de consulta pelas unidades básicas para atendimento especializado
provoca esperas tão demoradas que resultam em desistência da consulta agendada;
4) Cirurgias eletivas são difíceis de conseguir, tanto usando a unidade básica de
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saúde como “porta” ou mesmo o atendimento através dos pronto-socorro.
Não significa dizer que se deva abandonar a hierarquização ou que se trate de
diretriz falida. Trata-se, sem dúvida, de premissa válida e irrenunciável do SUS, mas que
necessita ser aprimorada e reforçada por outras estratégias e diretrizes.

2.5 SOBRE A REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL

É dever do Estado garantir a saúde, por meio da formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.080, de 1990).
Entre os princípios do SUS, destaca-se a descentralização político-administrativa,
por meio de duas estratégias: a) ênfase no ente municipal e b) regionalização e hierarquização
da rede de serviços de saúde (art. 7º, inciso IX). Por isso, o art. 8º da Lei nº 8.080, de 1990,
prevê que os serviços e as ações de saúde, executados pelo SUS, serão organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
Entretanto, como já assinalado, a peculiar complexidade da estrutura políticoadministrativa estabelecida pela Constituição Federal de 1988, em que os três níveis de governo são
autônomos, sem vinculação hierárquica, aliada à existência de assimetrias socioeconômicas abissais
entre entes da federação, torna muitos municípios incapazes de desempenharem suas obrigações na
área da saúde. A maioria acaba por desempenhar apenas a atenção básica, quando muito os serviços
de média complexidade, restando aos estados os serviços de maior especialização.
Em vista disso, o Ministério da Saúde publicou, por meio da Portaria nº 95, de 26
de janeiro de 2001, a Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOA-SUS) 01/2001,
que trata da regionalização da saúde no Brasil, considerando os avanços até então obtidos e
enfocando os desafios a serem superados no processo permanente de consolidação e
aprimoramento do Sistema Único de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).
De acordo com essa norma,
O processo de regionalização deverá contemplar uma lógica de planejamento
integrado, compreendendo as noções de territorialidade na identificação de
prioridades de intervenção e de conformação de sistemas funcionais de saúde,
não necessariamente restritos à abrangência municipal, mas respeitando seus
limites como unidade indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos a
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todas as ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de
saúde, otimizando os recursos disponíveis. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

2001).
Para tanto, a primeira orientação normativa é que cada Secretaria Estadual de Saúde
elabore o respectivo Plano Diretor de Regionalização de Saúde (PDRS), em consonância com
o respectivo Plano Estadual de Saúde (PES). Portanto, há que se associar umbilicalmente
regionalização com planejamento e programas de ação, estratégias complementares de uma
abordagem complexa a respeito do território. E para que se garanta essa vinculação, o Decreto
nº 7.508, de 2011, estabeleceu que “o planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser
realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o
estabelecimento de metas de saúde” (art. 18).
Tamanha é a relevância do PDRS que, relativamente à assistência, ele deve garantir
o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e
serviços, tais como assistência pré-natal, parto e puerpério, assim como o acesso de todos os
cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível
de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores para o
atendimento de referências intermunicipais.
Um dos elementos sobre os quais o PDRS deverá discorrer será o da regionalização.
Com efeito, uma das funções do PDRS é dividir o território em regiões de saúde, conceituadas
na NOAS-SUS 01/2001 como a
[...]base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente
coincidente com a divisão administrativa do estado, (...) de acordo com as
especificidades e estratégias de regionalização da saúde em cada estado,
considerando as características demográficas, socioeconômicas, geográficas,
sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre municípios,
entre outras. (BRASIL, 2001, p.3).

Dependendo do modelo de regionalização adotado, um estado pode se dividir em
regiões e/ou microrregiões de saúde.
Além disso, o PDRS deve conter:
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a descrição da organização do território estadual em regiões/microrregiões de
saúde e módulos assistenciais, com a identificação dos municípios-sede2 e
municípios-polo3 e dos demais municípios abrangidos;



o Plano Diretor de Investimentos para atender as prioridades identificadas e
conformar um sistema resolutivo e funcional de atenção à saúde;



a inserção e o papel de todos os municípios nas regiões/microrregiões de saúde,
com identificação dos municípios sede, de sua área de abrangência e dos fluxos
de referência;



os mecanismos de relacionamento intermunicipal com organização de fluxos
de referência e contra referência e implantação de estratégias de regulação
visando à garantia do acesso da população aos serviços;



a proposta de estruturação de redes de referência especializada em áreas
específicas;



identificação das necessidades e a proposta de fluxo de referência para outros
estados, no caso de serviços não disponíveis no território estadual.

É em vista da hierarquização e da descentralização que o Decreto nº 7.508, de 2011,
preconizou as Regiões de Saúde, concebidas como
o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais
e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados,
com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de
ações e serviços de saúde (art. 2º, inciso I).

Poderão também ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por
municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os
municípios (art. 4º, § 1º).
Dessa forma, as regiões de saúde foram alçadas ao status de decreto, norma
infralegal de estatura jurídica mais forte que a portaria, uma vez que decretos são emanados
pelo Chefe do Poder Executivo, com o objetivo de concretizar leis, ao passo que portarias são
“normas criadas por autoridades do Poder Executivo para orientar a atividade da administração

Município que apresente a capacidade de ofertar a totalidade dos serviços de que trata o Item 7 – Capítulo I da
NOAS 001/2001, correspondente ao primeiro nível de referência intermunicipal, com suficiência, para sua
população e para a população de outros municípios a ele adscritos.
3
Município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de
referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
2
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na execução das leis” (DIMOULIS, 2020, p. 188).
Essas Regiões de Saúde serão instituídas pelo ente estadual, em articulação com os
municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite –
CIT. Estas, por sua vez, constituem instâncias de pactuação consensual entre os entes
federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. Podem ser estabelecidas
no âmbito da União, do Estado ou no âmbito regional.
Definidas as regiões de saúde e o conjunto de serviços que cabem aos municípios
ofertar, é importante avaliar a evolução das regiões na oferta desses serviços e o impacto na
redução das iniquidades. Conforme estabelece a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de
2012, o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços
públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidades de saúde da população e
levará em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial
e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as
desigualdades regionais (art. 19). Os Planos Estaduais de Saúde deverão explicitar a
metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de recursos aos Municípios,
pactuadas pelos gestores estaduais e municipais, em comissão intergestores bipartite, e
aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde (§ 1º).
Como se vê, a regionalização constitui poderoso mecanismo de indução de melhoria
da saúde. Por meio do monitoramento das ações planejadas é possível mapear gargalos e
constrições, perceber onde os esforços devem ser concentrados e que regiões devem ser
favorecidas e por meio de quais estratégias.
Entretanto, frente ao tamanho dos desafios que o SUS enfrenta, a hierarquização e
a regionalização, ainda que necessárias, são estratégias insuficientes. A despeito de esse arranjo
vir acarretando alguma melhoria na prestação de serviços e no atendimento à população, Lotta
e Favareto (2016, p. 51) observam que, quando se trata de políticas públicas, “é necessário um
processo de permanente inovação, sob pena de se ver os resultados alcançados perderem sua
capacidade de seguir alterando positivamente os indicadores econômicos ou sociais”.
Prosseguem os autores, ressaltando que a continuidade dos ganhos não depende
somente da continuidade das políticas, nem de novos programas, mas de uma melhor
articulação de programas e de iniciativas já existentes.
São precisamente a articulação e a cooperação entre diferentes entes federativos que
se demonstrarão estratégia promissora de resolução de problemas históricos na arena da saúde,
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sobretudo para municípios de menor porte e, por isso, menor capacidade estatal de
enfrentamento de desafios de maior complexidade. O assunto que se nos entreabre é a
cooperação interfederativa, da qual consórcios públicos constituem experiências privilegiadas
de atuação e que é o objeto de investigação de nossos trabalhos.
Antes, porém, é mister abordar a regionalização no estado de Minas Gerais, lócus
de nossa pesquisa.

2.6 DA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
Estado de Minas Gerais tem uma população estimada em 21.411.923 pessoas, que ocupam um
território de 586.513,983 km². O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado é de
0,731, o que posiciona Minas Gerais na 9ª colocação no ranqueamento desse parâmetro entre
as unidades federativas brasileiras.
O estado compõe-se de 853 municípios, distribuídos em 70 regiões geográficas
imediatas que, por seu turno, estão agrupadas em 13 regiões geográficas intermediárias,
conforme divisão do IBGE (Fig. 1). Essas regiões geográficas atualizam a antiga forma de
regionalização adotada pelo instituto, em vigor desde 1989. As regiões geográficas intermediárias
substituíram as mesorregiões e as imediatas, por sua vez, as microrregiões. Na divisão que
perdurou até 2017, Minas Gerais era dividida em 66 microrregiões e 12 mesorregiões.

Figura 1 – Regiões imediatas e intermediárias de Minas Gerais
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Fonte: IBGE – IERI, 2021, p. 13.

De acordo com o IBGE, as regiões geográficas imediatas têm na rede urbana o seu
principal elemento de referência. Assim, essas regiões são estruturas concebidas a partir de
centros urbanos próximos para a satisfação das necessidades imediatas das populações, tais
como: compras de bens de consumo duráveis e não duráveis; busca de trabalho; procura por
serviços de saúde e educação; e prestação de serviços públicos. Por sua vez, as regiões
geográficas intermediárias correspondem a uma escala intermediária entre as unidades da
federação e as regiões geográficas imediatas. Ainda segundo o IBGE, as regiões intermediárias
organizam o território, articulando as regiões geográficas imediatas por meio de um polo de
hierarquia superior diferenciado, a partir dos fluxos de gestão privado e público e da existência
de funções urbanas de maior complexidade. Assim, a proposta de regionalização do território,
segundo o IBGE, foi baseada na identificação de cidades-polo e dos municípios a elas
vinculados. O pressuposto, portanto, é o território ser analisado em rede, a partir de seus fluxos
e das diferentes formas de mobilidade que nele ocorre.
É importante notar que as atuais regiões geográficas imediatas e intermediárias
estabelecidas pelo IBGE não guardam correlação com as regiões de saúde, preconizadas no
Decreto nº 7.508, de 2011, e no PDRS. Num federalismo caracterizado pelo desequilíbrio de
forças entre os entes federados, reforçado por fortes contrastes regionais e graves assimetrias
históricas, dificilmente a subdivisão adotada pelo IBGE, que leva em consideração parâmetros
diversos (inclusive dados relativos à saúde), poderia refletir a realidade de uma única variável.
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A saúde tem especificidades e desafios suficientes que demandam uma abordagem
própria. Por essa razão, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, na atualização de
2019 do Plano Diretor de Regionalização da Saúde de Minas Gerais (PDRS-MG), dividiu o
estado em 14 macrorregiões e 89 microrregiões de saúde (Fig. 2) (MINAS GERAIS, 2020).

Figura 2 – Mapa estadual de Minas Gerais

Fonte: IBGE (2021).

A regionalização da saúde em Minas Gerais seguirá as diretrizes de um conjunto de
normativas e documentos, relacionados na Tabela 1.
Tabela 1 – Relação de normativas e documentos sobre regionalização em Minas Gerais
Legislação

Assunto

RESOLUÇÃO SES /MG Nº 5.819, DE 19 DE Estabelece a metodologia de Alimentação da
JULHO DE 2017.
Produção Assistencial no Sistema de
Informação Ambulatorial - SIA/SUS pelos
Consórcios Intermunicipais de Saúde do
Estado de Minas Gerais.
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5173 DE 08 DE Estabelece os pré-requisitos a serem
MARÇO DE 2016
observados por Consórcios Intermunicipais de
Saúde (CIS) que intencionem potenciais
parcerias com a Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais (SES/MG), e dá outras
providências
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 3932, DE 02 DE Dispõe sobre o Programa Estadual de
OUTUBRO DE 2013.
Cooperação Intermunicipal em Saúde
(PROCIS).
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 3903 DE06 DE Aprova

os

procedimentos

para
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SETEMBRO DE 2013.

remanejamentos, alteração cadastral do tipo
de gestão, contratação, processamento da
produção e pagamento dos Consórcios
previstos no Art. 5º da Resolução SES Nº
3.577, de 26 de dezembro de 2012.

Lei Estadual 18.036 de 12 de janeiro de 2009

Dispõe sobre a constituição de consórcios
públicos no Estado e dá outras providências.

ADSCRIÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE Planilha com municípios, extensão territorial
MINAS GERAIS POR MICRORREGIÃO E e população estimada
MACRORREGIÃO DE SAÚDE
RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ESTADO Informações sobre Unidade Regional, macro
DE MINAS GERAIS E POPULAÇÃO, POR e Microrregiões
UNIDADE REGIONAL, MICRO E
MACRORREGIÕES DE SAÚDE
Fonte: Elaboração própria (2022).

Definidas as regiões de saúde e o conjunto de serviços que cabem aos municípios
ofertar, sejam eles polos de microrregiões ou macrorregiões, é importante aferir a evolução das
regiões na oferta desses serviços e o impacto na redução das iniquidades, o que será feito
periodicamente, por meio de índices e metas quantitativas e qualitativas de desempenho.

Como dito anteriormente, a regionalização constitui uma estratégia de gestão da
saúde. Certamente, não é a única, dados os múltiplos desafios que esse tema enfrenta. Num
contexto de fragilidade do ente municipal, nada mais espontânea que a busca pela associação,
dada a premissa de que a conjugação de elos fracos torna o constructo mais forte que a soma de
cada unidade individualizada. É hora, portanto, de adentrarmos o tema da cooperação, que nos
levará, em seguida, ao objeto de nossos estudos, os consórcios públicos.
2.7 DA COOPERAÇÃO FEDERATIVA

No modelo federativo é nítida a relação vertical entre os entes, de modo a se garantir
a unidade. Contudo, a necessidade de articulação intergovernamental ficou mais clara com a
expansão das atividades estatais e das políticas públicas ao longo do séc. XX, sobretudo no
campo do welfare, quando se tornou necessário nacionalizar programas, integrar redes de
equipamentos e equipes pertencentes à esfera federal e aos governos subnacionais, o que foi
intitulado de federalismo cooperativo (ABRUCIO; SANO, 2011).
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Ainda segundo esses autores,
A dimensão vertical da coordenação/cooperação, isto é, a relação entre União,
Estados (ou designação correlata) e governos locais, é a mais tratada pela
literatura e, evidentemente, a mais importante para o conjunto das Federações.
No entanto, a dimensão horizontal, referente à articulação entre os governos
locais ou entre os entes estaduais, também tem se tornado cada vez mais
relevante. (ABRUCIO; SANO, 2011, p. 93).

De fato, a aprendizagem política e institucional adquirida ao longo dos anos foi a
de que apenas a descentralização não garantiria uma melhor coordenação federativa se não
viesse acompanhada de regras que favorecessem o associativismo horizontal entre os entes
subnacionais, sobretudo para os municípios que se tornaram os principais protagonistas do
redesenho federativo (GRIN; ABRUCIO, 2017).
Como exemplos de relações horizontais, Abrucio e Sano (2011) elencam
experiências como as de metropolitanização, que obrigaram as cidades a criarem formas de
articulação para resolver problemas urbanos, e por outras parcerias que envolvam temas nos
quais haja uma “tragédia dos comuns”, como a questão ambiental, do saneamento, de
transportes e logística, entre outras. Podem ser citados também os Comitês de Bacias
Hidrográficas, criados pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Referidos comitês, que se ocupam da
totalidade de uma bacia hidrográfica, têm, entre outras funções, promover o debate das questões
relacionadas a recursos hídricos e arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos
relacionados aos recursos hídricos de sua localidade.
Foco de nosso trabalho são os consórcios públicos, que, de acordo com Flexa e
Barbastefano, (2019), surgem como solução organizacional para suprir as necessidades de
coordenação e integração entre os entes federativos. Mais ainda. A cooperação horizontal por
meio de consórcios tem sido apontada como uma escolha esperançosa de trabalho para dar
respostas aos principais problemas que afligem os entes federados mais frágeis: os municípios
(DINIZ FILHO, 2013).
2.8 CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Conforme Gatelli (2020), a idealização de consórcios estava prevista ainda na
primeira Constituição federal de 1891 (BRASIL, 1891), na modalidade de contrato, o qual
poderia ser aprovado pelo Estado quando cooperado entre municípios, ou pela União quando
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firmado por Estados.
Contudo, a primeira experiência de consorciamento ocorreu apenas em 1969, com
o Consórcio de Promoção Social de Governo de Rio Claro, na região de Bauru, Estado de São
Paulo (COUTINHO, 2010). Surgiram então no Brasil diversas experiências de contratos
administrativos.
Assim, anteriormente à sua regulamentação, em 2005, os consórcios
intermunicipais instituíam-se com suporte na legislação civil, aderindo aos
princípios do direito privado. Pessoas jurídicas de direito público,
especialmente os entes associados, se tornavam partícipes de pessoa jurídica
de direito privado, tendo como presidente um dos prefeitos, eleito pelos
demais e, à vista disso, viabilizavam ações na área da saúde, turismo,
transporte. (GATELLI, 2020, p. 22).

Mas foi somente a partir da década de 1980, com o início da descentralização e o
fortalecimento dos Municípios, que os consórcios públicos passaram a ter destaque. Na Fig. 3
é possível visualizar o comportamento da constituição dos consórcios ano a ano, percebendose maior expressividade entre os anos de 2009 e 2014.
Segundo Abrucio et al. (2013), o fenômeno do consorciamento público se
fortaleceu a partir da década de 1990 pela formação de redes federativas na busca de “melhor
adequação entre as propriedades virtuosas da competição e da cooperação e da centralização e
da descentralização” (DIEGUEZ, 2011, p. 282).
Figura 3 – Evolução temporal da constituição de consórcios no Brasil

Fonte: CNM, 2021.

A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, consórcios
públicos adquiram novo status no mundo jurídico. Por meio da nova redação dada ao art. 241 da
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Carta Política, o texto constitucional previu que os entes federados estabeleçam, por meio de lei,
consórcios públicos e convênios de cooperação, autorizando a gestão associada de serviços
públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens
essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Está a se referir aqui da assim chamada
Emenda da Reforma Administrativa, que “modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas
da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas
e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências” (BRASIL, 1998).
Portanto, consórcios públicos foram alçados ao texto constitucional por figurarem como
instrumentos de maior eficiência e economicidade no contexto do movimento descentralizador
pretendido por essa reforma administrativa, que visava novas formas de gestão que possibilitassem
ao poder local cumprir suas delegações, dadas as dificuldades vivenciadas no modelo de estado
federal. Desde então multiplicaram-se experiências de consórcios públicos pelo país, culminando com
a edição da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 (BRASIL, 2005), que dispõe, entre outras coisas,
sobre as normas gerais a serem utilizadas para contratação de consórcios públicos.
A prática do consorciamento já existia no Brasil antes da edição dessa norma,
conhecida como Lei dos Consórcios Públicos. Tratava-se de consórcios administrativos,
entidades civis sem fins lucrativos instituídas por dois ou mais entes federativos mediante a
observância exclusiva dos ritos do Código Civil. Nesse sentido, o objetivo da Lei dos
Consórcios foi viabilizar mais um modelo jurídico-institucional de atuação dos entes, que
permitisse a descentralização de competências públicas, até mesmo de algumas de natureza
privativa da administração pública, inclusive no que se refere à segurança e à estabilidade do
financiamento pelos entes instituidores (BRASIL, 2014).
Constitui exercício interessante explorar o processo de gênese dessa lei, ao menos
dos argumentos que justificaram sua proposição, dada a correlação com o objeto de estudo do
presente trabalho. É explícita a menção a consórcios intermunicipais de saúde do corpo da
justificação do Projeto de Lei (PL) nº 1.071, de 1999, que resultou na Lei nº 11.107, de 2005.
De autoria do Deputado Rafael Guerra, o citado PL dispunha sobre normas gerais
para celebração de consórcios públicos, nos termos da Emenda Constitucional nº 19, de 1997,
e foi protocolado junto à Mesa da Câmara dos Deputados em 1º de junho de 1999. De acordo
com a justificação dessa proposição:
O projeto de lei que ora submetemos à apreciação dos ilustres Pares visa a
regulamentar os consórcios administrativos, em atendimento ao disposto no
art. 241 da Constituição Federal, de acordo com a redação dada pela Emenda
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Constitucional nº 19, de 1997, que implementou a Reforma Administrativa.
De acordo com o novo mandamento constitucional, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios
públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados. A Reforma
Administrativa veio, assim, preencher a lacuna deixada pelo Constituinte de
88, omisso quanto á formação de consórcios públicos.
A proposição, ao dispor sobre normas gerais, traz em seu bojo soluções para
os problemas já verificados, na prática, quando da formação de consórcios
públicos, sobretudo os intermunicipais na área de saúde.
A experiência dos consórcios intermunicipais de saúde no Estado de Minas
Gerais tem servido de paradigma a outros projetos municipais, não apenas
na área de saúde, como nas de educação, meio ambiente, segurança,
conservação de estradas, agricultura e outras.
Entendidos como forma de racionalizar investimentos, recursos humanos e
gastos de custeio através da elaboração de uma escala de produção de serviços,
evitando duplicação e desperdício, os consórcios públicos melhoram
substancialmente a capacidade resolutiva de seus participes.
Assim é que, somente em Minas Gerais, existem hoje setenta consórcios de
saúde em funcionamento, reunindo mais de oitocentos municípios. A
experiência é tão exitosa que já vem sendo adotada em dezesseis Estados
brasileiros, além de ter sido incluída, pelo Ministério da Saúde, como
proposta prioritária para organização microrregional dos atendimentos de
média e alta complexidade.
Destarte, para que haja uma uniformização normativa na implantação e no
funcionamento dos consórcios, dirimindo dúvidas por vezes existentes entre
os entes federados quando da formação de um consórcio, a presente
proposição, mais do que oportuna é necessária para a expansão do programa
de consórcios públicos. (BRASIL, 1999).

Os termos acima destacados permitem algumas considerações.
i.

Como anotado anteriormente, a primeira motivação para a apresentação do PL foi
atender ao comando insculpido no art. 241 da Constituição Federal: era necessário
regulamentar por meio de lei a figura dos consórcios públicos trazida pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998.

ii.

Note-se, contudo, que um dos intuitos do proponente foi regulamentar os
consórcios administrativos, já existentes no universo jurídico brasileiro. De acordo
com BRASIL (2014), havia no âmbito do SUS vários consórcios administrativos
criados antes do advento da Lei nº 11.107, de 2005, estabelecidos com entidades
privadas de apoio a municípios e que não integram suas administrações indiretas.
Alguns desses consórcios alteraram, posteriormente, seus estatutos para se
adequarem às disposições do novo marco legal federal, enquanto outros
permanecem com seu estatuto de associação civil intermunicipal.
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iii.

A experiência do Estado de Minas Gerais – unidade da federação escolhida nesta
pesquisa – foi destacada como paradigmática na gestão de consórcios não apenas
na área da saúde.

iv.

À época da redação da justificação, já se faziam notar efeitos positivos do
consorciamento, do que é evidência o parágrafo que menciona a capacidade de
consórcios

serem

forma

de

“racionalizar

investimentos”

e

melhorar

“substancialmente a capacidade resolutiva de seus participes”.
v.

É digna de menção a amplitude do alcance dos consórcios de saúde: ocorriam, em
1999, em mais de 800 municípios e em 16 estados e, por isso, considerados como
proposta prioritária pelo Ministério da Saúde.
A proposição sofreu significativa alteração ao longo do processo legiferante. A guisa de

exemplo, basta verificar o escopo pretendido no art. 1º do PL nº 1.071, de 1999, para a realização de
consórcios: a necessidade de autorização legislativa para a firmação de cada novo consorciamento e
a limitação da celebração de consórcios entre pessoas jurídicas da mesma “espécie”:
Art. 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar
consórcios públicos para execução de obras, serviços e atividades de Interesse comum
dos partícipes, dependendo de autorização legislativa para sua celebração.
Parágrafo único. Não se admitirá a celebração de consórcio público entre pessoas
jurídicas de espécies diferentes.

Nos termos do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2017 (BRASIL, 2017), que
regulamenta a Lei nº 11.107, de 2005, consórcio público é conceituado como pessoa jurídica
formada exclusivamente por entes da Federação para estabelecer relações de cooperação
federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como
associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou
como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos (art. 2º, inciso I).
Do ponto de vista do Direito Administrativo, consórcios públicos são, conforme
Mello (2005, p. 625), “contratos realizados entre as pessoas de Direito Público de capacidade
política, isto é, entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em vista da realização de
atividades públicas de interesse comum, e dos quais resultará uma pessoa jurídica que os
congregará”. Na mesma linha segue Di Pietro (2006, p. 468), para quem consórcios públicos
são “associações formadas por pessoas jurídicas políticas (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), com personalidade de direito público ou de direito privado, criadas mediante
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autorização legislativa, para a gestão associada de serviços públicos”.
Dessa forma, os consórcios públicos podem ser entendidos como parcerias
formadas por dois ou mais entes da federação para a realização de objetivos de interesse comum
em qualquer área. Constituem um meio de associação entre entes federados, baseada no
compartilhamento de interesses e propósitos, com vistas ao provimento de serviços públicos,
realização de obras públicas e desenvolvimento sustentável (CRUZ, 2006).
Por isso, de acordo com Lima (2000), a formação de consórcios públicos não
obedece a uma única lógica predeterminada, mas aos interesses e disponibilidades de uma dada
região, assumindo diversos modos de atuação e permitindo a inclusão ou não de municípios ou
agrupamento de municípios ainda que não pertençam ao estado/sede do consórcio. Diga-se o
mesmo em relação às áreas de atuação, i e. o objeto do consórcio, que pode transcender um
tema e abarcar objetivos diversos, como prover ou melhorar condições de estradas, saneamento
básico, instalações de energia elétrica, melhoria da rede de serviços de saúde, entre outras
frentes de atuação.
A área da saúde constitui campo fértil para a celebração de consórcios, dada a
reduzida capacidade estatal de diversos municípios a esse respeito. Antes, porém, de adentrar
especificamente essa arena, convém trazer algumas informações sobre o panorama geral dos
consórcios públicos no Brasil.

De acordo com a atualização do mapeamento dos dados dos consórcios cadastrados
na base do Observatório Municipalista de Consórcios Públicos da Confederação Nacional dos
Municípios, existem 601 consórcios públicos no país, que ocorrem em 4.723 (84,8%) dos
municípios brasileiros (CNM, 2021). Segundo esse levantamento, a região Sudeste é a que possui
o maior número de municípios que participam de algum consórcio (96,8%), seguida das regiões
Sul (95,2%), Centro-Oeste (79,2%) e Nordeste (78,4%), sendo a região Norte a que possui o menor
percentual (44,4%).
Quanto ao porte dos Municípios consorciados, a pesquisa do Conselho Nacional de
Municípios (CNM) evidenciou que dos 4.723 Municípios que participam de algum consórcio,
4.119 (87%) são de pequeno porte.
O levantamento também apurou que, dos 601 consórcios identificados, 516 (85,9%)
foram constituídos já regidos pela Lei nº 11.107, de 2005, ou, quando constituídos em período
anterior, promoveram a adequação, enquanto 25 (4,2%) declararam ser consórcios
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administrativos, ou seja, não se adequaram ao novo marco legal; 60 (10%) não informaram.
Finalmente, para os propósitos que mais diretamente resvalam no tema deste
trabalho, o levantamento do Conselho Nacional de Municípios (CNM) identificou que 328
consórcios são finalitários, ou seja, atuam em apenas uma área, enquanto 269 são
multifinalitários, atuam em mais de uma área (5 não informaram sua abrangência).
Entre os finalitários, os que atuam na área da saúde são os mais numerosos (205
consórcios). A Figura 4 ilustra entre esses as cinco áreas que mais se destacam: além da saúde,
resíduos sólidos (41 consórcios), infraestrutura (20 consórcios), meio ambiente (15 consórcios)
e assistência social (9 consórcios).
Ainda segundo CNM (2021), os consórcios que têm declarado, segundo seu
protocolo de intenções (contrato de consórcio), atuar na área de saúde são os mais numerosos:
totalizam 328 consórcios.
Portanto, a área da saúde responde por 54,57% dos consórcios do país, o que denota
a relevância desse tema, sua atualidade e a oportunidade de estudá-lo em maior profundidade.

Figura 4 – Número de consórcios públicos finalitários das cinco áreas temáticas mais representativas
no Brasil
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Fonte: CNM, 2021.

À guisa de finalização deste tópico, cabe mencionar a existência de uma
convergência interessante entre regionalização e consórcios de saúde. Nos termos do art. 21 da
Lei Complementar nº 141, de 2012:
Art. 21. Os Estados e os Municípios que estabelecerem consórcios ou outras
formas legais de cooperativismo, para a execução conjunta de ações e serviços
de saúde e cumprimento da diretriz constitucional de regionalização e
hierarquização da rede de serviços, poderão remanejar entre si parcelas dos
recursos dos Fundos de Saúde derivadas tanto de receitas próprias como de
transferências obrigatórias, que serão administradas segundo modalidade
gerencial pactuada pelos entes envolvidos. (BRASIL, 2012).

É ao nosso ver o mais elevado grau de reconhecimento legal do mérito dos
consórcios públicos, porque atribui a esse instrumento uma valoração econômica de cunho
social. Ao mesmo tempo, por meio desse dispositivo legal, ocorre a associação de estratégias
distintas – regionalização e consorciamento –, para o manuseio de recursos públicos, o que
denota o papel dessas estratégias como políticas de Estado, mais que de governo. Ao menos,
assim deveriam ser empreendidas.
Subtipo dos consórcios públicos de saúde são os consórcios intermunicipais,
quando ocorre a associação horizontal entre municípios de um mesmo estado ou de estados
diferentes. É o tema da próxima seção.

2.9 CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE

Na visão de Gerigk e Pessali (2014), os consórcios intermunicipais de saúde (CIS)
são novas institucionalidades no setor público que se afastam do modelo típico da administração
direta e que se alinham aos objetivos do SUS de regionalização e hierarquização da oferta de
serviços. Dessa forma, os CIS ajudam na construção de sistemas regionais pactuados,
aproximando os serviços prestados à demanda existente.
O princípio básico de criação de consórcios intermunicipais de saúde é bastante
simples: quando um município não consegue resolver as necessidades relacionadas à saúde de
sua população, um caminho possível para solução é a união com outros municípios com o
intuito de garantir a oferta de serviços e um atendimento de boa qualidade ao usuário (COELHO
e VELOSO, 1997).
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De acordo com Ribeiro e Costa (2002, p. 184),
dois padrões específicos de oferta favorecem a formação dos consórcios
intermunicipais (de saúde). Um deles decorre da existência de um polo na
microrregião que atrai a migração de pacientes dos municípios vizinhos, o que
faz gerar conflitos locais por escassez de oferta. Outra situação observada é a
da baixa oferta de serviços de maior complexidade tecnológica ou de
especialistas médicos em uma determinada microrregião. Essas duas
condições favorecem a formação de consórcios, considerando-se a existência
de uma fonte fixa de recursos do SUS associada aos gastos municipais.

Para Neves e Ribeiro (2006), a maioria dos CIS busca superar as carências na
assistência à saúde, com foco em consultas médicas de especialidades, exames de média e alta
complexidade, e outras terapias, sem estarem necessariamente subordinados ou vinculados ao
controle do governo estadual. Seguindo essa linha, Lui et al. (2020) mostra que os CIS
constituíram um instrumento útil para a regionalização do sistema de saúde no Brasil. E o
número de municípios que buscam o consorciamento apenas demonstra a tendência para essa
estratégia de gestão. Como observam Gerick e Pessali (2014), em 2011, 2.288 municípios
participavam de algum consórcio de saúde, ao passo que, atualmente, de acordo com a CNM,
são 4.207 os municípios brasileiros consorciados em saúde.
São bastante reportadas na literatura as vantagens e os benefícios do consorciamento
em relação à saúde, notadamente os que se referem à redução de custos. Exemplos são Amaral e
Blatt (2011), que observaram uma redução aproximada de 33% no custo total de aquisição de
medicamentos, ao estudarem o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itajaí (Santa
Catarina), entre 2007 e 2009, e Ferraes e Cordoni Júnior (2007), que perceberam que a aquisição
de medicamentos pelo Consórcio Paraná Saúde para prefeituras paranaenses teve o custo 29,7%
menor do que o praticado no Banco de Preços do Ministério da Saúde.
Entretanto, os benefícios do consorciamento transcendem os aspectos contábil e
financeiro. Em revisão bibliográfica, Ventura e Suquisaqui (2020) resumem assim as vantagens
observadas na adoção de consórcios públicos pelo Brasil:
a. redução de custos operacionais;
b. obtenção de ganhos na compra/aluguel de equipamentos e materiais de consumo;
c. compartilhamento de recursos, equipamentos, pessoal e prestação de serviços;
d. articulação da cooperação local e regional;
e. fortalecimento da implantação de ações conjuntas;
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f. visão integrada entre planejamento ambiental e demandas de infraestrutura urbana;
g. fortalecimento do processo de descentralização com a gestão compartilhada; e
h. superação de conflitos políticos.
Segundo Ribeiro & Razuk (2014), os consórcios públicos também podem levar à
redução de vulnerabilidade socioeconômica em regiões mais carentes, ao ajustar esforços entre
União, estados e municípios em prol do desenvolvimento econômico. A esse propósito, Saito et al.
(2021) comentam que o Consórcio Intermunicipal da Fronteira, diante da deficiência comum de
pessoal qualificado para captação de recursos junto às fontes, buscou parcerias junto ao SEBRAE
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), governos estaduais e federal.
No caso específico dos CIS, a cooperação envolve combinar recursos de modo a
atender demandas por serviços públicos de média e alta complexidade que não conseguiriam
ser atendidas por um município isoladamente (ABRUCIO et al., 2010). Ademais, as coalizões
feitas em torno dos consórcios têm, de modo geral, aumentado a cooperação entre os
participantes, mesmo sob o governo de partidos políticos diferentes (NEVES E RIBEIRO,
2006), o que tende a resultar em efeitos mais duradouros que o mandato eleitoral.
Assim, pode-se afirmar, em suma, que os benefícios dos consórcios são o ganho de escala
na prestação de serviços públicos, a racionalidade de processos e de despesas, a realização de projetos
conjuntos considerados inviáveis de forma isolada, além do fortalecimento político de regiões até
então com pouca representatividade estadual (FLEXA e BARBASTEFANO, 2019).
Há, porém, conflitos e divergências que podem prejudicar a cooperação, pois os
municípios têm interesses difusos e os pesos dados às demandas por saúde em cada um deles
podem ser distintos. Nas palavras de Oliveira e Coelho (2021, p. 373), “o que torna o uso dos
consórcios um mecanismo bastante instável é o fato de dependerem do interesse e da articulação
política de governos locais, que variam muito ao longo do tempo”. Assim, pode haver desacordo
sobre quais são os serviços prioritários, qual forma de gestão aplicar, como distribuir encargos
e contribuições, dentre outras desavenças (GERIGK e PESSALI, 2014). Essas divergências
precisam ser superadas para que as ações discutidas possam ser realizadas com esforço mútuo
(DIEGUEZ, 2011).
Entre as dificuldades de funcionamento dos consórcios públicos, Ventura e
Suquiasi (2020) destacam a falta de articulação política, a descontinuidade da gestão pública, a
ausência de troca de experiências, a garantia de recurso financeiro para cumprir o plano de
trabalho, a falta de participação da população durante e após o processo de implantação e a
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divulgação insuficiente dos resultados obtidos pelo consorciamento.
Essas dificuldades podem ser consideradas como resultantes de variáveis
desfavorecedoras da cooperação intermunicipal que, segundo Abrucio e Sano (2011) e Diegues
(2011) são: comportamento individualista e autárquico dos municípios; ausência de uma
identidade regional, acoplada ao baixo capital social das instituições locais; brigas políticopartidárias, entre prefeitos ou destes com o governador; engessamento do direito administrativo
e de sua interpretação por parte dos Tribunais de Contas, que criam obstáculos ao
associativismo intermunicipal; falta de indução federativa advinda dos outros níveis de
governo, especialmente dos governos estaduais; gestão pública frágil, o que dificulta a obtenção
de informação e conhecimento sobre a montagem de consórcios; conflitos intergovernamentais
em determinadas políticas públicas, como no caso da educação e seu ineficiente “regime de
colaboração”; e o lugar pouco destacado que a questão territorial e, particularmente, a do
associativismo, ainda têm na agenda pública brasileira.
A despeito dessas limitações, as vantagens do consorciamento parecem suplantar
as desvantagens, haja vista a continuidade das experiências. E não raramente os CIS são
induzidos pelo próprio Executivo estadual. A Lei do SUS faculta aos municípios a constituição
de consórcios para que possam “desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que
lhes correspondam” (art. 10, § 1º). No entanto, compete à direção estadual do SUS, entre outras
atribuições: (i) promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de
saúde; (ii) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS; e prestar apoio
técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde (art.
17, incisos I, II e III).
Dessa forma, devido às necessidades locais aliadas à indução institucional, essas
modalidades difundiram-se por todo o país. Governos estaduais têm oferecido incentivos para
o desenvolvimento dessas parcerias locais (RIBEIRO E COSTA, 2000).
Finalizando o referencial teórico, discute-se a seguir o panorama mais atual dos
consórcios de saúde em Minas Gerais.
2.10 CONSÓRCIOS DE SAÚDE EM MINAS GERAIS

De acordo com informações do site da Secretaria de Saúde de Minas Gerais,
dos 853 municípios mineiros, 90% são consorciados, representando uma população de
aproximadamente de 20 milhões de habitantes assistidos pelos 74 Consórcios Intermunicipais
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de Saúde (CIS) ativos, sendo 64 generalistas e 10 temáticos.
Os CIS generalistas objetivam a prestação de serviços assistenciais nas regiões de
saúde, sobretudo a realização de procedimentos de média complexidade ambulatorial (consultas
e exames). Dos 64, 49 possuem personalidade jurídica de Direito Público e 6 de Direito Privado,
ambos adequados à Lei nº 11.107, 2005; 9 são consórcios administrativos. Os CIS Temáticos
têm como finalidade gerenciar o programa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) nas macrorregiões de saúde.
A listagem completa dos consórcios intermunicipais de saúde generalistas e
temáticos de Minas Gerais encontra-se no Anexo I.
A Figura 5 ilustra a abrangência das áreas de atuação dos 74 CIS mineiros.
Além da legislação federal, os consórcios em Minas Gerais devem se submeter aos
ditames da Lei Estadual nº 18.036 de 12 de janeiro de 2009 (MINAS GERAIS, 2009). Foge ao
escopo deste trabalho cotejar as duas normas. Importa destacar que, no âmbito da legislação
concorrente, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados (CF, art. 24, § 2º).

Figura 5 – Distribuição das áreas de atuação dos 74 consórcios intermunicipais de saúde de Minas
Gerais
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Fonte: CNM, 2021.

Em atenção ao pressuposto da cooperação e da atuação coordenada, o § 4º do art.
1º da lei estadual dispõe que os consórcios públicos na área de saúde obedecerão aos princípios,
às diretrizes e às normas que regulam o SUS.

3 METODOLOGIA

Para analisar, à luz da capacidade municipal estatal, o impacto dos consórcios
intermunicipais de saúde na assistência à saúde ofertada no estado de Minas Gerais, foi
realizada pesquisa exploratória, por meio de análise descritiva dos dados e teste estatístico sobre
três aspectos: produção ambulatorial municipal, produção ambulatorial dos consórcios e
produção hospitalar.
Por produção ambulatorial e hospitalar compreende-se o número de procedimentos
executados por municípios e estados, respectivamente. A produção ambulatorial abrange tanto
a atenção primária quanto a secundária, envolvendo baixa e média complexidades. A produção
hospitalar envolve procedimentos de alta complexidade.
Os dados da produção ambulatorial foram obtidos do Sistema de Informações
Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e os da produção hospitalar, do Sistema de Informação
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Hospitalar do SUS (SIH/SUS). As informações foram segregadas por meio do Cadastro
Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), vinculado ao CNPJ do prestador, de modo a
evitar a contagem em duplicidade da prestação dos serviços.
De acordo com servidora da Diretoria de Articulação de Consórcios da Secretaria
de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) (CAMPOS, 2022)4, os consórcios de Minhas Gerais
atuam na média e alta complexidade.
O recorte temporal assumido nesta pesquisa foi o lapso compreendido entre os anos
2017 e 20215. O ano de 2017 foi escolhido por nele ter sido publicada a Resolução nº 5.819 de
19 de julho de 2017, da SES/MG, que estabelece a metodologia de Alimentação da Produção
Assistencial no Sistema de Informação Ambulatorial - SIA/SUS pelos Consórcios
Intermunicipais de Saúde do Estado de Minas Gerais.
Para aferir a capacidade estatal municipais em saúde foram analisados 3 conjuntos
de indicadores:
a. caracterização do município;
b. regionalização das macrorregiões e microrregiões – ocorrência de referenciação das
macro e microrregiões de saúde; e
c. provisão de serviços saúde ofertados – consultas ambulatoriais, internações
hospitalares.
Os dados sociodemográficos foram obtidos da Pesquisa de Informações Básicas
Municipais – MUNIC produzida pelo IBGE, ao passo que dados sobre a regionalização da
saúde em macro e microrregiões foram obtidos no Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS). Também os dados de produção ambulatorial e de internação
hospitalar foram extraídos do DATASUS.
Para o presente estudo, fez-se necessário levantar indicadores de todos os 853
municípios do Estado de Minas Gerais. Foram compiladas: 1) informações administrativas:
receitas realizadas, despesas empenhadas e Produto Interno Bruto (PIB) per capita do ano de
2019, a qual macro e microrregião o município pertence e se o município possuía algum tipo
de consórcio de saúde vigente no mesmo ano (obtidas no Departamento de Informática do

4

Foi realizada consulta por e-mail à referida diretoria, a qual respondeu a esta autora, também por e-mail, por
intermédio da servidora em comento.
5
Os dados relativos a este ano estavam incompletos na data da coleta das informações, conforme informado pelo
próprio site do Ministério da Saúde, em dezembro de 2021.
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Sistema Único de Saúde –DATASUS); 2) informações sociodemográficas: área territorial,
população estimada no ano de 2021, densidade demográfica, Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM), taxa de escolarização de crianças entre 6 e 14 anos e mortalidade
infantil (obtidas da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC, do IBGE); e 3)
dados sobre produção ambulatorial produção ambulatorial dos consórcios e hospitalar de
cada município do estado entre os anos de 2017 e 2021 (obtidas do DATASUS).
Em um primeiro momento foi realizada análise descritiva dos principais indicadores
municipais, a fim de compreender as características gerais dos municípios e das micro e
macrorregiões. Em seguida, foi calculada a porcentagem de municípios em cada micro e
macrorregião do estado que possuíam consórcio ativo para prestação de serviços em saúde.
Em um primeiro momento foi realizada análise descritiva dos principais indicadores
municipais, a fim de compreender as características gerais dos municípios e das micro e
macrorregiões. Em seguida, foi calculada a porcentagem de municípios em cada micro e
macrorregião do estado que possuíam consórcio ativo para prestação de serviços em saúde.
Para comparar a produção ambulatorial municipal com a produção hospitalar, que é de
atribuição dos estados, os municípios foram agrupados em clusters conforme metodologia adaptada
de Abrucio e Segatto (2021). Seguindo os autores, foram adotados os seguintes agrupamentos:


Cluster 1 – municípios de pequeno porte, com média populacional de 34.554
habitantes, renda per capita média mais alta de 25.240 reais, receitas correntes per
capita de 4.101 reais e IDH municipal de 0,68;



Cluster 2 – municípios de pequeno porte, com média populacional de 17.628
habitantes, renda per capita média mais baixa de 15.110 reais, receitas correntes
per capita de 3.500 reais e IDH municipal de 0,63;



Cluster 3 – municípios de pequeno porte, com média populacional de 38.555,
renda per capita média mais alta de 25.615 reais, receitas correntes per capita de
4.263 reais e IDH municipal de 0,68;



Cluster 4 – municípios de médio porte, com média populacional de 139.371, com
renda per capita média mais alta de 24.207 reais, receitas correntes per capita de
4.016 reais e IDH municipal de 0,68.
Para realização do cálculo, foi subtraída a média de cada cluster (Mc) do valor real

(Vr) de cada indicador. O valor resultante desta subtração foi dividido pelo desvio padrão real
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(DPr) de cada indicador. O quociente desta equação foi elevado ao quadrado para evitar valores
negativos, resultando na fórmula: distância = (Vr−Mc/DPr)2. O valor resultante desta fórmula
pode ser interpretado como a distância de cada município para cada cluster. Conforme Valli
(2012), o objetivo básico da análise de cluster é encontrar os agrupamentos naturais de unidades,
in casu, de municípios, de modo a se perceberem não apenas as semelhanças e diferenças,
próprias do agrupamento, mas descobrir o inter-relacionamento que existe entre variáveis.
A análise foi realizada em ambiente R, utilizando o software RStudio. Foram
utilizadas as ferramentas disponíveis no base R para todas as análises e para os gráficos
apresentados foram utilizados os pacotes ggplot2 e tmap.
Ainda, foi realizada entrevista com ex-parlamentar Rafael Guerra, com o objetivo
de colher informações sobre a história dos consórcios de saúde em Minas Gerais. A transcrição
completa da entrevista consta no apêndice desta dissertação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

São apresentados e discutidos três conjuntos de resultados. O primeiro (4.1) aborda
a cobertura dos consórcios intermunicipais de saúde (CIS) em Minas Gerais, quando será, entre
outras questões, a capacidade estatal para a provisão dos serviços. O segundo (4.2) trata da
clusterização. O último versa sobre os parâmetros analisados – produção ambulatorial (4.3),
produção hospitalar (4.4) e produção ambulatorial dos consórcios (4.5) – para culminar na
discussão sobre a provisão dos serviços de saúde ofertados em Minas Gerais (4.6).

4.1 DA COBERTURA DOS CIS EM MINAS GERAIS
Minas Gerais revelou-se um estado paradigmático para a pesquisa a respeito de
consórcios intermunicipais de saúde (CIS) e do processo de regionalização da saúde
preconizada no SUS. Esse estado concentra 22,6% dos CIS brasileiros.
No Brasil, segundo CNM (2021), 84,8% dos municípios brasileiros participam de
pelo menos um tipo de consórcio. A região Sudeste é a que sedia o maior número de consórcios,
237. Todos os estados dessa região possuem consórcios, sendo que a maior concentração ocorre
em Minas Gerais (132 sedes). A taxa de adesão de Minas Gerais aos consórcios em geral
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(99,2%) é superior à taxa nacional (CNM, 2021).
Especificamente em relação à saúde, de acordo com o Observatório dos Consórcios,
4.207 municípios brasileiros (75,6%) participam de consórcios nessa área, o que resulta numa
taxa de adesão inferior à do estado de Minas Gerais, que é maior que 90%, segundo informado
pela Secretaria de Saúde do Estado.
Minas Gerais não se destaca apenas pela elevada taxa de adesão, mas pela ampla
distribuição dos consórcios de saúde. A Tabela 2 demonstra o percentual de ocorrência de CIS
por macrorregião de saúde no Estado.
Tabela 2 – Percentual de ocorrência de consórcio intermunicipal de saúde por macrorregião de saúde
em Minas Gerais.
Macrorregião

Possui consórcio de
saúde (%)

Não possui consórcio de
saúde (%)

100

0

98,94
98,04
96,77
96,23
94,29
88,89

1,06
1,96
3,23
3,77
5,71
11,11

Nordeste, Sul, Centro Sul, Centro,
Norte, Oeste, Triângulo do Norte,
Noroeste
Sudeste
Leste
Jequitinhonha
Leste do sul
Vale do aço
Triângulo do sul

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Observatório dos Consórcios – CNM (2021).

Observa-se que nas macrorregiões Nordeste, Sul, Centro Sul, Centro, Norte, Oeste,
Triângulo do Norte e Noroeste a totalidade dos municípios está aderida consórcios
intermunicipais de saúde; as demais macrorregiões apresentam percentuais menores de adesão
entre seus municípios, com variação entre 88,89% e 98,94%, mesmo assim registrando uma
alta taxa de adesão aos consórcios de saúde.
Somente a macrorregião de Triângulo do Sul possui menos de 90% dos municípios
aderentes a consórcios. Os municípios dessa macrorregião que não aderiram a nenhum tipo de
consorciamento são Perdizes, Pratinha e Campos Altos. Na tabela abaixo (Tabela 3) é repetida
a análise, mas considerando-se as microrregiões.

Tabela 3 – Percentual de ocorrência de consórcio intermunicipal de saúde por microrregião de saúde
em Minas Gerais.
Microrregião

Possui consórcio

Não possui consórcio
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Águas Formosas, Além Paraíba, Alfenas/Machado,
Almenara/Jacinto, Barbacena, Belo Horizonte/Nova
Lima/Caeté, Betim, Bocaiúva, Bom Despacho, Brasília
de Minas/São Francisco, Campo Belo, Carangola,
Caratinga, Cássia, Congonhas, Conselheiro Lafaiete,
Contagem, Coração de jesus, Coronel
Fabriciano/Timóteo, Curvelo, Diamantina,
Divinópolis, Formiga, Francisco Sá, Frutal/Iturama,
Guanhães, Guaxupé, Itabira, Itajubá, Itambacuri,
Itaobim, Itaúna, Ituiutaba, Janaúba/Monte Azul,
Januária, João Monlevade, João Pinheiro, Juiz de Fora,
Lagoa da Prata/Sto Ant. Do Monte, Lavras,
Leopoldina/Cataguases, Manga, Mantena, Montes
Claros, Muriaé, Nanuque, Oliveira/Santo Antônio do
Amparo, Ouro Preto, Padre Paraíso, Pará de Minas,
Passos, Patos de Minas, Patrocínio/Monte Carmelo,
Peçanha/São João Evangelista, Pedra Azul, Pirapora,
Piumhi, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Resplendor,
Salinas, Santa Maria do Suaçuí, Santos Dumont, São
Gotardo, São João del Rei, São João
Nepomuceno/bicas, São Lourenço, São Sebastião do
Paraíso, Serro, Sete Lagoas, Taiobeiras, Teófilo
Otoni/Malacacheta, Três Corações, Três Pontas,
Turmalina/Minas Novas/Capelinha, Ubá,
Uberlândia/Araguari, Unaí, Varginha, Vespasiano,
Viçosa
Governador Valadares
Manhuaçu
Ponte Nova
Lima Duarte
Uberaba
Ipatinga
Araçuaí
Araxá

(%)

(%)

100

0

95,83
95,65
95,24
92,31
87,5
85,71
93,33
75

4,17
4,35
4,76
7,69
12,50
14,29
16,67
25

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Observatório dos Consórcios – CNM (2021).

Da análise dessa tabela, verifica-se que quatro microrregiões apresentam menos de
90% dos municípios que estabeleceram consórcio para oferecimento de serviços de saúde. A Tabela
4 destaca dessas microrregiões os municípios que não firmaram nenhum consórcio de saúde.

Tabela 4 – Microrregiões com menos de 90% de municípios consorciados e municípios sem
consorciamento
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Microrregião

Município

Uberaba

Campos Altos

Ipatinga

Ibiá e Mesquita

Araçuaí

Berizal

Araxá

Perdizes, Pratinha

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Observatório dos Consórcios – CNM (2021).

Os resultados relativos à regionalização da saúde evidenciam uma elevada taxa de
adesão dos municípios mineiros a consórcios intermunicipais de saúde (Tabelas 3 e 4). Com efeito,
apenas uma macrorregião – Triângulo do Sul – apresenta menos de 90% dos municípios aderentes
a consórcios. Quando se analisam os resultados por microrregião, nota-se que apenas quatro
microrregiões apresentam menos de 90% de municípios com adesão a consórcios de saúde.
A porcentagem de cobertura por consórcios em Minas Gerais é considerada
elevada, sobretudo quando comparada à de outros estados da federação, por exemplo Pará
(52%), Acre (31%), Tocantins (43%) e Piauí (25%) (CNM, 2021).
Os índices acima não se devem ao acaso, mas, sobretudo, ao modo como surgiu e
se desenvolveu o processo de cooperação entre os municípios em Minas Gerais. O caráter
técnico, então impresso pela academia, a imediatez dos resultados alcançados e o processo de
tessitura política (viés do “mensageiro importa”) foram fatores-chave para o êxito da ampla
cobertura de CIS em MG. Disso dão testemunho o histórico revelado na entrevista com exparlamentar Rafael Guerra. O entrevistado foi um importante stakeholder na constituição dos
consórcios em Minas Gerais. A história dos CIS nesse estado se entrelaça com a atuação
parlamentar do entrevistado por três mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados,
particularmente como presidente da Frente Parlamentar da Saúde (FPS), culminando na sanção da
Lei nº 11.107, de 2005, por ele proposta.
Conforme apurado, o processo de formação dos CIS em MG se originou quando,
em 1987, Rafael Guerra, então recém-eleito diretor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas
Gerais, propôs uma reforma curricular, com vistas a formar médicos generalistas, valorizando
disciplinas das áreas clínica médica, pediatria, ginecologia-obstetrícia, cirurgia e saúde coletiva.
Em 1989, a referida faculdade foi a pioneira a adotar um sistema de internato rural para seus
alunos que, juntamente com medicina de urgência e as referidas áreas, compunha um programa
de seis semestres de formação continuada com preceptores em cidades próximas.
Ao longo do processo, o programa sentiu a necessidade de um hospital de referência

59

para que os alunos tivessem uma estrutura mais adequada para o internato. Coincidiu que a
cidade de Moema, então com cerca de 7 mil habitantes, dispunha de um pequeno hospital, de
aproximadamente 35 leitos, construído e equipado, mas que permanecia fechado há vários anos,
por dificuldades de gestão do município. A prefeitura, então, propôs que a Faculdade assumisse
a gestão do hospital, o que foi realizado, com plantão 24 horas/dia, presença de alunos e
professores de medicina em tempo integral e atendimento exclusivo pelo SUS.
Conforme o entrevistado, a repercussão da notícia da existência de um serviço de
saúde dessa qualidade e prestado gratuitamente fez com que o hospital atraísse muitos mais
pacientes, inclusive de municípios mais populosos, o que resultou em dificuldades para o
município de Moema. Isso porque a Programação de Pagamento Integrada (PPI) era
correspondente à quantidade de munícipes.
A solução ofertada pelo diretor da faculdade, após o levantamento estatístico da
origem dos atendidos pelo hospital, foi conversar com os prefeitos beneficiários, com vistas ao
“consorciamento”: cada município destinaria 1% de seu orçamento para esse arranjo associativo,
gerido pela faculdade, o que foi prontamente aprovado por quase todas as Câmaras de Vereadores
dos municípios interessados. A exceção foi Lagoa da Prata, o que ensejou a ida do diretor,
juntamente com professores do internato rural, ao local, para uma audiência pública na Câmara
de Vereadores, com o intuito de esclarecer a proposta, o que foi aquiescido.
O processo sofreu aprimoramentos, com alguns municípios avocando para si a
responsabilidade pela prestação de serviços de média complexidade. Por exemplo, Santo
Antônio do Monte criou um Instituto de Atenção à Saúde da Mulher; Lagoa da Prata
especializou-se em saúde mental; o município de Luz, em ortopedia; Bom Despacho, em
tratamento intensivo. Disso resultou, em 1993/1994, o primeiro “consórcio de saúde” em Minas
Gerais, denominado Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto São Francisco.
Proposta semelhante foi adotada em Santo Antônio do Amparo, após a prefeitura
ter reformado o hospital, conforme projeto apresentado pela Faculdade. Desse processo resultou
o Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto Rio Grande.
Em 1995, o diretor da Faculdade foi convidado pelo então governador Eduardo
Azeredo a assumir o cargo de Secretário Estadual de Saúde, precisamente por conta de sua
experiência bem-sucedida com o consorciamento. A proposta era “interiorizar” a saúde e
expandir a experiência do consócio a outros locais. O novo secretário de saúde chamou como seu
assessor o que havia sido, à época da constituição do CIS Alto Rio Grande, prefeito do município
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de Santo Amaro, por sua expertise política. O intuito, segundo Rafael Guerra, era assessorá-lo no
trabalho de convencimento junto aos novos prefeitos acerca dos benefícios e vantagens do
consorciamento, com vistas à difusão e irradiação dos consórcios de saúde no estado.
Além do assessoramento, a Secretaria de Saúde contava – e ainda conta – com uma
estrutura de governança para a estruturação, alavancagem e operacionalização dos CIS. Tratase da Diretoria de Articulação de Consórcios Interfederativos que tem, entre suas atribuições,
promover e fomentar, junto aos consórcios, os processos e projetos que visem o adequado
alinhamento ao SUS e aos objetivos das redes de atenção à saúde.
Ao término da gestão de Rafael Guerra como secretário de saúde, em 1998, foram
firmados 78 CIS em Minas Gerais, em mais de 800 municípios mineiros.
Os resultados acima reforçam o que a Economia Comportamental denomina como
viés do mensageiro. Ainda que o emissor ou o mensageiro não alterem o conteúdo da
mensagem, têm eles significativa influência sobre a efetividade do processo de comunicação.
Isso já é há muito sabido pela ciência da Comunicação:
As qualidades e atributos do emissor condicionam, de certo modo, o grau de
influência sobre os receptores. A primeira característica a ser levar em conta
é a credibilidade do emissor: uma mesma mensagem pode ter efeitos
diferentes quando os emissores gozam de distinta credibilidade. Além disso,
a credibilidade da mensagem tem a ver com a realidade do conteúdo. Se entre
emissor e receptor há muita distância ou o receptor tem uma opinião formada
sobre o conteúdo da mensagem pode-se produzir o chamado (efeito
bumerangue). No processo de comunicação acontece um verdadeiro jogo de
imagens: a) a imagem que o emissor tem de si mesmo b) a imagem que o
receptor tem do emissor; c) a imagem que o emissor tem do receptor. Este
jogo dá lugar, frequentemente, à criação de estereótipos, que só fazem
aumentar a distância entre ambos os polos. (JUAREZ , 2007, p. 115).

Como bem observado por Whiting et al. (2019), “a comunicação eficaz depende,
em parte, das percepções de veracidade e potenciais vieses de seu provedor” e, por isso, segundo
os autores, “os indivíduos, as organizações e as instituições que funcionam para transmitir
informações são parte integrante das decisões que os consumidores tomam”. Nesse sentido,
reconhece-se que o caráter técnico do secretário de saúde, cuja trajetória remonta à sua
experiência como profissional da área médica, e o próprio envolvimento inicial de uma
instituição acadêmica contriuíram para a credibilidade dos consórcios intermunicipais de saúde
e para o financiamento de suas atividades.
Mas não apenas. Os efeitos falam por si. Conforme reconhece o próprio entrevistado,
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os benefícios dos CIS eram patentes já desde os primeiros atendimentos. Ademais, os municípios
careciam de ofertas de serviços de saúde, de sorte que qualquer diferencial na atenção era
considerado significativo, sobretudo se prestado gratuitamente e por uma instituição universitária.
Note-se ainda que os CIS mineiros são estabelecidos conforme as microrregiões
definidas no Plano Diretor de Regionalização da Saúde de Minas Gerais (PDRS-MG). Significa
dizer que consórcios atuam como instrumentos de consolidação do processo de regionalização e
hierarquização preconizados no SUS. Esses resultados convergem com Gerick e Pessali (2014),
por mencionarem que os CIS constituem novas institucionalidades no setor público que se
alinham aos objetivos do SUS de regionalização e hierarquização da oferta de serviços.
Resta aferir se e até que medida esses achados acerca da amplitude da cobertura do
consorciamento em Minas Gerais se refletem positivamente na prestação de serviços à população.
É o que a discussão dos resultados a seguir pretende expor.

4.2 DA CLUSTERIZAÇÃO
A clusterização permite aferir se o porte dos municípios afeta o desempenho da
oferta dos serviços de saúde. Isso porque a análise de clusterização aqui efetuada agrupou os
municípios por porte, média populacional, renda per capita média, receitas correntes per capita
média e IDH. Ter agrupado os dados por condições sociodemográficas permitiu verificar se a
atenção da baixa e alta complexidades, nos municípios de pequeno porte, apresentam resultados
inferiores aos encontrados nos municípios de maior porte.
Conforme informado anteriormente, foi adotado o agrupamento dos clusters
conforme Abrucio e Segatto (2021). A classificação do município em seu respectivo cluster foi
realizada com base na distância do município a todos os clusters. Os resultados completos se
encontram arrolados na Tabela 1 do Apêndice II, da qual extraímos os suficientes para compor,
ilustrativamente, a Tabela 5. Nota-se, nessa tabela, que o município Águas Formosas está mais
próximo do cluster 2 (distância de 0.04) do que dos demais. Em seguida é apresentado o mapa do
estado de Minas Gerais com todos os municípios classificados em seu respectivo cluster (Fig. 6).
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Tabela 5 – Alocação de municípios por proximidade de cluster
Município
Águas Formosas
Betim
Cristália
Frutal
Machado
Pavão

Cluster 1
1,2
7,5
4,89
4,88
0,02
2,37

Cluster 2
0,04
16,2
0,85
12,23
2,08
0,06

Cluster 3
1,32
7,19
5,14
4,64
0,01
2,54

Cluster 4
4,34
3,06
10,23
1,49
0,7
6,38

Fonte: Elaboração própria (2022) a partir de dados MUNIC/IBGE (2022).

Figura 6 –. Distribuição dos municípios mineiros por cluster

Fonte: Elaboração própria a partir de dados MUNIC/IBGE (2022).

A partir da classificação nos clusters, foi possível apresentar a produção
ambulatorial e a produção hospitalar por ano em cada um dos clusters.

4.3 DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL

A Figura 7 ilustra a produção ambulatorial por ano em cada um dos clusters.
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Figura 7 – Produção ambulatorial por cluster entre 2017 e 2021.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SIA/SUS e MUNIC/IBGE (2022).

É nítido, no gráfico de linha acima, o comportamento discrepante do cluster 4. A
produção ambulatorial nesse cluster é bem superior à dos demais. Esse resultado já era
esperado, visto que o cluster 4 abriga os maiores municípios do Estado, aqueles de médio e
grande porte e com mais elevada renda per capita. São, por isso, municípios com capacidade
estatal mais elevada e maior aptidão de resposta na área de saúde, sobretudo no nível mais
elementar de atenção.
No limite inferior do gráfico, situa-se o cluster 2, composto por municípios de
pequeno porte. As características inversas à do cluster 4, isto é, municípios menos populosos,
de menor renda per capita, menor receita corrente líquida e IDH mais baixo, explicam sua
posição no gráfico acima.
A semelhança no comportamento entre os clusters 1 e 3 deve-se à similaridade entre
suas características: mesmo IDH (0,68), renda per capita média (R$ 25,240 no cluster 1 e R$
25,615 no cluster 3) e população (34.554 no cluster 1; 38.555 no cluster 3).

4.4 DA PRODUÇÃO HOSPITALAR

A Figura 8 ilustra a Produção Hospitalar por ano em cada um dos clusters.
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Figura 8 – Produção Hospitalar entre 2017 e 2021 nos clusters.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DATASUS/MS (2022).

Verificam-se dois nítidos agrupamentos entre os clusters: 1 e 4, exibindo maior
Produção Hospitalar, e 2 e 3 com produção significativamente menor. A similaridade
comportamental dos clusters 1 e 4 chama a atenção, pois esses clusters destoam
significativamente em suas características constituintes. Tampouco as semelhanças entre os
clusters 2 e 3 parecem justificar a semelhança entre o comportamento de suas respectivas
curvas. Requerem-se, por isso, investigações mais aprofundadas que possam explicar o
agrupamento dos clusters acima.
Todavia, são possíveis algumas observações. A respeito da Produção Ambulatorial,
notou-se que o cluster 4, que detém os municípios de maior porte (com a maior média
populacional), apresenta melhor desempenho, em contraposição ao cluster 2 (com a menor média
populacional e menor renda per capita), que apresenta o pior desempenho (Fig. 7). Por sua vez,
os clusters 1 e 3 têm a renda per capita mais elevada e apresentam média populacional próximas,
embora inferiores à do cluster 4 e superiores à do cluster 2. O desempenho, porém, dos clusters 1
e 3 quanto à Produção Ambulatorial, conforme se verifica na Fig. 7, é inferior à do cluster 4, o
que demonstra que a disponibilidade de renda do município não necessariamente significa retorno
ou alocação de investimentos de recursos na saúde pública. Essas observações parecem se alinhar
com as limitações dos consórcios mencionadas por Abrucio e Sano (2011) e Diegues (2011).
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A observação da Produção Ambulatorial e da Produção Hospitalar de cada cluster
entre os anos 2017 e 2021 permite algumas inferências. Na Tabela 6, efetuamos o ranqueamento
dos clusters de acordo com esses indicadores, conforme os resultados apresentados nas Figuras
7 e 8.

Tabela 6 – Ranqueamento dos clusters conforme Produção Hospitalar e Produção Ambulatorial entre
2017 e 2021.
Cluster

Produção Hospitalar

Produção Ambulatorial

Cluster 1

2º lugar

3º lugar

Cluster 2

4º lugar

4º lugar

Cluster 3

3º lugar

2º lugar

Cluster 4

1º lugar

1º lugar

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DATASUS/MS (2022) e MUNIC (2022).

Desde logo chama a atenção o fato de os ranqueamentos não serem coincidentes. E
de fato tal configuração era esperada, pois as duas produções situam-se em âmbitos distintos de
gestão. Com efeito, a Produção Hospitalar faz parte da atenção de alta complexidade,
gerenciada pelo sistema de gestão Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FEMIG),
enquanto a Produção Ambulatorial, responsável pela atenção básica e secundária, é de
responsabilidade municipal.
Nota-se nessa Tabela 6 que os clusters 2 e 4 permanecem com suas posições
inalteradas, independentemente de se tratar de Produção Ambulatorial ou Hospitalar. Por sua
vez, os clusters 1 e 3 alternam sua posição no ranqueamento, a depender do parâmetro
considerado. Há de se destacar o posicionamento do cluster 4 em ambos os indicadores.
Conforme já sinalizado, esse cluster é o que agrega municípios de maior porte. No entanto, nele
não se encontram os municípios com renda per capita mais elevada, o que sinaliza uma alocação
eficiente dos recursos para a saúde.
4.5 DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO

Para a Produção Ambulatorial dos Consórcios a análise foi realizada por
microrregiões.
A Figura 9 traz a média da Produção Ambulatorial dos Consórcios Intermunicipais
de Saúde de Minas Gerais, entre 2017 e 2021.
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Figura 9 – Média da Produção Ambulatorial entre 2017 e 2021 dos Consórcios Intermunicipais
de Saúde de Minas Gerais.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DATASUS/MS (2022).

É significativa a queda da Produção Ambulatorial dos Consórcios entre os anos
2017 e 2018, assim como significativa é a evolução dessa produção para o ano seguinte.
Conjectura-se essa redução acentuada pela descontinuidade da política local, uma
vez que 2017 foi o primeiro ano da nova legislatura de prefeitos e vereadores. Com efeito, é
comum em tais anos a redução da capacidade estatal, em função da mudança da orientação
política e governamental, alteração de servidores investidos em cargos públicos e políticos e
mesmo de liberação de recursos para ações e programas anteriormente pactuados. Como
observam Ventura e Suquiasi (2020), a descontinuidade da gestão pública é uma das
fragilidades dos consórcios de saúde, situação claramente evidenciada na passagem de ano entre
2017 e 2018 ilustrada acima.
Nessa mesma linha de interpretação, a acentuada ascendência da Produção dos
Consórcios em 2019 pode-se justificar pelo fato de os arranjos político-institucionais terem sido
restabelecidos, garantindo a retomada da execução da política pública de saúde. O decréscimo, a
partir de 2019, pode ser justificado pela interferência causada pela pandemia de covid-19, seja
possivelmente pela dificuldade de registro de dados, dado o aporte significativo de atendimentos.
Foi efetuada a Correlação de Pearson (Tabela 7), que exprime o grau de relação
entre duas variáveis quantitativas por meio de valores entre -1 e +1 (COHEN, 1992). No caso,
correlacionamos a Produção Ambulatorial Municipal e a Produção Ambulatorial por
Consórcio. Não foi possível efetuar a Correlação de Pearson entre a Produção Ambulatorial por
Consórcio e a Produção Hospitalar porque suas bases de dados são distintas; enquanto a

67

Produção Ambulatorial dos Consórcios tem por base dados de microrregião de saúde, a
Produção Hospitalar fornece dados por macrorregião.
Tabela 7 – Correlação de Pearson (r) entre Produção Ambulatorial Municipal e Microrregião de
Saúde de Minas Gerais
Ano
2017
2018
2019
2020
2021

r
0.56
0.55
0.46
0.67
0.68

p
0,001
0,001
0,01
0,001
0,001

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DATASUS/MS (2022).

Segundo Cohen (1992), a Correlação de Pearson é avaliada da seguinte maneira,
conforme os valores obtidos:


0,10 a 0,29 = fraca



0,30 a 0,49 = moderada



0,50 ou acima = forte

Os gráficos (Figura 10) abaixo ilustram a dispersão da correlação entre a Produção
Ambulatorial municipal e a Produção Ambulatorial dos consórcios.
Figura 10 – Correlação de Pearson (r) entre Produção Ambulatorial Municipal e Microrregião de
Saúde de Minas Gerais entre 2017 e 2021.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DATASUS/MS (2022).

As Correlações de Pearson, obtidas entre a Produção Ambulatorial dos municípios
e Produção Ambulatorial dos consórcios, conforme Tab. 7, situam-se acima de 0,46, sendo,
portanto, avaliadas de moderadas a altas, conforme os critérios de Cohen (1992). Cabe anotar
que a base de ambas as produções é diferente: a dos municípios tem como referência o próprio
ente municipal; já a dos consórcios, a microrregião.

4.6 DA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS

Na Tabela 8 são apresentadas as produções ambulatoriais municipal, dos consórcios
e hospitalar ao longo dos anos, ou seja, o número de procedimentos realizados nos respectivos
âmbitos de atenção e anos.
Tabela 8 – Quantitativo da provisão de serviços de saúde ofertados por ano em Minas Gerais, nos
municípios consorciados
Produção
ambulatorial
municipal
Produção
ambulatorial
do Consórcio
Produção
hospitalar

2017

2018

2019

2020

2021

409.813.389

347.343.541

351.900.775

293.623.950

316.115.493

3.151.036

3.711.983

3.602.925

3.686.794

1.246.919

1.285.609

1.116.250

1.184.889

2.826.469

1.204.926

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Saúde (2022a; 2022b) - Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) e Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).
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Entre 2017 e 2018, verifica-se um decréscimo na Produção Ambulatorial
Municipal, o que não ocorre com a Produção Ambulatorial do Consórcio e nem com a Produção
Hospitalar de atribuição do estado. De 2018 a 2021 os três parâmetros se comportaram
semelhantemente a uma senoide. De 2018 a 2019, todos os três sofreram acréscimo. No
intervalo seguinte, de 2019 a 2020, a curva se deu no sentido inverso. De 2020 para 2021, todos
os três ascenderam novamente.
A primeira informação que salta aos olhos da tabela acima é a discrepância entre a
Produção Ambulatorial Municipal da produção dos demais níveis de complexidade. Em 2017,
a Produção Ambulatorial Municipal foi 145 vezes maior que a Produção Ambulatorial do
Consórcio. Os valores são esperados, uma vez a Produção Ambulatorial Municipal concentra
as atividades da atenção primária, uma das portas de entrada do SUS.
A segunda informação de relevo é o crescimento da Produção Ambulatorial dos
Consórcios ao longo dos anos (variação de 30,43% no período considerado). Assumimos o
termo crescimento, não obstante o comportamento senoidal, entre os anos 2019 e 2021. O ano
de 2020 foi marcado pelo início da pandemia de covid-19, o que pode ter prejudicado a
alimentação dos dados e o registro de atendimentos. Por seu turno, os dados de 2021 estão
incompletos, conforme informado pelo SIA/SUS, de sorte que não é descabido considerar a
possibilidade de aumento desses valores até o final do ano. Com isso, verifica-se o êxito da
estratégia do consorciamento em Minas Gerais, o que apenas reforça os benefícios dessa
modalidade de associação para a população e para as prefeituras.
A terceira informação expressiva é a situação praticamente constante da Produção
Hospitalar pelas macrorregiões de saúde ao longo dos anos. A rigor, houve variação negativa
(decréscimo de 1,66%), embora os dados de 2021 devam ser considerados com ressalva, dada
a sua incompletude.
Fizemos ainda a proporção, ano a ano, da Produção Ambulatorial do Consórcio em
relação à Produção Ambulatorial Municipal, com o intuito de verificar a variação ao longo do
tempo (Tabela 9).
Dessa tabela, constata-se que, ao longo dos anos, a Produção Ambulatorial dos
Consórcios foi aumentando proporcionalmente à Produção Ambulatorial Municipal. O
aumento, ao final do período, foi de 1,7 vez, o que denota o incremento da importância dos
consórcios frente à atenção básica.
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Tabela 9 – Relação da Produção Ambulatorial do Consórcio com a Produção Ambulatorial
Municipal entre 2017 e 2021 em Minas Gerais

Produção Ambulatorial
do Consórcio/Produção
Ambulatorial Municipal

2017

2018

0,68%

0,91%

2019

1,0%

2020

2021

1,22%

1,17%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Saúde.

Por último, efetuamos a proporção, ano a ano, da Produção Hospitalar em relação
à Produção Ambulatorial do Consórcio, com o intuito de verificar a variação ao longo do tempo
(Tabela 10).
Tabela 10 – Relação da Produção Hospitalar com a Produção Ambulatorial do Consórcio entre
2017 e 2021 em Minas Gerais

Produção
Hospitalar
/Produção
Ambulatorial
do Consórcio

2017

2018

2019

2020

2021

42,63%

39,57%

34,63%

30,98%

32,14%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Saúde.

Como se observa, a Produção Hospitalar vai reduzindo, ano a ano, frente à Produção
do Consórcio. A exceção é o ano de 2020, de pandemia de covid-19, que pode ter mascarado a
notificação dos dados relativos aos consórcios e influenciado os resultados. Esses achados
parecem indicar alguma influência dos serviços prestados pelos consórcios sobre o nível
terciário de atenção à saúde.
Cabe-nos, no limite do alcance do que os dados acima nos permitem inferir,
correlacionar essas informações. Considerando que consórcios de saúde constituem estratégias
previstas num planejamento integrado de regionalização e hierarquização, devem esses arranjos
influenciar fluxos de referência e contrarreferência. Por isso, não será estranho se os resultados
da Produção Ambulatorial de Consórcios interagirem com os dados da Produção Ambulatorial
Municipal e com os da Produção Hospitalar.
É o que nossos resultados parecem indicar. Do lado da Produção Ambulatorial
Municipal, verifica-se o decréscimo ao longo dos anos, ao passo que a produção dos consórcios
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exibiu aumento. Assume-se que o acesso a especialistas e a exames diagnósticos, ofertados
pelos consórcios, reduzem a peregrinação na busca de tratamento de doenças crônicas e, por
conseguinte, a procura pelo atendimento ambulatorial. O aumento, ao longo dos anos, da
proporção da Produção Ambulatorial dos Consórcios em relação à Produção Ambulatorial
Municipal é outro indicador que sinaliza essa direção. Significa dizer que o aumento da
Produção Ambulatorial dos Consórcios deve estar refletindo positivamente para a redução na
pressão por serviços de atenção básica e pelo reingresso no sistema de saúde, o que parece
confirmar a hipótese de que os consórcios se prestam como instrumentos eficazes na
hierarquização preconizada pelo SUS.
De fato, as Correlações de Pearson entre estes dois parâmetros (Produção
Ambulatorial dos Consórcios e Produção Ambulatorial Municipal) foram de moderada a alta
(acima de 0,46), o que demonstra estarem eles intimamente relacionados. Dessa forma,
evidencia-se que consórcios de saúde se posicionam como engrenagens importantes no fluxo
hierarquizado do SUS e, mais ainda, produzem não apenas efeitos diretos, pactuados no
contrato, mas que se refletem no contrafluxo, ascendentemente, na atenção básica, minimizando
o reingresso de usuários no sistema de saúde.
Semelhante efeito parece ocorrer no lado da produção hospitalar. De acordo com
os resultados da Tabela 8, infere-se que os consórcios atuam como amortecedores da demanda
para o nível subsequente de complexidade. Com efeito, considerando-se o aumento expressivo
da produção dos consórcios ao longo dos anos (30,43%), a Produção Hospitalar, a despeito de
não ter sofrido variação absoluta significativa, acaba por desempenhar, em termos relativos,
uma variação negativa. Isso sinaliza o efeito positivo dos consórcios sobre a demanda aos níveis
terciários de saúde, embora nossa pesquisa não tenha levantado dados que possam corroborar
essa inferência.
Ao longo dos anos, a Produção Hospitalar vai decaindo proporcionalmente à
Produção dos Consórcios (Tabela 10), o que sinaliza o êxito desse nível de atenção ou a
resolubilidade do serviço prestado. Se correta essa interpretação, estamos diante da completa
confirmação de nossa hipótese de que a oferta de serviços de média complexidade pelos
consórcios intermunicipais de saúde reduz a oferta de serviços de alta complexidade. Para
confirmá-la por completo, necessitaríamos da posse e análise de dados a respeito da demanda
sobre os serviços de alta complexidade.
Com efeito, por Produção Ambulatorial Municipal compreende-se o quantitativo
de procedimentos realizados na atenção primária e não a demanda gerada para a atenção
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secundária, que deverá ser atendida pelos consórcios. Da mesma forma, a produção
ambulatorial do consórcio não traduz a demanda aferente, ou seja, aquela que chega a esse nível
de atenção. O indicador revela tão somente o quantitativo de atendimentos prestados, deixando
incógnito o montante de não atendidos.
Com isso pretendemos destacar que, não obstante a oferta da atenção secundária
pelos consórcios de saúde – e mesmo o atingimento de metas de atendimento pactuadas em
contrato –, esta pesquisa não trouxe dados capazes de identificar a real demanda por serviços
de consórcios de saúde. Com efeito, o consórcio apenas presta uma quantidade de serviços
pactuado em contrato, em que cada município tem o seu quantitativo de consultas com
especialidades médicas e exames laboratoriais definido.
Porém, uma pergunta exsurge dessa discussão: os consórcios de saúde de Minas
Gerais atendem apenas uma fração da população que deveriam atender ou à totalidade dessa
população? De outra forma: consórcios de saúde oferecem serviços e, com isso, reduzem a
demanda por atendimentos de alta complexidade, mas essa redução é suficiente para cobrir toda
a demanda? A resposta estará no escopo do contrato e no planejamento no qual o consórcio se
circunscrever, embora possam existir situações, como emergências e excepcionalidades, que
escapem ao fluxo ordinário e demandem a entrada imediata no nível terciário.
Seja como for, é preciso considerar que consórcios de saúde não se constituem
estratégias isoladas. Ao contrário, integram um sistema orgânico e integrado e que obedece a
lógica de um planejamento. De acordo com o Plano Diretor de Regionalização da Saúde de
Minas Gerais (PDRS-MG), as macrorregiões são a base territorial de referência para planos e
financiamento, para organização das redes ou para habilitações, sempre com o objetivo de
agregar demanda para cada nível de atenção, para o secundário ou para o terciário. Se bem
dimensionado, o referido planejamento terá o condão de conceber consórcios adequados em
tamanhos, estruturas e capacidades de prestação de serviços para cumprir com o papel que lhe
cabe na política de saúde.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O presente estudo teve por objetivo analisar, à luz da capacidade municipal estatal,
o impacto dos consórcios intermunicipais de saúde na política de saúde do estado de Minas
Gerais, entre 2017 e 2021, por meio da aferição dos parâmetros (i) produção ambulatorial
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municipal, (ii) produção ambulatorial dos consórcios e (iii) produção hospitalar. Nossa hipótese
era a de que a oferta de serviços de atenção à saúde pelos consórcios influencia o fluxo
ascendente e descendente da atenção à saúde nesse estado. A despeito das limitações desta
pesquisa, notadamente incompletude da base de dados do Ministério da Saúde, entendemos que
o objetivo foi alcançado, considerando os resultados obtidos. Identificou-se que há uma relação
inversa entre a Produção Ambulatorial Municipal e a Produção Ambulatorial dos Consórcios.
Enquanto a primeira decresce ao longo do intervalo temporal considerado, a segunda aumenta.
Diante disso, considerando que é de moderada a alta a Correlação de Pearson entre esses dois
parâmetros (acima de 0,46), infere-se que a relação verificada não é casual, mas pode decorrer
da influência dos consórcios de saúde sobre a atenção básica.
Dada a posição hierárquica dos consórcios na estrutura orgânica do SUS e o nível de
atenção à saúde dos serviços por ele prestados, acredita-se que essa influência esteja ocorrendo
no sentido vertical, considerando-se o fluxo hierárquico preconizado no SUS. Mais exatamente,
conforme nossos resultados parecem indicar, os serviços prestados de média complexidade pelos
consórcios, como exames diagnósticos e consultas especializadas, vêm contribuindo para a
minimização do reingresso de pacientes nas portas de entrada das redes de atenção à saúde,
desonerando o sistema e reduzindo a pressão por serviços de atenção básica. Investigações
epidemiológicas específicas deverão ser desenvolvidas para confirmar esses mecanismos de
influência. Nossos achados se limitaram a evidenciar o influxo dos consócios sobre a produção
ambulatorial e a atenção básica, o que de fato ocorre, em vista da redução da oferta desses
serviços. Isso denota a efetividade dos consórcios como instrumento de política de saúde.
Outra correlação de relevo, extraída de nossas análises, se dá entre a Produção
Ambulatorial dos Consórcios e a Produção Hospitalar, ou seja, entre a média e a alta
complexidade. Como visto, enquanto a produção dos consórcios aumentou entre 2017 e 2021,
a produção hospitalar se manteve praticamente constante no mesmo período. Por outro ângulo,
a proporção da produção hospitalar em relação à produção dos consórcios vai decaindo ao longo
dos anos, o que denota a perda da importância relativa desta última frente aos consócios ou,
inversamente, o aumento da resolubilidade dos consórcios de saúde, reduzindo a pressão por
serviços de maior complexidade. Embora não tenhamos isolado como única variável a
Produção Ambulatorial dos Consórcios, de modo a identificá-la como fator causal dos
resultados da Produção Hospitalar, inferimos alguma influência entre esses resultados, dada a
hierarquização estabelecida no SUS e a prestação dos níveis secundário e terciário de atenção
à saúde por distintos órgãos do sistema.
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Isso nos permite confirmar também, ainda que parcialmente, a segunda parte de
nossa hipótese, de que a oferta de serviços de média complexidade pelos consórcios
intermunicipais de saúde de Minas Gerais reduz a oferta de serviços de alta complexidade nesse
estado. Nesse sentido, os CIS vêm desempenhando, como esperado, o papel que a literatura
para eles aponta, por meio da prestação dos serviços de média complexidade, redundando em
benefícios como a ampliação e o ordenamento da oferta de serviços e a otimização dos recursos
regionais disponíveis, de modo a melhorar o acesso e a qualidade dos serviços (MUELLER;
GRECO, 2010).
Identificada aqui a influência dos consórcios tanto no nível ascendente quanto
descendente no sistema de saúde, restaria quantificá-la, com vistas à maior precisão e
identificação de fatores causais específicos, nos recortes que se entenderem cabíveis. Para isso,
necessitaríamos de dados sobre a demanda, tanto dos serviços de média quanto dos de alta
complexidade. Dessa maneira, conseguiríamos identificar os quantitativos aferente (de entrada)
e eferente (de saída) de cada nível de atenção à saúde e mensurar a efetividade do seu
atendimento. Eis aqui uma possibilidade de investigação futura.
Não obstante as limitações metodológicas e a restrição da disponibilidade de dados,
os resultados aqui obtidos conversam suficientemente com achados da literatura. Flexa e
Barbastefano (2019), por exemplo, assinalam que, entre os benefícios dos consórcios, contamse o ganho de escala na prestação de serviços públicos, a racionalidade de processos e de
despesas, a realização de projetos conjuntos considerados inviáveis de forma isolada, além do
fortalecimento político de regiões até então com pouca representatividade estadual. Aqui, o
benefício da racionalidade é reforçado, pois verificamos que os consórcios atuam positivamente
na sedimentação do pressuposto da hierarquização defendido no SUS, o que confere
economicidade de fluxos e financeiros.
Por seu turno, Lui et al. (2020) asseveram que consórcios intermunicipais
constituem instrumento útil para a regionalização do sistema de saúde no Brasil. No mesmo
sentido, se posicionam Gerigk e Pessali (2014), para quem os consórcios intermunicipais de
saúde se alinham aos objetivos do SUS de regionalização e hierarquização da oferta de serviços.
Dessa forma, os CIS ajudam na construção de sistemas regionais pactuados, aproximando os
serviços prestados à demanda existente. Seguindo essa mesma senda, verificamos que o
processo de consorciamento em Minas Gerais segue fielmente a planificação em microrregiões,
estabelecida no Plano Diretor de Regionalização da Saúde do estado (PDRS-MG), servindo-se
como instrumento consolidador da regionalização.
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A elevada porcentagem de municípios mineiros aderentes a consórcios tem, entre
suas causas, o processo histórico de gênese, convencimento e ampliação dessa modalidade de
associação intermunicipal, além do poder de convencimento do protagonista e idealizador do
primeiro consórcio de saúde da década de 1990, o então diretor da Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais, Dr. Rafael Guerra. Acredita-se que o viés do mensageiro,
amplamente estudado na Economia Comportamental, tenha sido fator decisivo para o elevado
índice de consorciamento em Minas Gerais.
Conforme nossos achados, consórcios intermunicipais de saúde atuam como
ferramentas e engrenagens do Sistema Único de Saúde. E, como tais, não são fins em si
mesmos, mas se prestam a finalidades específicas, possuem alcances determinados e
desempenham funções e posições definidas num sistema maior. Se inseridos como instrumentos
de planejamento, concebidos no processo de regionalização e hierarquização preconizado no
SUS, não há motivos para duvidar do alcance de suas finalidades.
Os resultados aqui obtidos apenas evidenciam o que a elevada capacidade estatal de
Minas Gerais oferece à sociedade. Esse estado concentra 22,6% dos CIS brasileiros e é um dos
entes que oferece maior cobertura de consórcios aos seus municípios (mais de 90% estão
consorciados em saúde) e à sua população. O elevado índice deve-se sobretudo ao nível de
institucionalização da política de consorciamento no estado. Essa unidade federativa conta com
uma instância específica dentro do aparelho estatal – Diretoria de Articulação de Consórcios – a
apoiar os municípios nesse sentido, o que favorece o processo de consolidação dos consórcios
intermunicipais de saúde no estado.
Disso exsurge a contatação de que a elevada cobertura por consórcios de saúde nos
municípios de Minas Gerais não é casual, mas resultado de um processo ontogenético favorável
e de uma opção técnica e política que vem demonstrando a efetividade desse instrumento, a
despeito das alternâncias político-partidárias e administrativas que se sucedem no comando do
estado. Como consectário, não seria exagero a extrapolação, a partir do exemplo de Minas Gerais
e dos resultados aqui observados, de que quanto maior for a capacidade estatal relativa a
consórcios de saúde, mais funcionais serão as engrenagens e os mecanismos de referência e
contrarreferência do sistema de saúde dos municípios que adotarem o consorciamento como
estratégia de associativismo e cooperação.
Para fechar este trabalho, oferecemos algumas pistas para agendas futuras de
pesquisa. Investigações a respeito de consórcios intermunicipais brasileiros já exploraram
vastamente sobre os benefícios desse tipo de modalidade de atenção à saúde. Entendemos que
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é chegada a hora de consórcios serem estudados sob o prisma de sua inserção nas instâncias de
planejamento da política pública de saúde. Essa foi, em última análise, a intenção deste trabalho,
ainda que de forma embrionária.
Como dissemos anteriormente, não restam dúvidas acerca dos benefícios do
consorciamento em saúde. Mas em que medida e até que ponto os consórcios impactam a
política de saúde como um todo? Esse instrumento se encontra devidamente desenhado para
fazer frente às necessidades da população? Como garantir que sejam? Qual é o efetivo
rebatimento da prestação dos serviços dos consórcios sobre os demais níveis de atenção à
saúde? Como se dá a inserção dos consórcios no sistema de referência e contrarreferência do
SUS? São questões que entreabrem um longo percurso, do qual este trabalho tentou constituir
um modesto passo. Aqui nos limitamos a evidenciar que, de fato, consórcios influenciam a
política de saúde, tanto no fluxo como no contrafluxo da prestação dos serviços, mas resta
dimensionar esse influxo com maior precisão.
Entendemos, ainda, que é preciso investigar a participação do controle social nas
ações do consórcio e a satisfação dos usuários com os serviços prestados, bem como a relação
do controle externo dos Tribunais de Contas no que se refere a accountabillity dos consórcios
públicos. Tema de relevo, também, seria o sistema de governança dos consórcios públicos, no
sentido de verificar a adequabilidade e a relação com as comissões bipartite e tripartite do SUS.
Como demonstramos, em consonância com o que já haviam apontado Abrucio e Sano (2011) e
Diegues (2011), a disponibilidade de renda do município não necessariamente significa retorno
ou alocação de investimentos de recursos na saúde pública, o que evidencia a necessidade da
contribuição da academia sobre os aspectos da transparência, do controle social e da prestação
de contas.
Como se vê, trata-se de perguntas que transcendem a mera avaliação das vantagens
ou desvantagens do consorciamento, mas que localizam os consórcios numa perspectiva
estratégica e integrada de saúde.
A partir deste trabalho, espera-se que outras pesquisas sejam realizadas no âmbito
de Minas Gerais e de outros entes da federação, para suprir as lacunas identificadas e contribuir
para a tomada de decisão dos gestores, com vistas à ampliação do consorciamento em moldes
cada vez mais efetivos para a prestação da saúde, direito de todos e dever do Estado.
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Anexo I

Quadro 1 – Listagem dos CIS generalistas de Minas Gerais
1 – ACISPES – Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra
2 – CIAS – Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
3 – CIDES LESTE – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do
Leste de Minas
4 – CIESP – Consórcio Intermunicipal de Especialidades
5 – CIMBAJE – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Baixo Jequitinhonha
6 – CINSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Piumhi
7 – CIS AJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
9 – CIS ALV – Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
10 – CIS AMAPI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga
11 – CIS AME – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Médio Espinhaço
12 – CIS AMESP – Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios do Médio Sapucaí
13 – CIS AMSF – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto e Médio São Francisco
14 – CIS APVP – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Alto Paraopeba e Vale do
Piranga
15 - CIS ARP - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo
16 - CIS ARVG - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Rio Verde
Grande
17 - CIS CAPARAÓ - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Entorno do Caparaó
18 - CIS CAXAMBU - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Caxambu
19 - CIS CEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
20 - CIS CEN - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Nordeste
21 - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde Circuito das Águas
do Sistema Microrregional de Saúde de São Lourenço
22 - CIS COM - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Centro Oeste Mineiro
23 - CIS DOCE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Doce
24 - CIS EVMJ - Consórcio Intermunicipal de Saúde Entre os Vales Mucuri e Jequitinhonha
25 - CIS GRÃO MOGOL - Consórcio Intermunicipal de Saúde Grão Mogol
26 - CIS LAGOS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos
do Sul de Minas
27 - CIS LAP - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios do Lago de Peixoto
28 - CIS LAV - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião de Lavras
29 - CIS LESTE - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste
30 - CIS MARG - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto
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Rio Grande
31 - CIS MARPA - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do
Alto Rio Pardo
32 - CIS MAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto
Sapucaí
33 - CIS MEJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Médio Jequitinhonha
34 - CIS MEM - Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Mucuri
35 - CIS MEPI - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Piracicaba
36 - CIS MESF - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio São Francisco
37 - CIS MEV - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas
38 - CIS MIRECAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Caratinga
39 - CIS MISEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete Lagoas
40 - CIS MIV - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa
41 - CIS MMA - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Manga
42 - CIS NES - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Entorno de Salinas
43 - CIS NORTE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte de Minas
44 - CIS PARÁ - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Rio Pará
45 - CIS PARANAÍBA - Consórcio Intermunicipal da Saúde da Microrregião do Paranaíba
46 - CIS PORTAL DO NORTE - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Portal do Norte
47 - CIS RAL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Almenara
48 - CIS REC - Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da
Região do Calcário
49 - CIS SM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro
50 - CIS SUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios Sul Mineiros
51 - CIS TM - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro
52 - CIS UM - Consórcio Intermunicipal de Saúde União da Mata
53 - CIS UNIÃO GERAL - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado da
Microrregião da Serra Geral de Minas
54 - CIS VALEGRAN - Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Rio Grande
55 - CIS VAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Suaçuí
56 - CIS VER - Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes
57 - CIS VERDE - Consórcio Intermunicipal de Saúde Verde
58 - CIS VI - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica
59 - CONSARDOCE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
60 - CONSAUDE - Consórcio Intermunicipal da Microrregião do Vale do Aço
61 - CONSONORTE - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião Norte do Rio Doce
62 - CONVALES - Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas
63 - I.CIS MEP - Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba
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64 - SIM SAÚDE - Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ubá e Região
Fonte: SES/MG (2022).

Quadro 2 – Listagem dos CIS temáticos de Minas Gerais
1 – CIS DESTE – Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência
e Emergência da Macro Sudeste
2 – CIS NORJE – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Nordeste
3 – CIS REUNO – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência
Região Ampliada de Saúde Noroeste
4 – CIS RU CENTRO SUL – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro
Sul
5 – CIS RUN – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas
6 – CIS SUL – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas
7 – CIS TRI – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência
da Macrorregião Triângulo Norte
8 – CIS TRI SUL – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e
Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul
9 – CIS URG OESTE – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para
Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência
10 – CONSURGE – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do
Leste de Minas
Fonte: SES/MG (2022).
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APÊNDICE A – Alocação dos Municípios nos Clusters
Município
Águas Formosas
Betim
Cristália
Frutal
Machado
Pavão
Santa Helena de Minas
Umburatiba
Além Paraíba
Estrela do Sul
Pirapetinga
Santo Antônio do Aventureiro
Volta Grande
Alfenas
Alterosa
Areado
Barão de Cocais
Botumirim
Campinra Verde
Campo Florido
Cana Verde
Carvalhos
Conceição da Barra de Minas
Dom Bosco
Felício dos Santos
Madre de Deus de Minas
Paraguaçu
Poço Fundo
Serrania
Almenara
Bandeira do Sul*
Fernandes Tourinho
Jacuí
Jesuânia
Joanésia
José Gonçalves de Minas
Mata Verde
Palmópolis
Rio do Prado
Rubim
Salto da Divisa
Santa Maria do Salto
Santo Antônio do Jacinto

Cluster
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
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Araçuaí
Berizal
Coronel Xavier Chaves
Francisco Sá
Jequeri
Virgem da Lapa
Araxá
Campos Gerais
Ibiracatu
Pedrinópolis
Perdizes
Pratinha
Santa Juliana
Tapira
Alfredo Vasconcelos
Alto Rio Doce
Antônio Carlos
Barra Longa
Capelinha
Carangola
Claraval
Diogo de Vasconcelos
Ibiaí
Paiva
Ressaquinha
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Rita de Ibitipoca
Santana do Garambéu
Senhora dos Remédios
Belo Oriente
Berilo
Caiana
Jacinto
Moeda
Nova Lima
Nova União
Raposos
Ribeirão das Neves
Rio Acima
Sabará
Santa Luzia
Taquaraçu de Minas
Bias Fortes
Bonfinópolis de Minas
Bueno Brandão
Cruzília

Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 1
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Espinosa
Formoso
Ijaci
Juiz de Fora
Maripá de Minas
Mateus Leme
Piedade dos Gerais
Rio Manso
São Joaquim de Bicas
Bom Despacho
Entre Rios de Minas
Franciscópolis
Guarani
Jordânia
Olhos-d'Água
Bom Jardim de Minas
Doresópolis
Eugenópolis
Machacalis
Martinho da Prata
Moema
Serra da Saudade
Braúnas
Campo Belo
Ibirité
Iguatama
Jeceaba
Luisburgo
Luminárias
Patis
Pintópolis
São Francisco
São João da Ponte
São Romão
Ubaí
Urucuia
Varzelândia
Aguanil
Camanducaia
Campo do Meio
Canaã
Cantagalo
Cristiano Otoni
Santana do Jacaré
Cajuri
Capela Nova

Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2

92
Caratinga
Divinolândia de Minas
Espírito Santo do Dourado
Felisburgo
Formiga
Orizânia
Pedra Bonita
Pedra Dourada
Tombos
Bom Repouso
Carbonita
Ervália
Indianópolis
Inimutaba
Piedade de Caratinga
Santa Bárbara do Leste
Santa Rita de Minas
São Domingos das Dores
São Sebastião do Anta
Ubaporanga
Vargem Alegre
Vermelho Novo
Capim Branco
Cataguases
Claro dos Poções
Descoberto
Ibitiúra de Minas
Congonhas do Norte
Diamantina
Esmeraldas
Jenipapo de Minas
Ouro Branco
São Brás do Suaçuí
Carandaí
Cascalho Rico
Catuji
Conselheiro Pena
Crucilândia
Itinga
Laranjal
Piranga
Queluzito
Rio Espera
Santana dos Montes
Senhora de Oliveira
Coqueiral

Cluster 3
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4

93
Ibituruna
Sarzedo
Cordislândia
Jequitibá
Lagoa Dourada
São João da Lagoa
São João do Pacuí
Antônio Dias
Coronel Pacheco
Crisólita
Divino
Jaíba
Marmelópolis
Pingo-d'Água
Timóteo
Baependi
Bugre
Coromandel
Delfim Moreira
Ferros
Ipanema
Monjolos
Morro da Garça
Presidente Juscelino
Santo Hipólito
Três Marias
Careaçu
Comendador Gomes
Conquista
Cristais
Delfinópolis
Dionísio
Felixlândia
Grão Mogol
Itamarati de Minas
Presidente Kubitschek
São Gonçalo do Rio Preto
Senador Modestino Gonçalves
Araújos
Carmo do Paranaíba
Coimbra
Divisa Nova
Itapeva
Perdigão
São Gonçalo do Pará
São Sebastião do Oeste

Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 3

94
Bandeira
Córrego Fundo
Couto de Magalhães de Minas
Fortaleza de Minas
Imbé de Minas
Medeiros
Pains
Tapiraí
Brás Pires
Capitólio
Cristina
Frei Gaspar
Guanhães
Juatuba
Carrancas
Comercinho
Fruta de Leite
Galiléia
Itapecerica
Itutinga
Lontra
Pirajuba
Planura
São Francisco de Sales
União de Minas
Alpercata
Capitão Enéas
Coronel Fabriciano
Divisa Alegre
Entre Folhas
Fervedouro
Fronteira
Glaucilândia
Governador Valadares
Grupiara
Itaobim
Janaúba
Mário Campos
Mathias Lobato
Nacip Raydan
Santa Efigênia de Minas
São Geraldo da Piedade
São Geraldo do Baixio
São José da Safira
Sardoá
Sobrália

Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2

95
Tarumirim
Tumiritinga
Virgolândia
Carmo da Cachoeira
Dom Viçoso
Dores do Turvo
Guaraciaba
Materlândia
Rio Vermelho
Sabinópolis
Senhora do Porto
Virginópolis
Arceburgo
Cachoeira da Prata
Guarará
Guimarânia
Juvenília
Monte Belo
Muzambinho
São Pedro da União
Açucena
Belo Vale
Brumadinho
Buritis
Dom Silvério
Ibiá
Ipatinga
Ipuiúna
João Monlevade
Mesquita
Naque
Periquito
Santana do Paraíso
São João do Oriente
Barão de Monte Alto
Bom Jesus do Galho
Catas Altas da Noruega
Florestal
Itabirito
Itamogi
Morro do Pilar
Passa Vinte
Santa Bárbara
Santa Maria de Itabira
Santo Antônio do Rio Abaixo
São Gonçalo do Rio Abaixo

Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4

96
São Sebastião do Rio Preto
Brazópolis
Conceição de Ipanema
Contagem
Delta
Gouveia
Itamarati de Minas
Mariana
Martinho Campos
Paraisópolis
Pedralva
Piranguçu
Piranguinho
São José do Alegre
Sapucaí-Mirim
Wenceslau Braz
Campanha
Frei Lagonegro
Itambé do Mato Dentro
Nova Módica
Pescador
São José do Divino
Conceição da Aparecida
Itapagipe
Itueta
Medina
Monte Formoso
Ponto dos Volantes
Itajubá
Itaú de Minas
Itaverava
Piracema
Caetanópolis
Campo Azul
Candeias
Capitão Andrade
Chácara
Iapu
Iraí de Minas
Itumirim
Santa Vitória
Caxambu
Estiva
Goiabeira
Jampruca
Januária

Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1

97
Manga
Matias Cardoso
Mato Verde
Monte Azul
Nova Porteirinha
Pai Pedro
Porteirinha
Riacho dos Machados
Serranópolis de Minas
Verdelândia
Borda da Mata
Confins
Itaipé
Japaraíba
Pedras de Maria da Cruz
Belmiro Braga
João Pinheiro
Nova Era
Rio Piracicaba
São Domingos do Prata
Brasília de Minas
Joaquim Felício
Lagoa Santa
Belo Horizonte
Chalé
Cipotânea
Córrego Danta
Fama
Gonzaga
Juramento
Matias Barbosa
Piau
Rio Novo
Santana do Deserto
Simão Pereira
Arcos
Japonvar
Lagoa dos Patos
Pedra do Indaiá
Santo Antônio do Monte
Carvalhópolis
Inconfidentes
Inimutaba
Iturama
Jaboticatubas
Leandro Ferreira

Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4

98
Luz
Nepomuceno
Perdões
Ribeirão Vermelho
Argirita
Ataléia
Catas Altas
Dores de Guanhães
Itambacuri
Lassance
Liberdade
Palma
Recreio
Santana de Cataguases
Andrelândia
Arantina
Bicas
Bocaiúva
Bom Jesus da Penha
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Olaria
Passabém
Pedro Teixeira
Rio Preto
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Rita de Jacutinga
Ladainha
Manhuaçu
Miravânia
Montalvânia
São João das Missões
Abre Campo
Alto Caparaó
Alto Jequitibá
Caraí
Chapada do Norte
Conceição do Mato Dentro
Engenheiro Caldas
Ipiaçu
Lambari
Luislândia
Manhumirim
Mantena
Martins Soares
Matipó

Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2

99
Mutum
Pocrane
Reduto
Santa Margarida
Santana do Manhuaçu
São João do Manhuaçu
São José do Mantimento
Simonésia
Taparuba
Centralina
Divinópolis
Itacambira
Mar de Espanha
Mendes Pimentel
Nova Belém
São Félix de Minas
São João do Manteninha
Cláudio
Goianá
Itaguara
Juruaia
Mirabela
Montes Claros
Antônio Prado de Minas
Barbacena
Extrema
Miradouro
Miraí
Muriaé
Patrocínio do Muriaé
Rosário da Limeira
São Francisco do Glória
São Sebastião da Vargem Alegre
Vieiras
Carmésia
Nanuque
Serra dos Aimorés
Carmo de Minas
Carneirinho
Oliveira
Passa Tempo
Santo Antônio do Amparo
São Francisco de Paula
Itacarambi
Marilac
Ouro Preto

Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4

100
Caranaíba
Catuti
Itamarandiba
Padre Paraíso
Conceição do Rio Verde
Ilicínea
Leme do Prado
Nova Serrana
Onça de Pitangui
Pará de Minas
Pitangui
São José da Varginha
Alpinópolis
Bom Jesus do Amparo
Carmópolis de Minas
Francisco Badaró
Itaúna
Nova Resende
Passos
São João Batista do Glória
São José da Barra
Cuparaque
Guidoval
Gurinhatã
Lagoa da Prata
Lagoa Grande
Patos de Minas
Presidente Olegário
São Gonçalo do Abaeté
Serra do Salitre
Varjão de Minas
Vazante
Abadia dos Dourados
Coronel Murta
Elói Mendes
Ewbank da Câmara
Guapé
Itabirinha
Monte Carmelo
Patrocínio
Romaria
Caparaó
Fronteira dos Vales
Paulistas
Peçanha
São João Evangelista

Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2

101
São José do Jacuri
São Pedro do Suaçuí
Águas Vermelhas
Cachoeira Dourada
Divisópolis
Dom Cavati
Pedra Azul
Cabeceira Grande
Ibiraci
Lavras
Pirapora
Ponto Chique
Santa Fé de Minas
Várzea da Palma
Caputira
Durandé
Guaraciama
Pimenta
Piumhi
São Roque de Minas
Vargem Bonita
Albertina
Andradas
Camacho
Icaraí de Minas
Poços de Caldas
Santa Rita de Caldas
Acaiaca
Alvinópolis
Amparo do Serra
Barroso
Divinésia
Dona Euzébia
Guaranésia
Jequitaí
Oratórios
Piedade de Ponte Nova
Ponte Nova
Raul Soares
Rio Casca
Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Santo Antônio do Grama
São José do Goiabal
São Pedro dos Ferros
Sem-Peixe

Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2

102
Sericita
Urucânia
Bom Sucesso
Botelhos
Buenópolis
Cachoeira de Pajeú
Cambuí
Cambuquira
Carlos Chagas
Cônego Marinho
Congonhas
Córrego Novo
Estrela Dalva
Estrela do Indaiá
Faria Lemos
Ibertioga
Ingaí
Itabira
Itatiaiuçu
Jaguaraçu
Monte Sião
Munhoz
Natércia
Ouro Fino
Pouso Alegre
Santa Rita do Sapucaí
São João da Mata
São Sebastião da Bela Vista
Senador Amaral
Senador José Bento
Silvianópolis
Tocos do Moji
Toledo
Turvolândia
Aimorés
Alvarenga
Consolação
Curvelo
Gonçalves
Ituiutaba
Resplendor
Santa Rita do Itueto
Funilândia
Novorizonte
Padre Carvalho
Rubelita

Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2

103
Salinas
Santa Cruz de Salinas
Água Boa
Josenópolis
Santa Maria do Suaçuí
São Sebastião do Maranhão
Aracitaba
Oliveira Fortes
Santos Dumont
Arapuá
Carmo do Rio Claro
Matutina
Rio Paranaíba
Santa Rosa da Serra
São Gotardo
Tiros
Bela Vista de Minas
Bonfim
Conceição das Alagoas
Córrego do Bom Jesus
Dores do Indaiá
Igarapé
Lagoa Formosa
Malacacheta
Nazareno
Piedade do Rio Grande
Prados
Resende Costa
Ritápolis
Santa Cruz de Minas
São João del Rei
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Tiradentes
Biquinhas
Desterro do Melo
Guaxupé
Maravilhas
Marliéria
Pequeri
Rochedo de Minas
São João Nepomuceno
Senador Cortes
Aiuruoca
Alagoa
Baldim

Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1

104
Carmo do Cajuru
Casa Grande
Cedro do Abaeté
Conceição dos Ouros
Cruzeiro da Fortaleza
Curral de Dentro
Dores de Campos
Itanhandu
Itanhomi
Joaíma
Lamim
Minduri
Olímpio Noronha
Passa Quatro
Pouso Alto
São Lourenço
São Sebastião do Rio Verde
Seritinga
Serranos
Soledade de Minas
Virgínia
Itamonte
Jacutinga
Monte Santo de Minas
Pratápolis
São Sebastião do Paraíso
São Tomé das Letras
Alvorada de Minas
Conceição do Pará
Santo Antônio do Itambé
Serra Azul de Minas
Serro
Abaeté
Araçaí
Bambuí
Boa Esperança
Cachoeira de Minas
Caeté
Capinópolis
Central de Minas
Corinto
Francisco Dumont
Gameleiras
Ipaba
Jequitinhonha
Maria da Fé

Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1

105
Morada Nova de Minas
Paineiras
Papagaios
Paraopeba
Pequi
Pompéu
Prudente de Morais
Quartel Geral
Santana de Pirapama
Sete Lagoas
Bertópolis
Datas
Inhapim
Montezuma
Ninheira
Rio Pardo de Minas
Santo Antônio do Retiro
São João do Paraíso
Taiobeiras
Vargem Grande do Rio Pardo
Angelândia
Augusto de Lima
Frei Inocêncio
Lagamar
Mamonas
Novo Cruzeiro
Novo Oriente de Minas
Ouro Verde de Minas
Poté
Setubinha
Teófilo Otoni
Campanário
Campestre
Carmo da Mata
São Bento Abade
São Tiago
Três Corações
Bocaina de Minas
Cordisburgo
Indaiabira
Santana da Vargem
Três Pontas
Arinos
Capetinga
Chapada Gaúcha
José Raydan

Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2

106
Leopoldina
Minas Novas
Turmalina
Veredinha
Brasilândia de Minas
Coluna
Divino das Laranjeiras
Douradoquara
Espera Feliz
Guarda-Mor
Guiricema
Heliodora
Mercês
Piraúba
Presidente Bernardes
Rio Pomba
Rodeiro
São Geraldo
Senador Firmino
Silveirânia
Tabuleiro
Tocantins
Ubá
Visconde do Rio Branco
Água Comprida
Campos Altos
Conceição das Pedras
Conselheiro Lafaiete
Desterro de Entre Rios
Sacramento
Uberaba
Veríssimo
Araguari
Araporã
Cássia
Inhaúma
Monte Alegre de Minas
Nova Ponte
Prata
Tupaciguara
Uberlândia
Astolfo Dutra
Bonito de Minas
Buritizeiro
Cabo Verde
Chiador

Cluster 3
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 1
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 1

107
Dom Joaquim
Fortuna de Minas
Natalândia
Paracatu
Riachinho
Unaí
Uruana de Minas
Coroaci
Engenheiro Navarro
Monsenhor Paulo
São Gonçalo do Sapucaí
Varginha
Congonhal
Lajinha
Matozinhos
Pedro Leopoldo
Santana do Riacho
São José da Lapa
Vespasiano
Araponga
Caldas
Canápolis
Paula Cândido
Pedra do Anta
Porto Firme
São Miguel do Anta
Teixeiras
Viçosa

Fonte: elaboração própria

Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 3
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 4
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 4
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