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O Fator de Incentivo Financeiro para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública 

(FINLACEN): avaliação de medidas de eficácia e equidade  

Carinne Boto Fonseca 

RESUMO 

Esse trabalho descreve e analisa a implementação de uma política de financiamento 

voltada aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN). A metodologia adotada 

foi revisão bibliográfica e análise documental, registros administrativos e normativas 

relacionadas ao processo de instituição do FINLACEN. Os resultados desse estudo 

identificam, enquanto aspecto positivo desse fator financeiro, a ênfase na valorização de 

sistemas de gestão da qualidade e biossegurança laboratorial, centrados na busca contínua 

da validade e confiabilidade dos resultados de ensaios e exames, bem como na melhoria 

dos processos da organização. No entanto, a modalidade de financiamento “FINLACEN” 

pareceu não lograr sucesso na consecução da meta que objetivava desvincular a 

remuneração das atividades laboratoriais da produção de serviços. Por fim, sugere-se a 

necessidade de seguimento desse trabalho, levando em conta o ponto de vista dos 

profissionais dos LACEN, instância local de implementação desse serviço. 

Palavras chave: laboratórios de saúde pública; vigilância em saúde; avaliação; 

orçamento público; Sistema Único de Saúde. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho descreve e avalia, sob a perspectiva do financiamento federal, a 

implementação de uma política de financiamento voltada aos Laboratórios Centrais de 

Saúde Pública (LACEN). Inicialmente é apresentado um panorama histórico e 

institucional do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB), 

abordando a importância do laboratório para as ações de saúde, e o direcionamento desse 

sistema às atividades de vigilância e controle de doenças. A seguir, é descrita a trajetória 

do financiamento federal orientada para os LACEN, tanto na média e alta complexidade 

como na vigilância em saúde, com foco no último componente.  
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Os LACEN são instâncias de referência estadual ou distrital, com a atribuição de 

coordenar tecnicamente a rede estadual ou distrital de laboratórios de saúde pública 

(Brasil, 2004; Brasil, 2013a), participando de atividades consideradas estratégicas para 

os sistemas públicos de saúde, em diversos países (Waldman e Santos, 2003; Khaleghian 

e Gupta, 2005).  

Ante a importância desses estabelecimentos, reconhecida nos campos acadêmico 

(Waldman e Santos, 2003) e institucional (Ministério da Saúde, 2001) do país, foi 

proposta uma agenda de revisão da modalidade de financiamento voltada especificamente 

aos laboratórios centrais, que resultaria na criação do Fator de Incentivo Financeiro para 

os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (FINLACEN), regulamentado em 2005 por 

meio da Portaria do Ministério da Saúde no 2.606/2005 (Brasil, 2005), com alterações 

posteriores pela Portaria 34/2007 (Brasil, 2007a). Os principais motivos que levaram à 

criação desse fator financeiro foram: o quadro de insuficiência de recursos do Bloco de 

Média e Alta Complexidade (MAC) (Santos e Amarante, 2010), principal meio de 

financiamento das atividades dos LACEN, à época (Souza, 2005; Brasil, 2005); e o 

reconhecimento das instâncias de negociação e gestão intergovernamental do SUS 

(Sistema Único de Saúde), de que a lógica de financiamento do componente MAC, 

ancorada na remuneração por prestação de serviços, não se mostrou adequada às ações 

de vigilância em saúde, admitida como a principal atividade desses laboratórios 

(Ministério da Saúde, 2001). 

Ante o exposto, destaco a principal motivação desse trabalho, justificado pela 

necessidade verificada de resgatar e sistematizar as experiências da normativa que 

instituiu o FINLACEN. Isso porque, embora atualmente revogada, a Portaria 2.606/2005 

inaugurou uma modalidade inovadora de financiamento voltado aos laboratórios centrais 

(LACEN), que agregava a percepção de um incentivo para financiar as atividades 

laboratoriais em razão do atingimento de metas de gestão e qualidade (Aracema, 2012). 

O FINLACEN persiste ainda hoje, embora não mais vinculado aos critérios de repasse 

inicialmente inscritos na Portaria 2.606/2005 (Brasil, 2014).  

Ademais, pouco se conhece sobre a eficácia dessa política, uma vez que foi 

realizada e publicada apenas uma avaliação, em 2008 (Brasil, 2008), do atingimento das 

metas para a classificação dos laboratórios centrais e definição dos respectivos valores de 

repasse para o FINLACEN. Logo, esse trabalho pretende resgatar o histórico dessa 
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política, concentrando-se na realização de uma avaliação de conformidade da 

implementação dessa modalidade de financiamento.  

Para tanto, esse artigo busca responder à seguinte questão: é possível inferir que a 

política que instituiu o fator de incentivo financeiro para os LACEN mostrou-se eficaz, 

por meio da avaliação de medidas de eficácia e equidade? 

Resumidamente, o objetivo principal desse artigo é avaliar a conformidade da 

implementação do FINLACEN, ante à identificação dos resultados e efeitos (positivos ou 

negativos, previstos ou não) decorrentes dessa política. Já os objetivos específicos 

consistem em: 

1. Realizar uma análise das normativas (portarias do Ministério da Saúde) e 

demais documentos relacionados a esse fator financeiro;  

2. Averiguar uma possível tendência redistributiva no repasse do 

FINLACEN, segundo distribuição geográfica (26 estados e o distrito 

federal) e grupos homogêneos (agrupamento por estratos, que consideram 

as diferenças regionais relativas à situação epidemiológica e a dificuldade 

operacional para a execução as ações de vigilância em saúde, 

principalmente o custo do controle das doenças mais prevalentes (Brasil, 

2013b; Pinto Junior e Cerbino Neto, 2011).  

Para tanto, utilizou-se a metodologia de revisão bibliográfica e análise 

documental, registros administrativos e normativas relacionadas ao processo de 

instituição do FINLACEN. A coleta dos dados realizou-se entre dezembro de 2015 a 

fevereiro de 2016. Os documentos não acessíveis on-line, analisados nesse estudo, foram 

disponibilizados pela Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, da Secretaria 

de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde (CGLAB/SVS/MS), e tratavam-se, em sua 

maioria, de uma série de relatórios provenientes de acordos firmados entre o Ministério 

da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) ou UNESCO, produzidos 

entre 2005 a 2014. Dessa amostra, apenas três relatórios (realizados em 2005, 2012 e 
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2014), foram identificados como de maior relevância para esse estudo (Souza, 2005;; 

Leite, 2014)1. (Aracema, 2012)  

Em relação à divisão feita por Saccol (2009), esse trabalho se classifica num 

paradigma interpretativista, que adota método de pesquisa documental, de dados 

qualitativos (registros administrativos e portarias ministeriais) e quantitativos (pesquisa 

descritiva-analítica da medidas de equidade no repasse do FINLACEN). O critério de 

análise documental, embora pouco comum para essa modalidade de pesquisa, decorreu 

da indisponibilidade de participação dos sujeitos que colaboraram mais ativamente no 

processo de formulação e implementação dessa política, no período destinado à 

elaboração desse trabalho.  

O trabalho é organizado da seguinte maneira: contextualização, trazendo a 

temática do laboratório de saúde pública e o papel dos laboratórios centrais para o Sistema 

Único de Saúde (SUS), em particular para as ações de vigilância e controle de doenças; a 

seguir, breves apontamentos teóricos são apresentados, acerca do financiamento e modelo 

de organização do SUS, em redes de atenção à saúde; além de aspectos do processo de 

avaliação de políticas públicas; na sequência, trazemos uma análise descritiva referente à 

trajetória do financiamento federal para os LACEN, com destaque para a avaliação de 

medidas de equidade e de eficácia da Portaria 2.606/2005; por fim, considerações de 

ordem geral são tecidas. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1. O SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

Uma vez que os LACEN possuem uma vinculação importante com os sistemas de 

vigilância e controle de doenças, é importante elucidar as respectivas bases teóricas e 

conceituais, delimitando o papel dos laboratórios nesse sistema.   

Primeiramente destacamos a definição de “vigilância em saúde”, compreendido 

no país como um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e 

disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando, entre outras ações, a 

                                                           
1 As referências Souza (2005), Aracema (2012) e Leite (2014) não estão disponíveis ao público, e a 

utilização desses documentos adveio da insuficiência observada na literatura de publicações acerca do 

objeto desse artigo.  
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implementação de medidas para a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças 

(Brasil, 2013b).  

A Portaria Ministerial 1.378/2013 explica melhor esse conceito, qual seja: 

As ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a população 

brasileira e envolvem práticas e processos de trabalho voltados 

para: I - a vigilância da situação de saúde da população, com a 

produção de análises que subsidiem o planejamento, 

estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e 

avaliação das ações de saúde pública; II - a detecção oportuna e 

adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de 

saúde pública; III - a vigilância, prevenção e controle das doenças 

transmissíveis; IV - a vigilância das doenças crônicas não 

transmissíveis, dos acidentes e violências; V - a vigilância de 

populações expostas a riscos ambientais em saúde; VI - a 

vigilância da saúde do trabalhador; VII - vigilância sanitária dos 

riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e 

tecnologias de interesse a saúde; e VIII - outras ações de 

vigilância que, de maneira rotineira e sistemática, podem ser 

desenvolvidas em serviços de saúde públicos e privados nos 

vários níveis de atenção, laboratórios, ambientes de estudo e 

trabalho e na própria comunidade (Brasil, 2013b, art. 4; grifos da 

autora). 

Nesse passo, vale destacar a base laboratorial da vigilância enquanto um dos 

pilares para o monitoramento das doenças e agravos de notificação compulsória (ou seja, 

de comunicação obrigatória à autoridade sanitária), fornecendo informações para a 

análise do perfil da morbidade e contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões 

nos níveis municipal, estadual e federal (Laguardia et al., 2004; Jesus et al., 2013). 

Logo, a importância do laboratório de saúde pública para as ações de vigilância 

em saúde é observada nas mais diversas conjunturas, a saber: a verificação da qualidade 

dos alimentos e da água para consumo humano, o monitoramento de doenças sexualmente 

transmissíveis, de doenças de transmissão respiratória ou zoonoses, fornecendo dados 

relevantes para elucidar a história natural de um agravo ou doença e estimar a sua 

magnitude como problema de saúde pública, detectar surtos ou epidemias, bem como 

elaborar hipóteses epidemiológicas a serem testadas em ensaios específicos (Laguardia et 

al., 2004; Niesters et al., 2013). 

No Brasil, o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB) foi 

instituído por meio da Portaria Ministerial no 280, de 21 de julho de 1977 (Ministério da 

Saúde, 2001). Desde então, ocorreram várias tentativas de reformular esse sistema, 
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estabelecendo adequadamente suas características – tais como composição, estrutura e 

operacionalização –, de modo a orientar o desenvolvimento de uma Política Nacional de 

Laboratórios de Saúde Pública, ainda não concretizada (Brasil, 2004a; Brasil, 2004b; 

Brasil, 2013b; Brasil, 2014).   

2.2. OS LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA  

Nessa seção, é apresentado brevemente o histórico do surgimento dos laboratórios 

de saúde pública no Brasil, identificando alguns dos modelos de organização e gestão 

dessas instâncias. 

Os primeiros laboratórios de saúde pública surgem no país a partir do final do 

século XIX, como parte das primeiras iniciativas de organização dos serviços sanitários 

visando o controle das doenças transmissíveis, por exemplo a febre amarela e a peste, que 

vinham constituindo obstáculos ao desenvolvimento econômico nacional. Entre eles, 

destacamos os Institutos Bacteriológico e Butantan, em São Paulo, o Instituto Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro e Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará. Esses 

laboratórios seguiram, em suas linhas gerais, a organização do Instituto Pasteur de Paris 

(inaugurado em 1888), focalizando suas atividades na pesquisa ou na produção de 

imunobiológicos (soros e vacinas), e assumindo papel de destaque nas grandes 

campanhas de saúde pública, ocorridas a partir do final do século XIX (Waldman e 

Santos, 2003).  

Nas primeiras décadas do século XX desenvolveram-se redes de laboratórios de 

saúde pública menos envolvidas com a pesquisa e com o desenvolvimento tecnológico, 

mas apresentando um forte vínculo com ações de saúde pública. Essas instituições, em 

que se inserem os LACEN, consolidaram-se no decorrer do século XX como parte 

indispensável da organização dos serviços de saúde pública (Waldman e Santos, 2003). 

Esse último modelo é caracterizado por formar “conjuntos de unidades de 

complexidade crescente, abrangendo laboratórios locais ou municipais, distritais ou 

regionais, estaduais ou provinciais, a depender da organização política do país” 

(Waldman e Santos, 2003, p. 636). Sua coordenação é exercida pela unidade de maior 

complexidade, denominado laboratório central (LACEN), que tem por objetivo garantir 

a uniformidade e a qualidade dos serviços no âmbito dessa rede de saúde, em seu território 

adstrito (Waldman e Santos, 2003). 
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Os LACEN exercem funções que podem variar com o nível de desenvolvimento 

econômico da sua área de abrangência, ora executando exames de rotina ou análises 

semelhantes aos efetuados pelas demais unidades do sistema, ora assumindo o papel de 

centro de referência técnica para a rede de laboratórios, o que inclui atividades de 

pesquisa, treinamento, controle de qualidade, padronização de técnicas e produção de 

insumos (Waldman e Santos, 2003).  

Ainda que organizados de maneiras distintas e incorporando tecnologias com 

diferentes graus de complexidade, os LACEN são reconhecidos institucionalmente 

enquanto unidades de referência estadual ou distrital, assumindo o papel de centro de 

referência técnica para a rede ou sistema de laboratórios. Atualmente são admitidos pelas 

respectivas Secretarias de Estado de Saúde um LACEN por unidade federativa, 

totalizando 27 estabelecimentos no país (Brasil, 2013b; Brasil, 2004a). 

2.3. O FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Uma vez que o fator de incentivo financeiro para os Laboratórios Centrais de 

Saúde Pública (FINLACEN) se insere no componente da Vigilância em Saúde, é 

imperativo discorrer um pouco a respeito desse bloco de financiamento (Figura 01).  

Participam do financiamento das ações de vigilância em saúde os três entes 

federados, de modo que a União transfere aos entes subnacionais recursos financeiros por 

meio do bloco de financiamento da Vigilância em Saúde, na modalidade fundo a fundo, 

constituída pelos pisos da Vigilância em Saúde: fixo (PFVS), composto por recurso “per 

capita, estabelecido com base na estratificação das unidades federadas em função da 

situação epidemiológica e grau de dificuldade operacional para a execução das ações 

de vigilância em saúde” (Brasil, 2013b, art. 16); e variável (PVVS), composto por 

recursos destinados à implantação de estratégias prioritárias. Existe, também, a 

contrapartida dos Estados e municípios, que aplicam recursos próprios para financiar a 

Vigilância em Saúde, levando em consideração características epidemiológicas locais  

(CONASS, 2015). 
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Figura 01. Representação do Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A título de exemplo, o PVVS, do bloco de vigilância em saúde em que atualmente 

se insere o FINLACEN, conta com três grupos de incentivos financeiros voltados à 

execução de estratégias prioritárias, a saber:  

I. Incentivo para implantação e manutenção de ações e serviços públicos 

estratégicos de vigilância em saúde, composto por sete ações ou serviços 

de habilitação voluntária pelas esferas subnacionais, pactuados mediante 

assinatura de termo de compromisso entre o gestor local da saúde e o 

Ministério da Saúde, quais sejam: serviço de verificação de óbito (SVO); 

registro de câncer de base populacional (RCBP); apoio de laboratório para 

o monitoramento da resistência a inseticidas de populações de "Aedes 

aegypti" provenientes de diferentes estados do país; fator de incentivo 

para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (FINLACEN); 

vigilância epidemiológica da influenza; ações do Projeto Vida no 

Trânsito; e ações de promoção da saúde do Programa Academia da Saúde;  

II. Incentivo às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e 

hepatites virais; e  

III. Incentivo do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde  

(CONASS, 2013, p. 2-3, grifos da autora).   

Sobre o PFVS e a estratificação das unidades federadas, Pinto Junior e Cerbino 

Neto (2011, p. 139) esclarecem:  

O estrato 01 é constituído por estados da Região Norte, onde os 

programas de controle das doenças endêmicas (malária, dengue, etc.) 

exigem ações dispendiosas de campo. O estrato 02 engloba os estados da 

Região Nordeste, Centro Oeste (exceto o DF), e Sudeste (exceto São 

Paulo), que têm em seus territórios grandes áreas com incidência de 

dengue e persistência de doenças endêmicas como leishmaniose e doença 

de Chagas. Os estratos 03 e 04 compreendem os estados da Região Sul, 

São Paulo e o DF, que apresentam perfil socioeconômico mais 

desenvolvido. 

Bloco Financeiro de 
Vigilância em Saúde 

Componente de 
Vigilância em Saúde

Piso Fixo de 
Vigilância em Saúde 

(PFVS)

Piso Variável de 
Vigilância em Saúde 

(PVVS)Componente de 
Vigilância Sanitária 
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Nesse passo, vale lembrar que anteriormente ao processo de descentralização 

federativa, o financiamento das ações de Vigilância em Saúde se dava de maneira 

fragmentada, mediante vários mecanismos, como convênios e transferências diretas. Esse 

modelo não permitia o planejamento das ações, e se voltava para o gerenciamento de 

crises (por exemplo, epidemias). A destinação de um teto financeiro exclusivo para a 

Vigilância em Saúde surgiu apenas no final da década de 1990 com a Norma Operacional 

Básica de 1996 (NOB 01/96), normativa federal do SUS, por meio do Teto Financeiro de 

Vigilância em Saúde (TFVS) (Pinto Junior e Cerbino Neto, 2011).  

A partir da NOB 01/96, as tentativas de agregar melhor o conjunto de 

transferências federais com a definição dos blocos de financiamento visavam um 

rearranjo dessas transferências, que passariam a ser organizadas por meio desses blocos, 

em vez de serem feitas por uma grande multiplicidade de programas e ações específicos. 

Apesar de não diminuir a multiplicidade de repasses, essa proposta de organização de 

recursos em blocos permitiu que os estados e o DF tivessem maior autonomia para 

realocar os recursos dentro de cada componente financeiro (Piola et al., 2013). Mais 

recentemente, com a instituição da Portaria 1.378/2013, houve uma simplificação ainda 

maior desse processo, unificando diversos incentivos anteriormente existentes no bloco 

de financiamento da Vigilância em Saúde (CONASS, 2013). 

3. EMBASAMENTO TEÓRICO 

Esse tópico tem o intuito de apresentar os pressupostos teóricos que 

fundamentaram esse artigo. Logo, os temas serão: a organização do SUS em redes de 

atenção à saúde; o financiamento da saúde no Brasil e, por fim, discorremos brevemente 

sobre o processo de avaliação de políticas públicas. 

3.1.AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

A modalidade de financiamento “FINLACEN” se propôs a fortalecer o papel dos 

laboratórios centrais, peças chave no modelo de rede descentralizada e hierarquizada de 

laboratórios, corroborando a história do SUS, que é um sistema organizado em rede 

(Waldman e Santos, 2003; Santos e Amarante, 2010).  

Mendes (2011, p. 71) explica que as Redes de Atenção à Saúde (RAS) podem ser 

organizadas em arranjos que combinam a concentração de certos serviços (por exemplo, 
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os laboratórios de patologia e análises clínicas) com a dispersão de outros (de menor 

densidade tecnológica, tais como as unidades básicas de saúde). Ressalta, ainda, que a 

organização das RAS, “para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de 

estruturar-se nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de 

recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; 

territórios sanitários; e níveis de atenção”. 

Particularmente para o sistema de patologia clínica do SUS (integrante do rol de 

atividades dos LACEN) Mendes (2011, p. 115-6) assinala, de forma crítica:  

A análise desse sistema no SUS evidencia uma situação quase 

caótica, em que se misturam ineficiência, baixa qualidade, 

dificuldades de acesso para as pessoas usuárias, redundâncias e 

demora na apresentação dos resultados. Sequer pode-se falar, 

aqui, no subfinanciamento desse sistema porque se poderia 

fazer muito mais com os mesmos recursos que giram em torno 

de 1,3 bilhão por ano (Mendes, 2011, p. 115-6, grifos da autora). 

Logo, uma maneira se superar os problemas citados acima é reconhecer a 

necessidade de uma “mudança radical no modelo corrente de concepção e operação do 

sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, que precisa ser integrado nas RAS, enquanto 

um componente transversal de todas as redes temáticas”. Para tanto, “esse sistema deve 

ser construído com base nos princípios das RAS, conjugando, dialeticamente, escala, 

qualidade e acesso e se distribuindo, otimamente, pelos territórios locais, 

microrregionais e macrorregionais, de acordo com as suas densidades tecnológicas e 

com a disponibilidade de recursos para operá-lo” (Mendes, 2011, p. 117). 

Ainda sobre o sistema de patologia clínica, na perspectiva do modelo de 

programação (administrativa e orçamentária), Mendes (2011) destaca a persistência da 

forma hegemônica de programação do SUS, pautado em séries históricas e com revisões 

pela via incremental, padrão esse também utilizado para a definição da base de cálculo 

do FINLACEN (Brasil, 2005). Nesse passo, tratamos no tópico seguinte sobre o 

financiamento do SUS, abordando as modalidades fundo a fundo e mediante produção de 

serviços (principal forma de captação de recursos dos laboratórios centrais, antes da 

criação do FINLACEN).  
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3.2. O FINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)  

A despesa do Ministério da Saúde é realizada em geral de duas formas: por meio 

do pagamento direto aos prestadores de serviços (internações hospitalares e atendimento 

ambulatorial, incluindo os serviços de patologia e análises clínicas); e transferências para 

estados, distrito federal e municípios, por meio do Fundo Nacional de Saúde, aos fundos 

de saúde dessas instâncias governamentais (repasses fundo a fundo) (Mendes e Marques, 

2014).   

A respeito da modalidade “fundo a fundo”, a literatura aponta de modo geral uma 

tendência mais igualitária na distribuição de recursos da União aos entes federados. No 

entanto, Lima (2006, p. 131-2) assinala que “a permanência de outras modalidades de 

repasse (aqueles repassados mediante a comprovação de serviços prestados) faz com 

que, no total, o gestor federal tenda a alocar maior volume de recursos para municípios 

com melhores condições de vida, de receita, de oferta e de produção de serviços de 

saúde” sugerindo, nessas condições, uma possibilidade não redistributiva dessa forma de 

financiamento. 

Dentre outras problemáticas do financiamento da saúde mediante produção de 

serviços, destacamos a indução das atividades de assistência médica, em detrimento de 

ações voltadas para a saúde coletiva, além da dificuldade na previsão das receitas 

orçamentárias destinadas à saúde, já que o ingresso de recursos pode variar em função da 

produção efetivamente aprovada para pagamento (Lima, 2006).  

Nessa esteira, um dos objetivos da instituição do FINLACEN era criar uma 

modalidade exclusiva de financiamento para as ações e atividades dos laboratórios 

centrais, ante sua importância para o Sistema Único de Saúde, e, portanto, extinguir o 

pagamento aos LACEN por produção de exames, por meio dos recursos do Bloco 

financeiro da Média e Alta Complexidade (MAC) (Brasil, 2005; Brasil, 2007a).  

Ainda sobre o repasse “fundo a fundo”, Santos e Amarante (2010) destacam que 

apesar dos avanços na automaticidade das transferências por esse mecanismo, não sujeito 

à informação prévia da produção, o controle dos recursos financeiros transferidos da 

União às esferas subnacionais necessita de melhor regulamentação. Isso porque, segundo 

os autores, esses recursos acabam sendo repassados pelo sistema de adesão, de modo que 

a sua fiscalização se tornaria simétrica à forma de repasse. Ressaltam, ainda, que “se o 
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repasse é por adesão a um determinado programa – e não para financiar o plano de 

saúde do ente federativo, que por sua vez deve advir de um planejamento ascendente 

(interfederativo) – o seu controle observará o programa, como se fora um convênio” 

(Santos e Amarante, 2010, p. 83). 

3.3. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Uma das mais recorrentes críticas ao SUS é o controle de processos e conciliação 

orçamentária, nem sempre vinculados à avaliação dos resultados, metas e objetivos a 

serem alcançados (Santos e Amarante, 2010). Uma vez que esse estudo se propõe a 

realizar uma avaliação de uma política social, apresentamos aqui breves apontamentos 

acerca do processo de avaliação das políticas públicas e utilização de indicadores sociais. 

A avaliação é uma forma de mensurar o desempenho de programas, portanto é 

necessário definir medidas para a aferição do resultado obtido, aqui denominadas 

“critérios de avaliação”. Entre os critérios mais comuns estão as medidas de eficácia 

(medida do grau em que o programa atinge os seus objetivos e metas) e de equidade 

(procura avaliar o grau em que os benefícios do programa estão sendo distribuídos de 

maneira justa) (Costa e Castanhar, 2005). 

Avaliação de metas é o tipo mais tradicional, e tem como propósito medir o êxito 

que um programa obtém com relação ao alcance de metas previamente estabelecidas. 

Entre as suas principais limitações estão: “a dificuldade de especificar as metas de forma 

precisa; a existência de várias metas; a seleção de metas a serem incluídas no processo 

de avaliação; e mudanças nas metas ao longo da própria execução do programa” (Costa 

e Castanhar, 2005, p. 979). 

Pode-se mensurar o alcance das metas por meio de indicadores sociais, medidas 

em geral quantitativas, que informam algo sobre um aspecto da realidade. Logo, “os 

indicadores sociais se prestam a subsidiar as atividades de planejamento público e 

formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo” (Jannuzzi, 2001, p. 2), 

podendo ser diferenciados segundo vários sistemas classificatórios. Destacamos para esse 

trabalho um sistema de especial interesse na formulação de políticas públicas, que 

diferencia os indicadores segundo três aspectos relevantes da avaliação dos programas 

sociais: “os indicadores para avaliação da eficiência dos meios e recursos empregados, 

indicadores para avaliação da eficácia no cumprimento das metas e indicadores para 
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avaliação da efetividade social do programa” (NEPP, 1999, apud Jannuzzi, 2001, p. 4, 

grifos da autora).  

Dessa forma, a disponibilidade de um sistema de indicadores sociais relevantes, 

válidos e confiáveis pode, em tese, potencializar as chances de sucesso de políticas 

públicas. Contudo, não se pode desconsiderar o contexto e a sociedade em que as 

instituições se inserem, uma vez que a implementação das políticas está sujeita ao papel 

crucial desempenhado pelos agentes encarregados de colocá-las em ação, que podem 

potencializar ou criar barreiras adicionais a sua efetivação (Jannuzzi, 2001).  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1. FATOR DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS LABORATÓRIOS 

CENTRAIS DE SAÚDE PÚBLICA (FINLACEN)   

O Fator de Incentivo financeiro para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública 

(FINLACEN), instituído pela Portaria  2.606 de 28 de dezembro de 2005 e alterado 

posteriormente pela Portaria 34/2007 (Brasil, 2005; Brasil, 2007a), surgiu a partir da 

necessidade identificada de uma política de financiamento voltada a essas instituições, 

que priorizasse a realização de análises laboratoriais direcionadas às atividades de 

vigilância em saúde, considerando, ainda, a necessidade de desvinculação da produção 

de serviços para obtenção de receita (Brasil, 2005; Souza, 2005; Ministério da Saúde, 

2001).  

A Portaria 2.606/2005, instituída para fins de avaliação, classificação dos LACEN 

e definição do respectivo incentivo financeiro, utilizou uma metodologia de classificação 

desses laboratórios baseada em “portes” e “níveis”, valendo-se de indicadores 

populacionais e de extensão territorial das 27 unidades federadas (Brasil, 2005).  

Em síntese, cada “porte” abrangia cinco “níveis” de enquadramento para os 

LACEN, vinculados a um valor específico para o cômputo do FINLACEN, mediante a 

comprovação de uma variedade de critérios (Tabela 01). A Portaria estabelecia ainda, em 

caráter provisório até a competência dezembro de 2006, um valor mensal para repasse do 

FINLACEN, utilizando como base de cálculo a média mensal do faturamento de cada 

LACEN no ano de 2004 (Brasil, 2005).  
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Tabela 01. Valor mensal do FINLACEN conforme “porte” e “nível” do laboratório.  

PORTE 
Valor mensal por nível (em R$ 1.000,00) 

A B C D E 

I 80 100 150 200 250 

II 100 150 200 250 300 

III 150 200 250 300 350 

IV 200 250 300 350 400 

V 250 300 350 400 450 
Fonte: Anexo III da Portaria 2.606/2005 (Brasil, 2005). 

Dessa forma, no decorrer da implementação dessa política, à medida que 

avaliações subsequentes demonstrassem a “promoção” do LACEN a níveis superiores 

(ou seja, vinculados a um acréscimo no valor do FINLACEN), somavam-se exigências 

referentes aos critérios de avaliação, quais sejam: dispor de um quantitativo mínimo de 

profissionais com determinada titulação (especialistas, mestres e doutores) em seu quadro 

permanente; reduzir, em percentual, a representatividade dos exames de patologia clínica 

frente à totalidade dos exames realizados anualmente pelo laboratório (ou seja, reduzir 

gradativamente a produção de exames das subespecialidades básicas, por exemplo, 

hematologia, bioquímica, urinálise, parasitológico e baciloscopia; e ampliar a execução 

de exames de subespecialidades não básicas, a saber: microbiologia, imunologia e 

biologia molecular); apresentar um estágio mais avançado de implementação do Sistema 

de Gestão da Qualidade e Biossegurança (SGQB) laboratorial; atuar como laboratório de 

referência estadual ou distrital para a sua área de abrangência, por meio de supervisões, 

atividades de educação permanente, gestão da qualidade dos exames e ensaios 

laboratoriais; entre outros requisitos que podem ser verificados na Tabela 02, a seguir 

(Brasil, 2005).  

A Portaria 2.606/2005 também previa a possibilidade de enquadramento dos 

LACEN em níveis inferiores e consequente redução desse repasse, até que nova avaliação 

fosse instituída para efeitos de reclassificação desses laboratórios. No entanto, a 

periodicidade dessas avaliações não foi objeto dessa normativa (Brasil, 2005). 

Para a classificação dos respectivos níveis no âmbito de cada porte, a Portaria 

2.606/2005 requeria basicamente o cumprimento de duas etapas: diagnóstico situacional 

a ser realizado pelos laboratórios e encaminhado à Coordenação Geral de Laboratórios 

da Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde (CGLAB/SVS/MS); e 

avaliação in loco, sob a coordenação de equipes da SVS/MS. Esse processo se baseou na 

verificação dos requisitos elencados no art. 4º e anexos II e VIII da Portaria 2.606/2005 
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(vide Tabela 02) e focalizaram principalmente a verificação dos critérios relacionados à 

implantação do sistema de gestão da qualidade e biossegurança (Aracema, 2012). 

Tabela 02. Requisitos de gestão e de qualidade laboratorial, conforme art. 4º e anexos II 

e VIII da Portaria 2.606/2005.  

Requisitos de Gestão Laboratorial 
Requisitos de Qualidade e Biossegurança 

Laboratorial 

1. Apresentar cadastramento atualizado da 

rede de laboratórios públicos, conveniados e 

privados de sua área de abrangência, que 

realizam exames de interesse da saúde 

pública; 

 

1. Atender aos requisitos de biossegurança relativos a 

procedimentos, equipamentos e infraestrutura 

laboratorial, compatíveis com cada nível de 

contenção, tendo como referência normas e diretrizes 

nacionais ou internacionais vigentes; 

 

2. Comprovar supervisões realizadas aos 

laboratórios da rede pública de sua área de 

abrangência;  

 

2. Atender aos requisitos da implantação do Sistema 

de Gestão da Qualidade e Biossegurança (SGQB), 

segundo porte e nível do laboratório, conforme 

disposto no Anexo VIII da Portaria 2.606/2005 

(composto por cinco estágios de implementação do 

SGQB, sendo o estágio inicial composto por cerca 

de 16 indicadores, e o estágio final, mais avançado, 

englobando cinco indicadores); 

 

3. Apresentar dados compilados de produção 

dos exames de saúde pública, realizados na 

rede pública de sua área de abrangência; 

 

3.Dispor de todas as condições necessárias à 

realização dos exames ou ensaios elencados na 

Portaria 2.606/2005, segundo porte e nível do 

laboratório, e conforme necessidade de sua área de 

abrangência. 

 

4.Implantar e manter estrutura 

organizacional com diretor geral, diretor 

técnico e diretor administrativo ou 

correspondente;  

 

 

5. Dispor de profissionais com determinada 

titulação – especialização, mestrado ou 

doutorado –, em seu quadro permanente, 

segundo porte e nível do LACEN; 

 

 

6. Cumprir o percentual máximo de exames 

de patologia clínica, em relação ao total de 

exames realizados, segundo porte e nível do 

LACEN;  

 

 

7.Atender às disposições legais que 

regulamentam a notificação compulsória de 

doenças, no que se refere à notificação dos 

resultados dos exames laboratoriais de 

notificação compulsória. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para a primeira etapa, o diagnóstico realizado pelos LACEN utilizaria 

instrumentos de auto avaliação, conforme instrutivo enviado pelo Ministério da Saúde 

aos laboratórios. Naquele momento, seriam considerados o conjunto de peças 

comprobatórias apresentadas pelos LACEN à CGLAB/SVS/MS, em atendimento a cada 

requisito listado na Portaria 2.606/2006 (vide Tabela 02), ou seja, cerca de 25 indicadores. 

Para tanto, os critérios compostos por mais de uma peça documental seriam vinculados a 

uma pontuação proporcional ao total de peças solicitadas para cada item (Aracema, 2012) 

Já a avaliação in loco (segunda etapa, realizada dezoito meses após a publicação 

da Portaria que instituiu o FINLACEN) (Aracema, 2012), permitiria aferir os resultados 

do diagnóstico realizado pelos laboratórios. Vale destacar aqui a ênfase nos critérios de 

qualidade e biossegurança laboratorial, representado pelo grande número de indicadores 

(cerca de 18 para os itens relativos à qualidade e biossegurança, além dos sete critérios 

de gestão laboratorial), segundo metodologia utilizada nesse trabalho, para o universo de 

27 LACEN a serem avaliados (vide Tabela 02).  

Por fim, o resultado da primeira avaliação do FINLACEN foi publicado em 2008, 

por meio da Portaria 1.419/2008, que trazia em forma de anexo a classificação dos 

LACEN segundo portes e níveis, além da identificação de “condições especiais” que 

agregavam um valor adicional ao incentivo pré-fixado, quais sejam: qualidade de 

laboratório de referência para determinados agravos, doenças ou programas prioritários 

para o Sistema Único de Saúde (SUS); e/ou disponibilidade de ambientes de 

biossegurança máxima – NB3/NBA3) (Tabela 03). Essa classificação determinou o valor 

mensal do FINLACEN, a ser transferido às respectivas Secretarias de Estado de Saúde 

(SES), com efeitos financeiros a partir da competência de 2008 (Brasil, 2008).  
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Tabela 03. Repasse mensal para o LACEN, pela condição de laboratório de referência e 

NB3 

ESTADO CONDIÇÃO 
VALOR 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

São Paulo NB3 15.000,00 155.000,00 

Referência 140.000,00 

Minas Gerais NB3 15.000,00 115.000,00 

Referência 100.000,00 

Rio Grande do Sul NB3 15.000,00 15.000,00 

Ceará NB3 15.000,00 15.000,00 

Distrito Federal NB3 15.000,00 95.000,00 

Referência 80.000,00 

Pernambuco Referência 80.000,00 80.000,00 

TOTAL 475.000,00 

Fonte: Anexo VII da Portaria  2.606/2005 (Brasil, 2005).  

Temos ainda, similarmente à proposta do FINLACEN, a instituição de um fator 

de incentivo financeiro destinado à execução das ações de vigilância sanitária, 

denominado FINLACEN-VISA (regulamentado pela Portaria 3.271/2007), seguindo a 

mesma sistemática de avaliação e critérios de repasse federal da Portaria 2.606/2004, que 

criou o FINLACEN (Brasil, 2007b). No entanto, a avaliação do FINLACEN-VISA não 

será objeto desse trabalho.  

4.2. A TRAJETÓRIA DO FINANCIAMENTO FEDERAL VOLTADO PARA 

OS LABORATÓRIOS CENTRAIS DE SAÚDE PÚBLICA (LACEN)  

Pretende-se, nesse tópico, sistematizar a trajetória do financiamento federal 

voltado aos LACEN, desde a instituição da portaria que criou o FINLACEN (Portaria  

2.606/2005), passando pela publicação da normativa que classifica esses laboratórios e 

define os respectivos valores do incentivo financeiro (Portaria 1419/2008), até a vigência 

da Portaria 183/2014, que revoga a normativa que inaugurou o FINLACEN, em 2005.  

Em suma, a modalidade de repasse do incentivo financeiro “FINLACEN”, 

definida pela Portaria 2.606/2005, realizava-se mediante mecanismo fundo a fundo (o 

incentivo financeiro era transferido mensalmente pelo Fundo Nacional de Saúde, 

diretamente para o Fundo Estadual de Saúde, em conta do Teto Financeiro de Vigilância 

em Saúde, TFVS). Para tanto, a referida portaria estabelecia, em caráter provisório até a 

competência dezembro de 2006, o valor mensal do FINLACEN, utilizando como base de 

cálculo o valor médio mensal do faturamento de cada LACEN no ano de 2004. 
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A metodologia de classificação dos LACEN (em portes e níveis) e instituição do 

seu respectivo valor de incentivo, considerou dados relativos à população (vinculado a 

um peso maior) e à extensão territorial das esferas subnacionais, traduzidas em termos de 

tamanho (muito pequeno, pequeno, médio, grande e muito grande) (Souza, 2005), de 

modo que cada “porte” abrangia cinco “níveis” de enquadramento para os LACEN, que 

variava segundo a verificação de uma série de critérios, elencados na Portaria 2.606/2005. 

Para a definição dos níveis, em cada porte, esta normativa delimitava uma porcentagem 

máxima de produção de exames de patologia clínica, em relação ao total de exames 

realizados, além do cumprimento de requisitos relacionados à gestão da qualidade e 

biossegurança; gestão pelos LACEN da rede de laboratórios da sua área de abrangência, 

entre outros.  

A classificação dos LACEN para fins da percepção do FINLACEN ocorria a partir 

de um processo de auto avaliação, posteriormente formalizado por meio de avaliação in 

loco, conduzida por equipes da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde 

(SVS/MS). No entanto, desde a instituição desse fator de incentivo, apenas uma avaliação 

(realizada em 2007, com efeitos financeiros a partir da competência de 2008), foi 

considerada para fins de reclassificação dos LACEN (Aracema, 2012). A rigor, desde 

então o valor do FINLACEN é mantido sem reajustes.  

Ressalta-se que a Portaria 2.606/2005, que institui o FINLACEN, foi revogada em 

2014 pela Portaria 183/2014, decorrente da revisão das normas que regulamentam a 

execução e o financiamento do SUS – Lei Complementar 141/2012, que disciplinou o 

controle e avaliação do gasto com saúde (Santos, 2015). Para tanto, a Portaria no 183/2014 

delimitou um prazo de seis meses, para a Secretaria de Vigilância em Saúde, do 

Ministério da Saúde (SVS/MS), “definir, com base na Política do Sistema Nacional de 

Laboratórios de Saúde Pública, os critérios de classificação dos Laboratórios de Saúde 

Pública, os valores e os critérios de cancelamento do repasse” (Brasil, 2014, parágrafo 

2, art. 52). Uma vez que esses critérios permanecem sem consenso, o resultado foi a 

publicação das Portarias 48 e 56 de 2015 (Brasil, 2015a; Brasil, 2015b), que 

regulamentam a transferência do FINLACEN aos Estados e DF, independente de 

mecanismos de avaliação prévia.  

Os novos critérios de repasse do FINLACEN estão atualmente em discussão no 

âmbito da CIT (Comissão Intergestores Tripartite). Destacamos, ainda, que os incentivos 
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federais voltados para a sustentação financeira dos LACEN não podem prescindir das 

contrapartidas dos níveis subnacionais (Conselho Nacional de Secretários de Súde - 

CONASS, 2015). Assim, a sustentabilidade da oferta das ações e serviços laboratoriais 

pressupõe a adesão a um conjunto de diretrizes onde se inserem a descentralização e a 

responsabilização dos gestores locais na provisão e na continuidade desta oferta.  

4.3.FINLACEN – AVALIAÇÃO DE MEDIDAS DE EQUIDADE 

Machado, Lima e Andrade (2014, p. 19) destacam, em seu estudo, a excessiva 

centralização brasileira do Poder Executivo Federal, que persistiu mesmo no contexto 

pós-constitucional de descentralização das políticas públicas. Em contrapartida, existem 

no país imensas heterogeneidades econômicas e sociais, com forte expressão na saúde, 

devendo, pois, “a esfera federal exercer um papel redistributivo e desenvolver políticas 

voltadas para a redução das desigualdades subjacentes”. Os autores citam, ainda, “que 

a manutenção de direitos de cidadania em nível nacional é uma função característica de 

governos centrais em várias federações que experimentaram processos importantes de 

descentralização do gasto público em saúde nas últimas décadas”.  

No entanto, o papel redistributivo dos governos centrais não pode desconsiderar 

uma série de variáveis e condicionalidades, conforme lembram Machado, Lima e 

Andrade (2014): 

A discussão do papel redistributivo do governo federal e da 

equidade no financiamento da saúde exige a consideração de 

outros aspectos: a distribuição da totalidade dos recursos federais 

e as variações nas necessidades de saúde; os efeitos do 

federalismo fiscal, das regras de vinculação setorial e da 

diversidade interna às macrorregiões, estados, regiões 

metropolitanas e municípios; as relações público-privadas no 

financiamento da saúde; os graus de progressividade dos tributos 

que financiam a saúde; e a distribuição dos recursos entre grupos 

sociais (Machado, Lima e Andrade, 2014, p. 18).  

Ante o exposto, o objetivo dessa seção é averiguar uma possível tendência 

redistributiva no repasse mensal do FINLACEN (em valores per capita), segundo 

distribuição geográfica (26 estados e o distrito federal) e grupos homogêneos (divisão por 

estratos, que estabelece um agrupamento das esferas federativas em função da situação 

epidemiológica e grau de dificuldade operacional para a execução das ações de vigilância 

em saúde). Para tanto, foram considerados os valores atualmente repassados para o 
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FINLACEN (Tabela 04), e os dados populacionais segundo estimativa do IBGE, para 

2015 (Brasil, 2015a; Brasil, 2015b; IBGE, 2015). 

Tabela 04. Valores mensais repassados para o FINLACEN, por unidade federativa. 

UF ESTRATO FINLACEN (R$) 

Acre 

I 

80000,00 

Amapá 100000,00 

Amazonas 350000,00 

Pará 150000,00 

Rondônia 100000,00 

Roraima 80000,00 

Tocantins 100000,00 

Maranhão 150000,00 

Mato Grosso 150000,00 

Alagoas 

II 

 

300000,00 

Bahia 450000,00 

Ceará 415000,00 

Espírito Santo 150000,00 

Goiás 250000,00 

Mato Grosso do Sul 250000,00 

Minas Gerais 565000,00 

Paraíba 150000,00 

Pernambuco 480000,00 

Piauí 100000,00 

Rio de Janeiro 350000,00 

Rio Grande do Norte 100000,00 

Sergipe 100000,00 

Distrito Federal 

III 

 

195000,00 

Paraná 350000,00 

Rio Grande do Sul 215000,00 

Santa Catarina 150000,00 

São Paulo 605000,00 

Fonte: adaptado de Brasil (2013a), Brasil (2015a) e Brasil (2015b). 

Para manter correspondência com as normas vigentes de repasse para a vigilância 

em saúde, considerou-se a seguinte estratificação das unidades federadas, com base na 

Portaria 1.378/2013, sendo os estratos I, II e III vinculados, respectivamente, a um repasse 

decrescente de recursos (Brasil, 2013b):  

I. Estrato I: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, 

Maranhão e Mato Grosso;  

II. Estrato II: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, 

Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte e Sergipe; e  

III. Estrato III: Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul.  
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Os primeiros resultados dessa análise, ilustrados no Gráfico 01, indicam um 

comportamento errático no repasse mensal do FINLACEN, tanto entre unidades 

federadas e também segundo grupo homogêneo (estratos). Desse modo, calculamos para 

cada estrato a média e desvio padrão (exibido entre parênteses) dos repasses federais per 

capita (vezes 1000), com seguintes os resultados exibidos no Gráfico 02: Estrato I: R$ 

76,00 (48); Estrato 2: R$ 44,00 (23) e Estrato 3: R$ 31,00 (21). 

Gráfico 01. Repasse mensal do FINLACEN, em valores per capita (vezes 1000), 

segundo distribuição geográfica e grupos homogêneos, Brasil, 2015.  

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Gráfico 02. Média e desvio padrão dos recursos repassados para o FINLACEN (per 

capita, vezes 1000), por estratos, Brasil, 2015.  

 
Fonte: Elaboração própria.  
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Analisando o Gráfico 02, observamos que os valores médios per capita do 

FINLACEN mantêm correspondência com a sistemática de repasse por estratos, da 

Portaria 1.378/2013. Ou seja, estão vinculados a um repasse decrescente de recursos 

segundo a divisão por estratos, a rigor beneficiando regiões com perfis socioeconômicos 

menos desenvolvidos, e maior dificuldade para execução das ações de Vigilância em 

Saúde. No entanto, é elevada a variação entre as unidades federativas nesse indicador 

(demonstrada pelos valores elevados do desvio padrão), principalmente para o Estrato I, 

sugerindo uma tendência não redistributiva no repasse do FINLACEN.  

Vale destacar ainda que a própria base de cálculo utilizada para a definição dos 

valores do FINLACEN fundamentou-se no faturamento de cada LACEN no ano de 2004, 

registrado no SIA-SUS, o que não equalizada as possíveis disparidades regionais de 

transferências de recursos da União aos entes federados (Brasil, 2005).  

4.4.FINLACEN – AVALIAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICÁCIA 

Nas últimas décadas tem-se observado um interesse crescente no uso de 

indicadores sociais na formulação e avaliação de políticas públicas, além da 

institucionalização do processo de planejamento público (Jannuzzi, 2001).  

Elencamos nesse tópico os aspectos positivos identificados nesse estudo, podendo 

ser considerados indicadores de eficácia no cumprimento das metas propostas para o 

FINLACEN. 

4.4.1. METAS ALCANÇADAS 

Um importante legado da Portaria 2.606/2005 foi a implantação e 

aperfeiçoamento dos sistemas de gestão da qualidade e biossegurança nos LACEN, o que 

impactou na melhoria dos serviços laboratoriais. Ademais, as demandas de 

monitoramento e controle de exames laboratoriais geradas a partir da criação do 

FINLACEN podem ter contribuído para o processo de implantação de um sistema de 

informação informatizado, no âmbito dos laboratórios de saúde pública e demais 

instâncias vinculadas à gestão da vigilância em saúde.  

A demanda por um “sistema de informação laboratorial informatizado que 

fornecesse os dados referentes à confirmação ou descarte de casos, bem como avaliação 

da oportunidade da coleta e da viabilidade das amostras” já era identificada 
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anteriormente à instituição do FINLACEN, uma vez que soluções informatizadas 

possibilitariam um melhor gerenciamento e análise de dados epidemiológicos, além de 

subsidiar a construção de indicadores relevantes ao monitoramento de agravos e doenças 

(Laguardia et al., 2004, p. 138).  

Nesse passo, desde 2009 o Ministério da Saúde iniciou o desenvolvimento de um 

sistema de informação voltado para as demandas de monitoramento e controle de exames 

laboratoriais, denominado Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). A implantação 

do sistema GAL vem ocorrendo de forma gradativa nos laboratórios e instâncias 

subnacionais de gestão da saúde, contando com boa aceitabilidade por parte dos gestores 

e usuários (Jesus et al., 2013). Portanto, o processo de criação do GAL coaduna-se com 

o estabelecimento do FINLACEN, que poderia ter contribuído inclusive para o sucesso 

observado na implementação desse sistema de informação nas três esferas de governo.   

4.4.2. DIFICULDADES APRESENTADAS 

Em relação às dificuldades identificadas para a consecução dos objetivos do 

FINLACEN, destacamos que não foi observada uma efetiva desvinculação do 

financiamento dos LACEN da produção de serviços, interpretada aqui pela persistência 

da possibilidade do pagamento aos LACEN pela produção de exames, ao invés desse 

financiamento ser realizado principalmente com recursos do FINLACEN, como propôs 

a Portaria 2.606/2005. Logo, as ações realizadas nos LACEN também poderiam ser 

faturadas pela tabela de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA-SUS), e remuneradas de acordo com os tetos financeiros do Bloco de Financiamento 

da Média e Alta Complexidade (MAC), de cada estado ou distrito federal (Leite, 2014). 

Quanto ao cumprimento dos requisitos propostos para o FINLACEN, à época da 

primeira avaliação in loco, Aracema (2012) identificou uma certa imprecisão das metas 

propostas para a avaliação desses laboratórios. Por exemplo, o artigo 4º da Portaria 

2.606/2005 elenca, entre o rol de metas obrigatórias para todos os LACEN, a necessidade 

de “cadastrar toda a rede de laboratórios públicos, conveniados e privados que realizem 

exames de interesse em saúde pública” (Brasil, 2005). Ou seja, não estava claro qual 

seria “toda a rede” a ser cadastrada, bem como quais exames deveriam ser considerados 

de interesse para a saúde pública.  
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Além da subjetividade de algumas metas, observamos a variedade e complexidade 

de indicadores propostos na Portaria 2.606/2005 (cerca de 25 indicadores, para o universo 

de 27 LACEN a serem avaliados) (Brasil, 2005). Portanto, é necessário refletir sobre a 

razoabilidade de determinadas metas pensadas para essa normativa, ponderando que, para 

essas situações, “o emprego de indicadores muito complexos pode ser visto como abuso 

tecnocrático dos formuladores de programas, primeiro passo para o potencial fracasso 

na sua implementação”(Jannuzzi, 2005, p. 141). 

A portaria 2.606/2005 também reforçava o papel dos laboratórios centrais 

enquanto unidades de referência para as ações de vigilância em saúde, por meio da 

participação desses estabelecimentos em atividades voltadas para a identificação de 

doenças emergentes, surtos, epidemias, e vigilância e controle das doenças. No entanto, 

ressalta-se que a qualidade dos serviços focou muito mais a qualidade analítica (validade 

e confiabilidade dos resultados laboratoriais), sem contudo evidenciar sucesso na gestão 

desses serviços, ou seja, na atuação eficiente dos laboratórios centrais (LACEN) enquanto 

centros de referência estadual, segundo os princípios do SUS, de funcionamento em rede 

(Mendes; 2011).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Portaria 2.606/2005, que instituiu o FINLACEN, buscava adequar a modalidade 

de financiamento dos laboratórios centrais à qualidade estratégica dessas instâncias, 

propondo uma alternativa à principal forma de financiamento vigente à época, baseada 

na remuneração por produção de serviços (Brasil, 2005). No entanto, pouco se conhece 

sobre a eficácia dessa política, uma vez que desde a criação desse fator financeiro apenas 

uma avaliação foi considerada para fins de reclassificação dos LACEN e definição do 

respectivo valor de incentivo (Brasil, 2008).   

Esse estudo se propõe a descrever e avaliar a implementação do FINLACEN, sob 

a perspectiva do financiamento federal. Os resultados apontam, inicialmente, para a 

ineficácia da política que instituiu o FINLACEN, não obstante a importância da Portaria 

2.606/2005 especialmente para a implantação de sistemas de gestão da qualidade e 

biossegurança, nesses laboratórios. A aparente inequidade na distribuição de recursos, a 

manutenção da possibilidade de pagamento por produção, além da complexidade e 

imprecisão de algumas metas são alguns dos pontos negativos demonstrados. 
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Quanto ao método de análise e coleta de dados assume-se uma delimitação 

importante, uma vez que os resultados se mostrariam mais consistentes caso fossem 

empregadas, junto à análise documental, entrevistas com funcionários dos LACEN, 

instância local de implementação dessa política. Somam-se a e esses fatores a qualidade 

dos registros administrativos disponíveis, muitas vezes confusos, além da complexidade 

inerente à própria normativa objeto desse trabalho (Portaria 2.606/2005). 

Por fim, espero que esse trabalho atente para e necessidade de sistematização do 

experiências geradas no âmbito do serviço público, bem como para a importância dos 

mecanismos de avaliação e monitoramento.   
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