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RESUMO 

 

Introdução: A gestão público-privada na saúde brasileira, fortalecida após a 

criação das Organizações Sociais (OSs) no País, em 1998, se intensifica 

também na rede de atenção primária da cidade de São Paulo. Segundo a 

Secretaria Municipal da Saúde, das 449 UBSs existentes na capital paulista em 

2014, 280 (62,3%) eram administradas via contrato de gestão ou convênios 

com entidades sem fins lucrativos. Faltam, no entanto, estudos que explorem o 

impacto da adoção desse modelo nas unidades de atenção primária. 

Objetivos: Analisar estrutura, processo e resultado das unidades de atenção 

primária da cidade de São Paulo segundo a modalidade de gestão e a entidade 

gestora. Métodos: Foi adotado estudo descritivo e exploratório em que foram 

analisados três bancos de dados do segundo ciclo do Programa Nacional para 

Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) referentes às 

Unidades Básicas de Saúde da cidade de São Paulo, o que significou uma 

amostra de 264 unidades/911 equipes. Foram escolhidos 28 indicadores para 

análise (um de estrutura, dez de processo e 17 de resultado). As UBSs e 

equipes de atenção primária foram classificadas de acordo com sua 

modalidade de gestão e entidade gestora e os resultados de cada grupo em 

cada um dos indicadores foram separados. Foram realizados testes estatísticos 

(qui-quadrado e Anova) para verificar a significância das diferenças 

encontradas.  Resultados: Dos 28 indicadores analisados, 10 registraram 

diferença significativa entre equipes com diferentes modalidades de gestão. Em 

oito deles, houve melhor desempenho das equipes de unidades com gestão 

público-privada. Já na análise por entidade gestora, 25 dos 28 indicadores 

analisados tiveram diferenças significativas, com diferenças importantes entre 

unidades de administração público-privada, mas com entidades gestoras 

diferentes. Conclusões: Os resultados indicam que a contratualização na 



atenção básica pode colaborar com o aumento do acesso e produtividade dos 

serviços. No entanto, as evidências não são fortes o suficiente para concluir 

que um modelo é superior ao outro. Ficou claro que a entidade gestora parece 

ter um peso maior no desempenho das unidades e equipes do que 

simplesmente a modalidade de gestão. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Public-private management in Brazilian healthcare system, 

strengthened after the creation of Social Organizations (OSs) in the country in 

1998, is also strong in the primary care services of the city of São Paulo. 

According to the Municipal Health Department, from the 449 primary care 

services of the state capital in 2014, 280 (62.3%) were administered by non-

profit entities through agreements with the government. There are, however, 

few studies that explore the impact of adopting this model in the primary care 

services. Objectives: Analyze structure, process and outcomes of primary care 

services in the city of São Paulo according to the management modality and the 

management entity. Methods: A descriptive and exploratory study was carried 

out in which three databases of the second cycle of the National Program for 

Improving Access and Quality of Primary Care (PMAQ-AB) were analyzed for 

the Basic Health Units of the city of São Paulo, Brazil. which meant a sample of 

264 units / 911 teams. We selected 28 indicators for analysis (one of structure, 

ten of process and 17 of outcomes). The UBSs and primary care teams were 

classified according to their management modality and managing entity and the 

results of each group in each of the indicators were separated. Statistical tests 

(chi-square and Anova) were performed to verify the significance of the 

differences found. Results: From the 28 indicators analyzed, ten registered a 

significant difference between teams with different management modalities. In 

seven of them, there was better performance of the teams of units with public-

private management. In the analysis by management entity, 25 of the 28 

indicators analyzed had significant differences, with significant differences 

among public-private administration services with different management 

entities. Conclusions: The results indicate that contracting in primary care may 



contribute to increased access and productivity of services. However, the 

evidence is not strong enough to conclude that one model is superior to the 

other. It became clear that the management entity seems to have a greater 

weight in the performance of the services and teams than simply the 

management modality. 
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