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RESUMO 

 

MACHADO, Felipe Galvão. A transferência de recursos federais à Atenção Primária à 

Saúde do Sistema Único de Saúde no município de São Paulo: implicações do Programa 

Previne Brasil. 2022. 110f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde 

Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.  

 

Esta tese analisa o financiamento do Sistema Único de Saúde, trazendo a nova forma de 

transferência de recursos federais (Programa Previne Brasil) para a Atenção Primária à 

Saúde dos municípios, em especial, a da cidade de São Paulo. À vista disso, o objetivo 

desta tese é analisar criticamente o financiamento federal da Atenção Primária à Saúde 

no Sistema Único de Saúde, por meio do Programa Previne Brasil, buscando, de um lado, 

entender a influência técnico-ideológica dos documentos do Banco Mundial para esse 

Programa e, do outro, compreender os seus efeitos financeiros no município de São Paulo. 

Este trabalho utiliza documentos oficiais, sobretudo os que estão disponibilizados no 

repositório de documentos do Banco Mundial entre 1991 e 2021, pois tal período abrange 

os governos Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Dilma, Lula, Temer e Bolsonaro, 

sendo estes primordiais para compreender o processo histórico do financiamento da saúde 

no Brasil, em especial, a transferência de recursos federais para os municípios brasileiros. 

Para a análise dos dados secundários foram utilizados o Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos de Saúde e Fundo Nacional de Saúde, que estão ligados ao 

Ministério da Saúde, corrigindo os valores financeiros para dezembro de 2021 com base 

no Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas. A partir 

disso, compreende-se que o corte de gastos na esfera pública em geral, e na saúde, em 

particular, é uma necessidade para a expansão do capital. Assim, para que isto ocorra, é 

preciso que o Estado institucionalize (via dispositivos jurídicos) os cortes de gastos 

públicos por leis, decretos e portarias para garantir a superação das crises. Para que o 

Estado alcance tal propósito, percebe-se que o Banco Mundial e a Organização Mundial 

da Saúde são entidades que vem participando na formulação desse passo-a-passo de 

superação das crises, de forma a articular os interesses entre o capital e Estado, 

promovendo recomendações (reformas) aos sistemas de saúde no mundo. No caso do 

município de São Paulo, o Programa Previne Brasil, no período de comparação entre 

2019-2020 (pré - 2019 - e pós – 2020 - adoção pelo Ministério da Saúde do Programa 

Previne Brasil) e 2020-2021, já se percebe os efeitos financeiros negativos nas 

transferências de recursos federais para a Atenção Primária à Saúde da capital paulistana, 

com redução de R$ 164 milhões e R$ 197 milhões, respectivamente. Além deste quadro 

desfinanciado da APS no município de São Paulo, percebe-se que existe, cada vez mais, 

a transferência de recursos públicos para as Organizações Sociais de Saúde para realizar 

a gestão e a oferta de serviços na rede de ações e serviços do SUS. Esta realidade é uma 

combinação de fatores históricos, que permitem não só a existência das Organizações 

Sociais de Saúde, como também, garantem excesso de liberdade com o setor público e o 

mercado privado. Nesta perspectiva, o mercado privado expande-se ainda mais no campo 

da saúde, sendo, inclusive, o Programa Previne Brasil, expressão da privatização da 

atenção primária à saúde do SUS neste cenário contemporâneo. Nesse contexto 

dramático, a classe trabalhadora é a principal vítima, pois limita-se o seu direito à saúde.   

Descritores: Atenção Primária à Saúde. Financiamento da Assistência à Saúde. Saúde 

Pública. 

 



   

 

ABSTRACT 

 

MACHADO, Felipe Galvao. The transfer of federal resources to Primary Health Care of 

the Unified Health System in the city of São Paulo: implications of the Previne Brasil 

Program. 2022. 110f. Thesis (Doctorate in Public Health) – Faculty of Public Health, 

University of São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

This thesis analyzes the financing of the Unified Health System (SUS), bringing the new 

form of transfer of federal resources (Previne Brasil Program) to the Primary Health Care 

of the municipalities, especially the city of São Paulo. In view of this, the objective of this 

thesis is to critically analyze the federal funding of Primary Health Care in the Brazilian 

Unified Health System, through the Previne Brasil Program, seeking, on the one hand, to 

understand the technical-ideological influence of World Bank documents to this Program 

and, on the other hand, to understand its financiais effects in the city of São Paulo. This 

work uses official documents, especially those available in the World Bank's document 

repository between 1991 and 2021, as this period covers the Collor, Itamar Franco, 

Fernando Henrique, Dilma, Lula, Temer and Bolsonaro governments, which are essential 

to understand the historical process of health financing in Brazil, in particular, the transfer 

of federal resources to Brazilian’s cities. For the analysis of secondary data, the 

Information System on Public Health Budgets and the National Health Fund, which are 

linked to the Ministry of Health, were used, correcting the financial values for December 

2021 based on the General Price Index, Internal Availability, from Getúlio Vargas 

Foundation. From this, it is understood that the cut of expenses in the public sphere in 

general, and in health, in particular, is a necessity for the expansion of capital. Thus, for 

this to occur, it is necessary for the State to institutionalize (via legal bills) the cuts in 

public spending through laws, decrees and ordinances to guarantee the overcoming of 

crises. For the State to achieve this purpose, it is clear that the World Bank and the World 

Health Organization are entities that have been participating in the formulation of this 

step-by-step process of overcoming crises, in order to articulate the interests between 

capital and the State to promoting recommendations (reforms) to health systems in the 

world. In the case of the city of São Paulo, the Previne Brasil Program, in the period of 

comparison between 2019-2020 (pre - 2019 - and post - 2020 - adoption by the Minestery 

of Health of the Previne Brasil Program) and 2020-2021, the financial effects are negative 

on transfers of federal resources to the primary health care in the capital of São Paulo, 

with a reduction of R$ 164 million and R$ 197 million, respectively. In addition to this 

unfunded picture in the primary health care in the city of São Paulo, it is noticed that there 

is, increasingly, the transfer of public resources to Social Health Organizations to carry 

out the management and offer services in the network of SUS services. This reality is a 

combination of historical factors, which not only allow the existence of Social Health 

Organizations, but also guarantee excess freedom with the public sector and the private 

market. In this perspective, the private market expands even more in the field of health, 

with the Previne Brasil Program being the expression of the privatization of Brazilian 

Unified Health Systema in primary health care in this contemporary scenario. In this 

dramatic context, the working class is the main victim, as their right to health in Brazil is 

limited. 

 

Descriptors: Primary Health Care. Healthcare Financing. Public Health. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

1.1. Conceitos gerais sobre atenção básica e atenção primária à saúde do Sistema 

Único de Saúde  

 

Segundo Paim (2008, p. 14; 18) a Reforma Sanitária brasileira é: 

 

“Aceitando-se a tese de que a Reforma Sanitária é construída por um 

movimento que articula as práticas teórica, política e ideológica numa luta 

contra-hegemônica, deve-se considerar, também, a hipótese de que parte 
significativa da Reforma Sanitária se realiza no plano técnico-institucional no 

encontro de indivíduos ou cidadãos com a burocracia e com os agentes das 

práticas de saúde” (PAIM, 2008, p. 18). 

 

“Nessa perspectiva, o conceito ampliado de saúde e dos seus determinantes 

assumido pela 8ª Conferência Nacional de Saúde e posteriormente incorporado 

pela Constituição da República e pela legislação infra-constitucional 

fundamenta-se em parte da produção teórico-crítica da Saúde Coletiva no 

Brasil. Do mesmo modo, os princípios e diretrizes relativos ao direito à saúde, 

à cidadania, à universalização, à equidade, a democracia e a descentralização 

conferem uma atualidade dessa produção, sobretudo pela contribuição das 
ciências sociais ao campo da Saúde Coletiva. Já as propostas de sistema único 

de saúde, de rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, de 

atendimento integral, de participação da comunidade, e de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, presentes naquele arcabouço jurídico, 

tiveram como matriz conceitual o paradigma originário do movimento 

preventivista e da saúde comunitária” (PAIM, 2008, p. 14). 

 

De acordo com Giovanella (2018, p. 1) o conceito da Atenção Básica à Saúde 

no Sistema Único de Saúde (SUS) é utilizado para se referir ao conjunto de ideias que 

estão relacionadas com o movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSB): 

 

“(..) foi adotada “atenção básica à saúde” em contraposição ao uso hegemônico 

e consagrado de “atenção primária à saúde”. O emprego do termo “atenção 

básica à saúde” pelo Movimento Sanitário Brasileiro teria buscado uma 

diferenciação ideológica em relação ao reducionismo presente na ideia de 

atenção primária, com o objetivo de construção de um sistema público 
universal em uma concepção de cidadania ampliada” (GIOVANELLA, 2018, 

p. 1).  

 

Mesmo assim, é perceptível que no SUS, o conceito de atenção primária/atenção 

básica pode ser interpretado de maneira similar pelos formuladores da política de saúde. 
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Vejamos a definição da atenção primária à saúde pelo Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (CONASS, 2004, p. 7): 

 

“(...) a Atenção Primária é um conjunto de intervenções de saúde no âmbito 

individual e coletivo que envolve: promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 

gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios (território-processo) bem 
delimitados, das quais assumem responsabilidade. Utiliza tecnologias de 

elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de 

saúde de maior frequência e relevância das populações. É o contato 

preferencial dos usuários com o sistema de saúde. Orienta-se pelos princípios 

da universalidade, acessibilidade (ao sistema), continuidade integralidade, 

responsabilização, humanização, vínculo, equidade e participação social. A 

Atenção Primária deve considerar o sujeito em sua singularidade, 

complexidade, integralidade e inserção sociocultural e buscar a promoção de 

sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de 

sofrimentos que possam estar comprometendo suas possibilidades de viver de 

modo saudável” (CONASS, 2004, p. 7).  

 

Mesmo com estas definições supracitadas sobre a atenção básica/atenção 

primária à saúde no Brasil, Giovanella (2018, p. 2) amplia a discussão trazendo a 

existência de influência das organizações internacionais, como o Banco Mundial para a 

elaboração de uma nova atenção básica/atenção primária à saúde: mais seletiva e 

direcionada às pessoas de baixa renda. Vejamos a sua reflexão: 

 

“A concepção de atenção primária à saúde em Alma-Ata contempla três 
componentes essenciais: acesso universal e primeiro ponto de contato do 

sistema de saúde; indissociabilidade da saúde do desenvolvimento econômico-

social, reconhecendo-se os determinantes sociais; e participação social – três 

componentes caros ao SUS. Essa concepção abrangente de atenção primária à 

saúde, que o movimento da medicina social latino-americana cunhou como 

“atenção primária à saúde integral”, coaduna-se com diretrizes do SUS de 

garantia do direito à saúde. Todavia, essa não foi a abordagem de atenção 

primária à saúde, em geral, implementada em nossa região. Incentivada por 

organismos internacionais, foi difundida uma abordagem “seletiva” de cesta 

de serviços “custo-efetivos” para pobres que Mario Testa bem referiu como 

“primitiva”, “medicina pobre para pobres” (GIOVANELLA, 2018, p. 2). 

 

Assim, percebe-se que existem divergências no conceito de atenção 

básica/atenção primária à saúde entre o Banco Mundial e o movimento da RSB, sendo 

que Giovanella (2018, p. 2) evidencia esta disputa conceitual. Vejamos as suas 

considerações:  
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“O debate conceitual sobre atenção primária/atenção básica à saúde permanece 

atual, dada a incorporação da cobertura universal de saúde na Agenda 2030 

como meta de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (meta 

3.8 do ODS 3 “Saúde e Bem-estar”) e a atenção primária preconizada como 

estratégia para a cobertura universal. Os indicadores definidos pelo Banco 

Mundial e OMS em 2017 para monitorar a meta 3.8 e acompanhar a evolução 

da cobertura sugerem uma cesta mínima de serviços incluídos no proposto 

“índice de serviços essenciais” e centram-se em despesas out-of-pocket. Há 

dubiedade quanto ao significado da universalidade almejada e do escopo da 

atenção primária à saúde pretendida. Há uma disputa entre garantir acesso 

universal com equidade conforme necessidades, independente da renda, em 

sistemas públicos universais de saúde como o SUS, e expandir cobertura com 
seguros focalizados (privados, públicos ou subsidiados) com cesta de cuidados 

básicos selecionados, cristalizando iniquidades” (GIOVANELLA, 2018, p. 2). 

 

Com base nestas ponderações, salienta-se que nesta tese iremos trazer os 

conceitos da atenção primária à saúde de acordo com a literatura nacional e internacional. 

No caso do Brasil, acrescenta-se a originalidade do conceito da atenção básica à saúde 

segundo a literatura ancorada pelo pensamento do movimento da RSB.  

Além disso, será preciso, ao longo dos três artigos desta tese, evidenciar as 

disputas técnico-ideológicas para a operacionalização da atenção básica/atenção primária 

à saúde, visto que para o Banco Mundial, a (nova) atenção primária à saúde/atenção 

básica do SUS deve seguir um determinado caminho: ela deve ser formada por uma cesta 

básica de ações e serviços de saúde disponíveis à população de baixa renda, enquanto as 

pessoas de média e alta renda, devem ser direcionadas ao mercado privado de saúde (BM, 

2018). 

Por outro lado, o movimento da RSB, ressalta que a saúde é um direito de todos 

os brasileiros. Em razão disso, não devem existir critérios seletivos determinados pela 

renda do indivíduo para se ter acesso às ações e serviços do SUS (PAIM, 2008). 

 

2. O SUS e o Programa Previne Brasil 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988 (CF/88), a saúde é um direito e dever 

do Estado (Art. 196). Contudo, ao mesmo tempo, a assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada (Art. 199). Em razão disso, evidencia-se que o sistema de saúde brasileiro é 

formado por uma rede simultânea de oferta de ações e serviços de saúde, sendo uma 

pública, o Sistema Único de Saúde (SUS) e outra privada, que deve atuar seguindo os 

princípios do SUS. É importante destacar que o setor privado se expandiu no Brasil, 
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sobretudo ao atuar sob a forma de planos e seguros de saúde. Por outro lado, o SUS, ao 

longo dos seus mais de trinta anos de existência, sofre constrangimentos no âmbito do 

seu financiamento. Nesta perspectiva, compreende-se que existem dificuldades em 

garantir a universalidade do acesso à saúde aos cidadãos via SUS, o que compromete a 

qualidade de vida do trabalhador brasileiro (MENDES; CARNUT, 2020).  

Em anos recentes, esta permanência de insuficiência de recursos se intensificou. 

Em 2019, além do governo federal seguir com o aprofundamento das políticas de 

austeridade fiscal (cortes de gastos públicos) em geral, e na saúde, em particular, o 

Ministério da Saúde adotou o Programa Previne Brasil como nova forma de transferência 

de recursos federais à Atenção Primária à Saúde (APS) dos municípios no Sistema Único 

de Saúde (SUS). No lugar de transferências federais baseadas em valor per capita e 

número de equipes Estratégia Saúde da Família (eESF), elas passaram a ser calculadas a 

partir do número de pessoas cadastradas em serviços de APS e de resultados alcançados 

sobre um grupo selecionado de indicadores de desempenho. 

Para além dessa explicação geral sobre o Programa Previne Brasil, vejamos a do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2019; 2022):  

 

“O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de 

novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas 
de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas 

com base em quatro critérios: capitação ponderada, pagamento por 

desempenho, incentivo para ações estratégicas e Incentivo financeiro com base 

em critério populacional. A proposta tem como princípio a estruturação de um 

modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos 

serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, com base 

em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos 

profissionais pelas pessoas que assistem. O Previne Brasil equilibra valores 

financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas 

equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), com o grau 

de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, como 
ampliação do horário de atendimento (Programa Saúde na Hora), equipes de 

saúde bucal, informatização (Informatiza APS), equipes de Consultório na 

Rua, equipes que estão como campo de prática para formação de residentes na 

APS, entre outros tantos programas” (BRASIL, 2019; 2022). 

 

Nesta perspectiva, além dos embates históricos contra o SUS e, recentemente, o 

seu nível de Atenção Primária à Saúde, é necessário compreender que esta nova forma de 

transferência de recursos federais direcionados a APS precisam ser lidas na totalidade da 

dinâmica capitalista em sua fase contemporânea, “na qual a relação entre a forma-valor e 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/financiamento/portarias/prt_2979_12_11_2019.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/financiamento/portarias/prt_2979_12_11_2019.pdf
https://aps.saude.gov.br/ape/saudehora
https://aps.saude.gov.br/ape/informatizaaps
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a forma-jurídica do Estado capitalista encontra mais pura organicidade para destituir o 

conteúdo do direito à saúde e usá-lo para fins de rearranjo do processo de acumulação” 

(MENDES; CARNUT, 2020, p. 179). À vista disso, compreende-se que o Programa 

Previne Brasil é uma política de ataque ao princípio da universalidade do SUS, pois a 

transferência de recursos federais para à APS torna-se mais restrita, focalizada e seletiva, 

especialmente direcionando sua atenção para à população mais pobre. Portanto, esta tese 

surge da necessidade em avançar na produção científica que defenda a universalidade de 

acesso à saúde no Brasil, e, consequentemente, o SUS. 

 

3. A natureza do Estado no capitalismo contemporâneo 

 

O Estado, segundo a perspectiva liberal, é um agente ineficiente na gestão das 

contas públicas. Em razão disso, são necessários ajustes fiscais (cortes de gastos públicos) 

para a regularização das finanças públicas (GIAMBIAGI ET AL., 2011). Já na visão 

keynesiana, o Estado é entendido como uma peça complementar ao mercado 

indispensável ao desenvolvimento econômico e social (CARVALHO, 2008). Por sua vez, 

ao contrário das concepções liberal e keynesiana, a visão marxista compreende o Estado 

como um elemento essencial para o avanço do capital. Por esse motivo, o Estado é a 

forma político-jurídica que promove a base de acumulação capitalista (MASCARO, 

2013).  

Assim, com base nesse entendimento a respeito das diferentes perspectivas – 

liberal, keynesiana e marxista - sobre a natureza do Estado, destaca-se que desde 1980 

até o período atual, ou seja, em tempos de vigência do neoliberalismo, não se identifica a 

retirada do Estado da economia, mas sim, muito pelo contrário, assiste-se a forte presença 

do Estado na economia (MENDES, 2015). Dessa maneira, a forma estatal germina-se da 

produção capitalista, da exploração do trabalho assalariado e da concepção de que todas 

as coisas são bens intercambiáveis. Em virtude disso, consequentemente, a forma do 

Estado, da sociedade e da política são inerentes ao fenômeno particularmente capitalista 

(MASCARO, 2013). 

 Em razão da racionalidade do capitalismo – tudo é mercadoria - é crucial para 

este sistema que as economias sejam transnacionalmente integradas. Nesta perspectiva, 
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as finanças precisam ser as protagonistas no controle de alocação de recursos do Estado. 

Desta forma, o volume e a composição do produto de uma economia são estruturados em 

conformidade com a posição hegemônica de instituições financeiras, e também, com os 

seus mercados e regulamentações anexos a elas (SAAD-FILHO, 2015); (PACHUKANIS, 

2018).  

A partir deste entendimento sobre o papel do Estado no capitalismo, Mendes e 

Carnut (2020) evidenciam que é preciso reconhecer a natureza do Estado conforme Marx 

(2017), a fim de compreender os efeitos das crises na saúde pública brasileira. Vejamos 

o que afirmam: 

 “Trata-se de reconhecer a dimensão da crise na saúde pública como parte 

integrante da crise do capitalismo em suas formas sociais determinantes: a crise 
da forma mercadoria, no que diz respeito à acumulação e à valorização do 

valor; a crise da forma política estatal, sobre as crescentes “modalidades 

privatizantes de gestão das políticas sociais” e dos ajustes fiscais permanentes; 

e da crise da forma jurídica consoante com a forma política estatal, 

evidenciando a crise da forma direito (PACHUKANIS, 2017; MASCARO, 

2018), em particular, do direito à saúde” (MENDES; CARNUT, 2020, p. 10-

11). 

 

À vista disso, é primordial compreender que o modo de produção capitalista não 

ocorre sem a presença do Estado. Neste sentido, as reformas nos setores econômicos em 

geral, e na saúde, em particular, apresentam-se como uma forma de garantir a 

sociabilidade capitalista, ou seja, assegurar a sobrevivência do capital, sobretudo, o que 

está ligado ao setor financeiro. 

 

4. O modo de produção capitalista: contradição fundamental segundo Marx  

A Lei Tendencial da Queda da Taxa de Lucro (LTQTL) de Marx (2017) 

evidencia que existe uma falha incorrigível no capitalismo, vinculada ao objetivo máximo 

deste modo de produção, que é o de se obter lucro. À medida que este processo de 

acumulação se intensifica, torna-se mais difícil para o capitalista conquistar maiores taxas 

de lucro. Em razão disso, evidencia-se que a barreira do capitalismo, na verdade, é o 

próprio processo de acumulação de capital. Assim, de forma a desenvolver este raciocínio 

sintético sobre a contradição do modo de produção capitalista, vejamos a elucidação de 

Mendes e Carnut (2020):  
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“A acumulação prolongada de capital, com introdução de progresso técnico, 

remete ao aumento relativo de parte do capital investida em meios de produção 

como máquinas e equipamentos e matéria-prima, isto é, “capital constante” ou 

mesmo “trabalho morto” para Marx (representado por c); e à diminuição da 

parte do capital investida em força de trabalho, “capital variável”, ou seja, 

trabalho vivo (representado por v), elevando a composição orgânica do capital. 

Como os lucros são provenientes do valor adicionado pela força de trabalho, 

mantendo assim a taxa de exploração constante, a taxa de lucro (mensurada 

pela relação entre a mais-valia e o montante do capital total investido, c + v) 

tende a sofrer queda. No momento em que tal queda ocorre, constata-se uma 

crise de sobreacumulação e superprodução que é explicada, não pela 

insuficiência da demanda efetiva, mas pelo declínio do lucro (ROBERTS, 

2018)” (MENDES; CARNUT, 2020, P. 13-14).  

 

Desta maneira, frisa-se que as correntes liberais de pensamento econômico 

defendem que as crises estão, fundamentalmente, ligadas às falhas de mercado, 

particularmente na oferta e demanda no mercado. Por outro lado, a teoria marxista 

considera que existe a tendência à queda na taxa de lucro nas economias. Assim, para esta 

última, o capitalista utiliza contra tendências para atenuar esta queda na taxa de lucro, 

trazendo: i) modificações à jornada de trabalho e aos salários dos trabalhadores; ii) novas 

formas de investimento e competições entre o capital comercial, industrial e monetário 

(bancos), com o intuito de acumular, e inclusive compartilhar os riscos e dividendos 

derivados dos problemas das crises do mercado com o tecido social (HARMAN, 2007); 

(SAAD-FILHO, 2011). 

A partir desse entendimento sobre a LTQTL, deve-se compreender que as 

políticas do Estado podem ser pró expansão do capital, mas ao mesmo tempo, também, 

mecanismos que conduzem à destruição parcial de processos de centralização e 

acumulação de capital, principalmente em tempos de crise do capitalismo. Por esse 

motivo, a contradição capitalista é um instrumento essencial a sua fecundação, pois o 

capital deve deslocar o problema da crise para outras esferas, sobretudo, aos setores 

relativos às demandas da população, como à Saúde, à Assistência Social e à Previdência 

Social, como é no caso do Brasil (HARMAN, 2007); (SAAD-FILHO, 2011); (MENDES, 

2015). 
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5.  Os interesses do capital privado na Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde do 

SUS 

Segundo Mendes (2015) desde 1980 já é possível evidenciar o entrelaçamento 

mais intensificado dos interesses do capital e do Estado brasileiro no campo da saúde:   

 

“Particularmente, nessa presente crise do capitalismo, estamos assistindo à 

adoção de políticas austeras por parte do Estado, com redução dos direitos 

sociais, inclusive da política de saúde, no mundo e no Brasil. Além disso, 

verifica-se ainda, a permissão do Estado à apropriação do fundo público pelo 

capital. Para se ter uma ideia, no contexto da crise do capitalismo 

contemporâneo, sob dominância do capital financeiro, o Estado brasileiro não 

parou de conceder incentivo à iniciativa privada, impondo riscos à saúde 

universal. Constatam-se, de um lado, as crescentes transferências dos recursos 

públicos às Organizações Sociais de Saúde (OSSs) - de gestão privada - e o 

aumento das renúncias fiscais decorrentes da dedução dos gastos com planos 
de saúde e símiles no imposto de renda e das concessões fiscais às entidades 

privadas sem fins lucrativos (hospitais) e à indústria químico-farmacêutica, 

enfraquecendo a capacidade de arrecadação do Estado brasileiro e 

prejudicando o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS)” (MENDES, 

2015, p. 68-69).  

 

Sob esta mesma esteira de entendimento a respeito dos interesses do capital 

privado na saúde, a partir de 2019, a Atenção Primária à Saúde do SUS também é 

direcionada mais intensamente ao mercado. Vejamos o que Morosini, Fonseca e Baptista 

(2020) afirmam: 

 

“A atenção básica – principal frente de expansão do direito à saúde na vigência 

do SUS – não foi isenta desse desenvolvimento meandroso. Difundiram-se 

noções de racionalização de recursos e produtividade articuladas à lógica 

gerencialista. Instituíram-se dispositivos por meio dos quais o Estado 

transferiu parte dos recursos e funções ao setor privado, caso dos contratos de 

gestão firmados entre municípios e Organizações Sociais (OS), para oferta e 
gestão de serviços e da força de trabalho” (MOROSINI; FONSECA; 

BAPTISTA, 2020, p. 2).  

 

“Mudanças importantes foram introduzidas em 2017, com a Portaria no 2.436, 

que instituiu a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), num 

processo de reestruturação que abrange diretrizes, formas de organização dos 

serviços, composição das equipes, processo de trabalho e escopo de práticas, 

com impactos sobre o modelo de atenção e o direito à saúde. Relativiza-se a 

universalidade, recomendando a cobertura de 100% da população apenas em 

áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social; 

desenha-se a segmentação do cuidado pela oferta de padrões diferenciados de 

serviços (básico e ampliado); desloca-se a Estratégia Saúde da Família (ESF) 
de sua posição central para a organização da atenção básica, admitindo 
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composições de equipe e carga horária que retomam a chamada “atenção 

básica tradicional” MOROSINI; FONSECA; BAPTISTA, 2020, p. 2).  

 

“A partir de 2019, a reconfiguração do SUS pela atenção básica foi 

intensificada por meio de um conjunto de medidas que evidenciam a 

constituição de uma nova política, mais ampla do que as alterações 

introduzidas pela PNAB. Compõe-se de mudanças que abrangem 

nomenclatura, reestruturação organizacional e produção de instrumentos 

normativos” (MOROSINI; FONSECA; BAPTISTA, 2020, p. 2).  

 

“A atenção básica passou a figurar nos documentos do Ministério da Saúde 

denominada como atenção primária à saúde (APS). Retoma-se a nomenclatura 
internacional – APS – desconsiderando o esforço de diferenciação no sentido 

de afirmar a atenção básica como um campo compromissado com a 

universalidade e a integralidade, em sintonia com os princípios do SUS e em 

contraposição às orientações restritivas e seletivas hegemônicas em nível 

global, atualmente articuladas à noção de cobertura universal” (MOROSINI; 

FONSECA; BAPTISTA, 2020, p. 2). 

 

Assim, o Programa Previne Brasil deve ser entendido como a expressão da 

mudança conceitual de AB para APS, uma vez que se modifica a forma de transferências 

de recursos federais para à APS dos municípios. Segundo Mendes, Melo e Carnut (2022, 

p. 11) este novo modelo de transferência de recursos federais é um processo de 

desfinanciamento que acentua e “justifica caminhos para a privatização por dentro do 

sistema, que se utiliza do contexto da crise sanitária e econômica para reordenar formas 

de alocação que simulam mais recursos financeiros, porém de difícil operacionalização”. 

Nesta perspectiva, é crucial compreender que o Programa Previne Brasil é uma 

forma de garantir ainda maior espaço para o mercado privado no campo da saúde. Desta 

forma, é primordial reconhecer a totalidade deste processo como sendo fruto de interesse 

do capital, cuja racionalidade ocorre via imposição político-ideológica.   
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2. HIPÓTESE 

 

A nova forma de transferência de recursos federais (Programa Previne Brasil) para à 

Atenção Primária à Saúde dos municípios intensifica o desfinanciamento do Sistema 

Único de Saúde, limitando ainda mais a concepção do direito à saúde no Brasil.  
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral  

 

Analisar criticamente o financiamento federal da Atenção Primária à Saúde no Sistema 

Único de Saúde, por meio do Programa Previne Brasil, buscando, de um lado, entender a 

influência técnico-ideológica dos documentos do Banco Mundial para esse Programa e, 

de outro, compreender os seus efeitos na Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de 

Saúde no município de São Paulo.  

 

Objetivos específicos  

 

a) Investigar os documentos do Banco Mundial publicados a partir dos anos 1990, 

buscando compreender suas recomendações em relação ao financiamento em geral no 

campo da saúde, afim de discutir em que medida as políticas de atenção primária e seus 

esquemas de financiamento adotados, pelo governo federal desde Collor até Bolsonaro, 

receberam influência das propostas do Banco Mundial. 

 

b) Discutir a trajetória histórica do financiamento federal da Atenção Básica à Saúde 

(conceito nesta tese ligado ao movimento da RSB – pré-adoção ao Programa Previne 

Brasil) no SUS, buscando evidenciar a persistência do seu subfinanciamento, e em anos 

recentes, o desfinanciamento pautado pela nova forma de transferência de recursos 

federais à atenção primária à saúde dos municípios; 

 

c) Abordar em perspectiva histórica, a estruturação da política de saúde de 2001 a 2021 

na capital paulistana, de forma a destacar a gestão, oferta e serviços centrados em 

cuidados primários no município, a fim de analisar o Programa Previne Brasil na cidade 

de São Paulo entre 2020 e 2021, de modo a compreender os efeitos financeiros deste 

programa na Atenção Primária à Saúde deste município. 
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3. MÉTODOS 

 

Esta tese é de natureza quali-quantitativa, pois segundo Schneider, Fujii e 

Corazza (2017, p. 570) “a pesquisa qualitativa pode ser apoiada pela pesquisa quantitativa 

e vice-versa, possibilitando uma análise estrutural do fenômeno com métodos 

quantitativos e uma análise processual mediante métodos qualitativos”. Com base nisso, 

destaca-se que embora os três artigos que compõem esta tese possuam diferentes 

conteúdos e técnicas de pesquisa, de forma geral, esta investigação científica possui 

natureza bibliográfica e documental – livros, artigos em periódicos nacionais e 

internacionais, legislações, leis, decretos e portarias – combinados para se efetuar a 

análise do objetivo geral e dos objetivos específicos deste trabalho. 

Além desta sistematização inicial para elaborar esta pesquisa, foi necessário 

coletar documentos oficiais de entidades públicas e privadas e dados secundários 

disponíveis em sistemas públicos de informação, a fim de possibilitar a interpretação da 

pesquisa frente à hipótese desta tese. No que tange aos documentos oficiais, utilizou-se 

principalmente os que estão disponíveis no repositório de documentos do Banco Mundial 

(BM) – entre 1991 e 2018 – pois tal período abrange os governos Collor, Itamar Franco, 

Fernando Henrique, Dilma, Lula, Temer e Bolsonaro, sendo eles primordiais para 

compreender o processo histórico do financiamento da saúde no Brasil, em especial, a 

transferência de recursos federais para os municípios brasileiros.  

Já para os dados secundários foram utilizadas duas plataformas principais: i) 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde (SIOPS) e Fundo Nacional 

de Saúde (FNS), que estão ligados ao Ministério da Saúde (MS). A linha temporal destes 

dados quantitativos secundários abrange de 2001 à 2021, contudo, houve recortes 

específicos dentro deste período investigado com o objetivo de contribuir para as análises 

condizentes com os objetivos desta pesquisa. Para além da coleta de dados, foi preciso 

fazer correções dos valores monetários para o ano 2021, utilizando o Índice Geral de 

Preços – Disponibilidade Interna (IGP – DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a fim 

de ser possível fazer comparações entre períodos, sendo inclusive, o índice mais usual 

para análises financeiras-orçamentárias dos fundos públicos.   

Esta tese encontra-se dividida em três artigos, além da introdução e das 

considerações finais. No primeiro artigo, busca-se analisar o contexto em que os sistemas 
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de saúde vêm passando no capitalismo contemporâneo, em termos de intensas reformas 

em direção à expansão do capital privado. Para corroborar tal concepção, optou-se por 

investigar os documentos do Banco Mundial publicados a partir dos anos 1990, buscando 

compreender suas recomendações em relação ao financiamento em geral no campo da 

saúde. A partir disso, foi possível discutir em que medida as políticas de atenção primária 

à saúde e seus esquemas de financiamento, adotadas pelo governo federal desde Collor 

até Bolsonaro, receberam influência das propostas do Banco Mundial. 

Já no segundo artigo, aborda-se a radicalidade da concepção inicial dos cuidados 

primários em saúde, no sentido de compreender a determinação social da saúde, 

destacando seu caminho até a emergência do conceito da Atenção Básica (AB) no SUS, 

considerado, junto com a concepção de Atenção Primária à Saúde - APS, como termos 

equivalentes conforme a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) de 2017. Desta 

forma, foi viável evidenciar em perspectiva histórica, as transferências de recursos do 

Ministério da Saúde para a Atenção Básica ao longo dos mais de trinta anos de existência 

do SUS. Assim, baseado nesta reconstituição histórica, discute-se sobre os três principais 

critérios que compõem a nova forma de transferência de recursos do governo federal para 

à Atenção Primária à Saúde dos municípios: capacitação ponderada, pagamento por 

desempenho e incentivo para ações estratégicas, a fim de compreender a magnitude dessa 

escolha política do governo Bolsonaro. 

O terceiro artigo trata da análise dos efeitos financeiros do Programa Previne 

Brasil na APS do município de São Paulo. Atualmente, a cidade de São Paulo é a quarta 

maior cidade do mundo, com cerca de 12 milhões de habitantes, além de ser importante 

centro comercial e financeiro mundial. No que concerne à distribuição populacional da 

cidade, cerca de 59,3% são adultos na faixa entre 20 e 59 anos. Já os idosos (igual ou 

acima de 60 anos) representam cerca de 14,8% do total da população paulistana. Outra 

questão importante, diz respeito desigualdade de renda e condições de abastecimento de 

água, gás, energia elétrica, coleta de lixo e de transporte público, pois existem 

aglomerados subnormais (cortiços, favelas e loteamentos irregulares) que expressam as 

condições precárias destes serviços básicos, enquanto, ao mesmo tempo, existe regiões 

bem equipadas com redes de serviços essenciais relativos à moradia e ao transporte 

público (IBGE, 2022).  
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Deste modo, é fundamental analisar como a rede de serviços de saúde se articula 

nesta megalópole, sobretudo no que tange ao custeio e investimento de ações e serviços 

para a ampliação na demanda por cuidados primários, além do ambulatorial e hospitalar. 

Para tanto, aborda-se em perspectiva histórica, a estruturação da política de saúde entre 

2001 e 2021 na capital paulistana, de forma a destacar a gestão, oferta e serviços de APS 

no município. Com este pano de fundo, torna-se possível analisar o financiamento e o 

gasto da Atenção Primária à Saúde no município de São Paulo, a fim de ressaltar o quadro 

situacional financeiro deste modelo de atenção à saúde. A partir do quadro de dados 

orçamentário-financeiro do município de São Paulo, analisa-se o Programa Previne Brasil 

na cidade de São Paulo entre 2020 e 2021, de maneira a compreender os efeitos deste 

Programa sobre a APS deste município.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Artigo I  

O Banco Mundial e o financiamento de sistemas de saúde: uma análise da sua 

influência na Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde  

 

Introdução 

 

Pode-se compreender que o Brasil está há anos sob os efeitos do 

desenvolvimento neoliberal no capitalismo contemporâneo em crise. Nessa fase, as crises 

são decorrentes da superprodução e sobreacumulação, tendo como expressão a tendência 

de queda da taxa de lucro nos setores produtivos e o crescimento significativo do capital 

portador de juros (MENDES; CARNUT, 2020).  

Com isso, tem-se, por um lado, a expansão da capacidade produtiva via 

desenvolvimento tecnológico, resultando, ao mesmo tempo, em superprodução e a 

diminuição do trabalho empregado na indústria. Por outro lado, assiste-se ao aumento 

vertiginoso dos ativos financeiros mundiais, tendo um crescimento, em 2014, de 42% 

quando comparado a 2010, atingindo o equivalente a 294 trilhões de dólares 

(NAKATANI; MARQUES, 2020). 

Além disso, as crises econômicas intensificam, ainda mais, a condição do Estado 

regulador (NARVAI; CARNUT, 2016), que sob a justificativa de manter o controle 

administrativo das contas públicas, tem-se a emergência de políticas e práticas de corte 

de gastos públicos e privatização em setores sociais, como a educação e a saúde.  

Nesse ínterim, acentua-se a organização do processo de centralização de capital, 

e do crescimento das dívidas públicas por meio de políticas macroeconômicas restritivas, 

tais como corte de gastos públicos, com superávits primário, metas de inflação, câmbio 

flutuante, adotadas no Brasil ao longo das décadas de 1990 e 2020. 
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Por esse motivo, assistimos ao longo dos governos Collor, Itamar, FHC, Lula, 

Dilma, Temer e Bolsonaro, à adoção de mecanismos institucionais no país, que 

direcionam grande parcela do orçamento do fundo público para honrar os compromissos 

da dívida pública. À vista disso, percebe-se que ao longo dos últimos anos essa escolha 

política se deu, paulatinamente, com problemas de redução na alocação de recursos 

efetivos às políticas da seguridade social relativas à previdência, à assistência social e à 

saúde.  

Desse modo, é preciso reconhecer que existe uma relação orgânica entre o 

Estado e o capital, especialmente no que concerne à saúde pública brasileira, uma vez que 

o Sistema Único de Saúde (SUS) vem enfrentando desafios para estabelecer efetivamente 

o seu financiamento.  

À vista disso, por mais que esteja expresso o direito constitucional à saúde como 

obrigação do Estado (BRASIL, 1988) percebe-se, com maior ênfase, políticas diretas 

(leis, emendas, decretos) e indiretas (desonerações, isenções, deduções tributárias) que 

incentivam o atendimento à saúde pelo setor privado, bem como, ao mesmo tempo, 

desfinanciam o SUS (MENDES; CARNUT, 2020). 

Além disso, as agências internacionais, como a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e o Banco Mundial (BM), reforçam a exigência pública de que para assegurar o 

acesso e a qualidade dos serviços de saúde à população, sem pressionar os gastos públicos 

do Estado e dos indivíduos, e, prezando pelo uso eficiente dos recursos alocados no setor 

saúde, deve-se adotar o princípio da Cobertura Universal de Saúde (CUS). 

A CUS estrutura seu financiamento por meio de contribuições obrigatórias dos 

indivíduos sob a forma de seguros organizados em fundos, com o intuito de direcionar os 

recursos nos cuidados em saúde primários. Por essa razão são necessários arranjos de 

“boa governança” nos serviços de atenção à saúde, englobando procedimentos 

organizacionais sólidos de trabalho, com utilização racional de medicamentos e 

tecnologias no tratamento e recuperação em saúde dos indivíduos. Além disso, os serviços 

de saúde precisam ser estruturados em um sistema único de informação e de fácil 

monitoramento, de forma que seja possível traçar os objetivos e metas, cristalizando-os 

em indicadores e determinantes sociais em saúde (OMS, 2010).  
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Embora a primeira menção a CUS esteja no relatório da Organização Mundial 

da Saúde, Financiamento dos Sistemas de Saúde: o caminho para a cobertura universal 

(OMS, 2010), é essencial evidenciar também as propostas do BM para os sistemas de 

saúde, uma vez que desde 1990 pode-se identificar, de forma mais contundente, o seu 

interesse nesse setor. Com base nisso, deve-se fazer a pergunta: Quais têm sido as 

propostas do Banco Mundial para a temática do financiamento dos sistemas de saúde, 

conforme sua perspectiva ortodoxa (neoliberal) em direção ao fortalecimento de uma 

cobertura universal de saúde e suas respectivas orientações para o SUS?  

Com base nessa pergunta, este artigo tem como objetivo analisar a produção de 

documentos do Banco Mundial em relação ao financiamento de sistemas de saúde, com 

particular ênfase à atenção primária, buscando, de um lado, entender suas recomendações 

e, de outro lado, compreender em que medida elas foram incorporadas pelas políticas das 

gestões federais do SUS nesse nível de atenção, especialmente em relação ao seu 

financiamento.  

Para tanto, este artigo está estruturado em três partes. A primeira parte analisa o 

contexto em que que os sistemas de saúde vêm se desenvolvendo no capitalismo 

contemporâneo neoliberal com intensas reformas em direção ao mercado, conduzidas e 

recomendadas pelo Banco Mundial. A segunda parte investiga os documentos do Banco 

Mundial publicados a partir dos anos 1990, buscando compreender suas recomendações 

em relação ao financiamento em geral no campo da saúde. A terceira parte discute em 

que medida as políticas de atenção primária e seus esquemas de financiamento adotados, 

pelo governo federal desde Collor até Bolsonaro, receberam influência das propostas do 

Banco Mundial. 

1 - O capital, o Estado e a saúde no contexto do capitalismo contemporâneo  

No mundo contemporâneo, especialmente a partir de 1980, as economias 

capitalistas avançadas, bem como as dos países de capitalismo dependente são ancoradas 

em duas principais tendências de produção, acumulação e centralização de capital. A 

primeira é relativa à tendência de queda da taxa de lucro, e como resposta a essa primeira, 

a segunda tendência é o caminho da valorização financeira sob a forma do capital portador 

de juros (MENDES, 2015). Assim, o capital portador de juros, passa a ocupar posição 
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indispensável à dinâmica do capitalismo. Portanto, entende-se, que a crise faz parte dessa 

dinâmica no capitalismo, que consiste em um mecanismo que pode reestruturar o 

mercado, permitindo, de certa forma, redimensionar a tendência de queda da taxa de lucro 

nas economias (CHESNAIS, 2016).  

No caso da saúde, é possível verificar a participação do Estado, como agente 

fundamental para assegurar o enfrentamento dessa queda da lucratividade, viabilizando, 

por exemplo, no cenário brasileiro, a expansão das entidades privadas (com e sem fins 

lucrativos) no financiamento, gestão e planejamento do SUS (MENDES; CARNUT, 

2018).  

Essa expansão da assistência privada à saúde pode ser notada, ao longo dos anos 

de implementação do SUS, pelas crescentes transferências de recursos públicos para as 

Organizações Sociais de Saúde (OSSs) por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), que limita o gasto com pessoal, incentivando o aumento de despesas com serviços 

de terceiros. Além disso, observa-se a permissão à entrada do capital estrangeiro na saúde 

por meio da aprovação da Lei 13.097/2015; a instituição da EC 86/2015 que reduz o 

financiamento do SUS; e a aprovação da EC 95/2016 que congela o gasto público por 20 

anos, não limitando as despesas com juros e outras despesas financeiras. Todas essas 

medidas são indícios de adoção de políticas austeras por parte do Estado, com diminuição 

dos direitos sociais (MENDES, 2017). 

É importante agregar a esse contexto do aumento da participação privada na 

assistência à saúde no Brasil, o entendimento das fases de reforma do Estado, que vem se 

configurando em sintonia com o movimento do capital ao longo dos últimos quarenta 

anos. A primeira etapa de reforma do Estado é fruto das propostas construídas no âmbito 

da hegemonia neoliberal, a partir de 1980, alinhado a um discurso que ressalta a falência 

do Estado de Bem-Estar Social, trazendo a urgência de políticas centradas na restrição e 

controle de gastos públicos (austeridade fiscal), com redução dos recursos direcionados 

às políticas sociais (MENDES, 2005, p. 9). 

 O segundo estágio de reforma do Estado se intensifica, a partir de 1990, 

evidenciando uma abordagem gerencial do Estado, voltada para a ampliação da sua 

capacidade institucional, com ênfase aos aspectos de instrumentos gerenciais 
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provenientes do mercado e técnicas de gestão. Com isso, destaca-se a centralidade da 

perspectiva econômica, deslocando o foco do Estado para a operacionalização das 

políticas sociais, focalizando-as, majoritariamente, à população de baixa renda 

(MENDES, 2005, p. 10). 

Com o aprofundamento desta última citada reforma, a partir dos anos 2000, 

percebe-se uma maior sistematização nesse conjunto de reformas nas políticas e práticas 

do Estado, sendo denominada, fundamentalmente como a Nova Gestão Pública (NGP). 

As principais características da NGP são: i) gestão profissional no setor público; ii) 

construção de medidas de desempenho de unidades do governo e dos servidores e controle 

de resultados; iii) descentralização das unidades estatais; iv) inserção de mecanismos de 

competição no interior do setor público; v) utilização de técnicas de gerenciamento do 

setor privado no setor público; vi) busca pela economia de recursos no setor público, a 

fim de promover a racionalidade que aluda à eficiência, à eficácia e à efetividade na gestão 

e uso de recursos públicos (SANTOS, p. 7, 2017).  

Todas essas etapas das reformas do Estado referem-se a um conjunto de políticas 

e práticas que impõem princípios empresariais e de mercado do setor privado ao setor 

público. É exatamente isso que conforma o entendimento de Estado neoliberal. Segundo 

Saad Filho (2011, p. 7) esta influência do mercado “levou, à rápida expansão de atividades 

puramente especulativas e, inevitavelmente, ao crescimento explosivo das remunerações 

dos grandes financistas”.  

Por esse motivo, no capitalismo contemporâneo, compreende-se que o modelo 

organizacional da NGP busca dotar o Estado de mecanismos gerenciais (de mercado), ou 

mesmo camuflar a sua aparência, em vias de promover a expansão e legitimidade de 

políticas de austeridade fiscal. De acordo com Oliveira (2015), a NGP busca destacar o 

combate à burocracia e à ineficiência do Estado, principalmente no que tange aos gastos 

públicos. Assim, em consonância com esse raciocínio, em nome da modernização – nova 

gestão pública -, é preciso que organismos internacionais prestem apoio técnico e 

financeiro para otimizar as relações entre o Estado, sociedade e mercado, sobretudo, em 

vias de desenvolver arranjos institucionais para garantir a sustentabilidade de setores 

estratégicos, como é o caso dos sistemas de saúde.  
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1.1 A Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial e a Cobertura Universal de 

Saúde:  

Durante o período de mais de quarenta anos de reformas do Estado, percebe-se 

que no Brasil, quando se destaca o campo da saúde, entende-se que o SUS enfrenta 

desafios na implementação efetiva da sua política, planejamento e gestão de ações e 

serviços em saúde. Logo, é crucial compreender que o Estado capitalista contemporâneo 

é resultado de disputas “representadas na concorrência entre projetos de desenvolvimento 

nacional e oligarquias regionais, assim como na agenda de austeridade prescrita por 

organismos financeiros mundiais” (NEY; GONÇALVES, 2020). 

Pode-se entender que o conceito e modelo de Cobertura Universal de Saúde 

(CUS) elaborado pela OMS (2010) e com apoio do Banco Mundial (BM) é fruto de 

sugestões de reformas e ajustes aos sistemas de saúde, que vêm ocorrendo firmemente ao 

longo de todos esses anos. A partir da análise que existem barreiras para o acesso de toda 

a população aos serviços de saúde, em especial, nos países com sistemas universais, como 

o Brasil, torna-se primordial modificar a forma de financiamento, acesso e gestão aos 

serviços prestados pelo Estado. Dessa forma, evidencia-se que para a OMS e o BM é 

dever do Estado utilizar os recursos racionalmente, inclusive promovendo a ideia de que 

se não é possível oferecer todos os serviços de atenção à saúde, cabe ao Estado 

implementar pacotes de serviços (mínimos) essenciais aos indivíduos, procurando 

focalizar tais pacotes aos mais pobres. 

Para a OMS (2010, p. 65-86) esta é uma missão baseada na procura pela 

eficiência, que consiste na adoção de ferramentas estratégicas na prestação e aquisição de 

serviços em saúde. Em virtude desse objetivo, deve-se eliminar despesas desnecessárias, 

no que tange ao itinerário terapêutico do paciente, bem como, no processo de trabalho da 

equipe de saúde envolvida com o usuário do SUS.   

Além disso, especialmente nos anos mais recentes, o gasto público continua 

sendo pauta recorrente de discussão em diversos setores e grupos subnacionais, 

movimentos sociais, sindicatos e associações empresariais. Para além do âmbito nacional, 

existem entidades internacionais, como o Banco Mundial, que estimulam esse debate 

considerando não apenas a alocação de recursos públicos, mas também, as premissas que 
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devem nortear o gasto público, de forma a promover a eficácia dos serviços prestados, 

especialmente no SUS (BM, 2017). Essa discussão é presente no documento do Banco 

Mundial de 2017, intitulado Um ajuste justo – Análise da eficiência e equidade do gasto 

público do Brasil. 

Segundo esse documento (BM, 2017), uma problemática comum nos municípios 

brasileiros é a grande divergência de produtividade hospitalar e ambulatorial no SUS, 

principalmente entre a atenção primária e os outros serviços de maiores complexidades 

para a atenção à saúde. Além disso, o BM argumenta que a falta de profissionais médicos 

qualificados é resultante da falta de incentivos para elevar o desempenho dos 

profissionais, sobretudo os médicos. Logo, a preocupação em aumentar a eficiência das 

despesas públicas em saúde no país, tende a reforçar os preceitos da NGP, permitindo o 

avanço e a legitimidade de reformas no campo da saúde no Brasil. 

Por esse motivo, as reformas no setor da saúde para aumentar a eficiência e a 

equidade do SUS são pautadas em racionalização de rede de prestação de serviços, 

políticas de remuneração vinculadas a desempenho e mudanças no sistema de 

pagamentos dos prestadores de serviços. Neste sentido, é indicada a importância de se 

adotar o Grupo de Diagnósticos Relacionados (GDRs), considerado como um 

instrumento mais focado no processo de trabalho da equipe envolvida no tratamento do 

paciente em caso de doença aguda (BM, 2017, p. 109-117).    

Assim, percebe-se que os postulados do BM podem influenciar a gestão, 

planejamento e alocação de recursos da administração pública ao SUS. A partir das 

sugestões do Banco Mundial tem-se que o SUS é determinado a uma intencionalidade 

econômica, que permite reformas no seu campo institucional e político, sobretudo com a 

expansão da assistência privada à saúde. Com isso, mascara-se a forma do Estado, 

trazendo-o como um instrumento neutro (concepção do liberalismo econômico clássico), 

e também, ressaltando-o como se fosse apenas um agente regulador para a uso e oferta 

dos serviços de atenção à saúde.  

Dessa maneira, essas reformas penetram no financiamento, formas de gestão dos 

processos de trabalho em saúde, acesso, cobertura e assistência de ações e serviços de 

atenção à saúde. Com isso, percebe-se que existe a intenção de promover uma 
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racionalidade no bojo social, trazendo a concepção de que todas as reformas são sempre 

benéficas para resolver as necessidades em saúde da população.    

A partir da compreensão desse contexto, entende-se que o BM emerge como o 

principal articulador de agenda de desenvolvimento dos Estados, atuando, conjuntamente 

com eles, nos seus campos político, econômico e intelectual. Essa relação é fruto da 

condição singular do BM de emprestador de recursos a esses Estados, atrelando 

prescrições sobre o que se deve fazer, em termos de desenvolvimento econômico 

(PEREIRA, 2018). 

Com essa perspectiva de relação entre o BM e o Estado, têm-se evidência da não 

neutralidade do mesmo, revelando-se como a própria forma político-jurídica do capital. 

Assim sendo, essa materialidade da sua forma estatal é expressa em sua respectiva agenda 

político-econômica concernente às reformas no sistema de saúde, como é o caso do Brasil 

(MASCARO, 2013). 

Logo, é possível compreender que essas reformas estão de acordo com os 

propósitos do Estado capitalista na fase do capitalismo financeirizado neoliberal, pois elas 

são apresentadas como um instrumento de boa governança, sob a ideia mestra de melhorar 

a eficiência na alocação de recursos e na execução da gestão dos serviços de saúde. Assim, 

para o BM garante-se, em tese, o acesso e oferta em serviços de saúde à população 

brasileira, englobando, principalmente, os indivíduos de baixa renda. 

Nessa perspectiva, com o entendimento de que é necessário compreender esse 

processo de mais de quarenta anos ligados às sugestões de reformas e ajustes aos sistemas 

de saúde, optou-se em selecionar e analisar o conteúdo dos documentos produzidos pelo 

BM, a partir de 1990, contemplando o da OMS (2010). No que tange aos textos do BM, 

ressalta-se que eles podem oferecer elementos interpretativos sobre a realidade do SUS 

contemporâneo, especialmente no que se refere à condução das políticas pelo governo 

federal ligadas ao financiamento, gestão e acesso da população à atenção primária em 

saúde.    
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2. Os documentos do Banco Mundial e suas influências nas políticas no governo 

federal brasileiro de Collor a Bolsonaro  

A análise da política de saúde do Brasil dos últimos 30 anos permite afirmar 

incontáveis contradições, que podem ser simplificadas em três desafios estratégicos: i) 

inserção da saúde no modelo de desenvolvimento e Seguridade Social; ii) o financiamento 

e iii) as relações público-privadas. Nesse bojo, está presente o caráter das relações entre 

o Estado e o mercado, em que o primeiro fomenta o segundo, o público e o privado se 

misturam e o conflito distributivo se camufla em um contexto de falta de recursos efetivos 

ao SUS. Desse modo, cristaliza-se a principal contradição nesse contexto – falta de 

recursos públicos para o financiamento do SUS -, o que impõe constrangimentos a 

política universal de saúde no país (MACHADO; LIMA; BAPTISTA, 2017).  

Com base nesse quadro sobre a política de saúde no Brasil, o modelo 

preconizado pela OMS e apoiado pelo BM de Cobertura Universal da Saúde (CUS) deve 

ser entendido pelas transformações do capitalismo contemporâneo, que é comandado pelo 

capital portador de juros. Além disso, sob tal dominância, as reformas do Estado que estão 

em curso, tem sido embalada sob a discussão de alternativas para driblar a crise da saúde 

pública (LIMA, 2015). Assim, entende-se ser importante apresentar a seguinte indagação: 

Em que medida as políticas de atenção primária e seus esquemas de financiamento 

adotadas pelo governo federal desde Collor até Bolsonaro receberam influência das 

propostas do Banco Mundial? 

No quadro 1 apresenta-se os documentos do repositório do Banco Mundial, 

ligados às propostas, reformas e mudanças necessárias para o sistema de saúde brasileiro. 

Os textos selecionados são dos governos de Collor a Bolsonaro, pois engloba-se o 

contexto da dinâmica do capitalismo contemporâneo, bem como, fornece respostas, 

compreendendo em que medida as propostas do BM foram incorporadas pelo governo 

federal no que tange ao financiamento e o modelo da atenção primaria à saúde. Ademais, 

é indispensável frisar que o texto Propostas de reformas do Sistema Único de Saúde 

brasileiro (2018) mesmo que de ano anterior a presidência de Bolsonaro (2019), está 

expresso como importante elo para a condução do seu governo.  
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Quadro 1 – Documentos disponíveis no Repositório de Conhecimento do Banco 

Mundial de 1991 a 2018 – governos Collor a Bolsonaro 

 

Texto Ano Governo Fonte Documental 

1 1991 Fernando Collor 
Brasil: Novo Desafio à 

Saúde do Adulto 

2 1993 Itamar Franco 

Informe sobre el 

Dessarrolo Mundial 

1993: Intervir em Salud 

3 1995 Fernando Henrique 

A organização, prestação 

e financiamento da saúde 

no Brasil: uma agenda 

para os anos 90 

4 2007 Lula 

Brasil: Governança no 

Sistema Único de Saúde 

(SUS): Melhorando a 

qualidade do gasto 

público e Gestão de 

Recursos 

5 2013 Dilma 

20 anos de construção do 

sistema de saúde do 

Brasil: uma análise do 

Sistema Único de Saúde 

6 2018 Michel Temer e Bolsonaro 

Propostas de reformas do 

Sistema Único de Saúde 

brasileiro 

Fonte: Elaboração do autor com base em documentos disponíveis no Repositório de Conhecimento do 

Banco Mundial (2021) 

 

No texto Brasil: Novo Desafio à Saúde do Adulto (BM, 1991) existe a indicação 

do desenho organizacional público-privado da saúde no país, expressando já a 

intencionalidade de dividir o acesso aos serviços em saúde. Tal desenho deve ocorrer de 

acordo com a renda das classes sociais - pobres, classe média e ricas - com a intenção 

clara de criar a seletividade do acesso: “as classes média e ricas que paguem pelos 

serviços”, conforme trecho a seguir: 
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“Consequentemente, a tarefa parece consistir em desenhar um sistema em que: 

Os pobres sejam beneficiados, com serviços públicos de saúde gratuitos e de 

razoável qualidade; 

As classes média e ricas paguem diretamente uma substancial parcela das suas 

necessidades em saúde, sem deixar, porém, de receber certos benefícios do 

sistema financiado com recursos públicos” (BM, 1991, p. 102).  

  

Ademais, esse mesmo texto aponta que o setor público “está mal orientado e é 

ineficiente” (BM, 1991, p. 117). Em razão disso, é necessário definir regras 

procedimentais para resolver a ineficiência do gasto público, conforme trecho a seguir: 

 

“Tecnicamente, a solução para esse problema é bastante simples, requerendo 

a definição de critérios objetivos e transparentes (tais como o tamanho da 

população, o nível de pobreza e o nível de compromisso local de recursos) para 

governar as transferências de recursos (BM, 1991, p. 121).  

 

Ainda, é importante destacar a ênfase do BM no entendimento da 

descentralização para o sistema de saúde, como sendo um instrumento para flexibilizar a 

gestão em saúde. De forma geral, para o BM, a descentralização do SUS deve permitir a 

desregulamentação (de forma mais expressiva no mercado financeiro), a fim de atrair 

empresas estrangeiras como prestadores de serviços em saúde. Ademais, percebe-se a 

defesa do BM pelo processo de privatização ou expansão do mercado privado para o 

financiamento ou gestão dos serviços de saúde (com ou sem fins lucrativos). O trecho a 

seguir explicita tal ideia: 

 

“(...) é também um requisito prévio para um sistema de saúde público mais 

flexível, sensível e moderno. (...) a descentralização do poder decisório para os 

níveis de governo estaduais, regionais e locais e, afinal, para os próprios 

usuários, é uma pedra angular de filosofia do movimento de reforma de saúde 

pública no Brasil” (BM, 1991, p. 121).  

 

É necessário enfatizar que a década de 1990 no Brasil, sob a perspectiva da 

política de saúde, apresenta um paradoxo. Ao mesmo tempo que se assiste a criação do 

SUS, no governo de Collor (1990-1992), percebe-se a diminuição de recursos e edição da 

Norma Operacional Básica (NOB/1991), consolidando os municípios como meros 
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prestadores de serviços, com baixa autonomia para organizar e estruturar as redes de 

atenção à saúde em seus territórios. Além disso, a lei 8080/1990 foi aprovada com vetos, 

o que na prática inviabilizou a participação da comunidade e transferência automática de 

recursos para os estados e municípios (PASCHE ET AL., 2006). Notoriamente, o boicote 

ao SUS pelo governo Collor é um reflexo do seu alinhamento à política externa neoliberal, 

que é marcada por abertura econômica ao mercado externo e deterioração do serviço 

público (para então privatizar). Esse tipo de estratégia de sucateamento dos serviços 

públicos em saúde revela o descompromisso do governo federal em garantir as ações e 

serviços do SUS a todos, implementando seu acesso focalizado vis-à-vis a um conceito 

de baixa qualidade e ineficiência.     

Ao prosseguir com a análise dos documentos do BM, o texto Informe sobre el 

Dessarrolo Mundial 1993: Intervir em Salud (BM, 1993) elencou as principais 

prioridades para aumentar a saúde da população, de forma a estabelecer os preceitos 

básicos para as reformas nesse setor. Para explicitar essas reformas, o Documento 

menciona: 

 

“(...) investir mais recursos em atividades de saúde pública de alto custo-

benefício que melhorem significativamente a saúde da população pobre; 

redirecionar despesas de saúde destinadas a serviços clínicos, de 

estabelecimentos de cuidados terciários, em instalações distritais que permitem 

a prestação de cuidados clínicos essenciais, reduzir o desperdício e a 

ineficiência em programas de saúde estaduais; e promoção de sistemas sob os 
quais as comunidades possam controlar e financiar os serviços essenciais de 

saúde em maior grau (tradução nossa, BM, 1993, p. 162). 

 

Assim, o documento ao concentrar os esforços sob esse prisma, destaca que a 

política de saúde no Brasil deveria ser direcionada para: 

 

“(...) a eliminação gradual dos subsídios públicos aos grupos em melhor 

situação econômica; aumento da cobertura de seguro; conceder ao consumidor 

a possibilidade de escolher sua seguradora e promover formas de pagamento 

que permitam o controle de custos (tradução nossa, BM, 1993, p. 165).  

 

Em relação a cobertura da população aos serviços de saúde, o BM é enfático ao 

evidenciar que deve ser feita pela via do mercado de planos e seguros privados: 
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“As políticas governamentais que estendem a cobertura de seguro ao resto da 

população - incluindo autônomos, idosos e pobres - eliminam as desigualdades 

inerentes aos sistemas de financiamento de saúde com múltiplos níveis e 

ampliam o conteúdo do conjunto de serviços de alcance universal. Quando o 

seguro atinge a cobertura universal, os subsídios são de fato voltados para os 

pobres e, portanto, progressivos” (tradução nossa, BM, 1993, p. 166). 

 

Após o impeachment de Collor (1992), o seu vice, Itamar Franco assumiu à 

presidência do Brasil. Em 1993, interrompe-se o aporte de recursos provenientes da 

Contribuição sobre a Folha de Salários para o financiamento da seguridade social, o que 

desencadeou uma das maiores crises do financiamento do setor saúde (OUVERNEY; 

FLEURY, 2017). Ademais, presenciam-se reformas que promovem políticas que dão 

apoio e incentivos à saúde suplementar (planos e seguros privados) e à contratação de 

prestadores privados. Essas propostas estão expressas no documento do BM de 1993.   

O documento Organização, prestação e financiamento da saúde no Brasil: uma 

agenda para os anos 90 (BM, 1995) ressaltou a agenda político-econômica para a década 

de 1990, baseando-se em instrumentos técnicos para moldar a assistência à saúde (pública 

e privada), o tipo de cobertura à população, bem como, uma reforma institucional na 

administração pública, principalmente, no que tange ao poder decisório dos municípios 

na gestão e financiamento da saúde (flexibilidade de contratação de provedores). Alguns 

trechos do documento explicitam esse processo na gestão e financiamento: 

 

“Primeiramente, um ponto central em relação à assistência médica no Brasil é 

a definição de quais poderes o governo estadual deve transferir para as 

municipalidades e quais deve manter para si” (BM, 1995, p. 10). 

 

“Em segundo lugar, a firme tendência para a universalização de cobertura, a 

menos que seja revertida por políticas eficazes de contenção de custos, trará, 

por si só, um aumento significativo nas despesas se as promessas públicas 

forem mantidas” (BM, 1995, p. 11). 

 

“Em terceiro lugar, a questão relativa à administração de cada hospital e 

ambulatório deve ganhar importância à medida que o sistema se torna mais 
descentralizado e o nível federal assume cada vez mais papel financeiro e 

regulador, menos voltado para a prestação de serviços clínicos” (BM, 1995, p. 

11). 
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Ao avaliar a implementação do SUS no contexto político-econômico da década 

de 1990, destaca-se a NOB 93 que indica a necessidade de mais recursos para os 

municípios. De certa forma essa Nob contraria as sugestões do BM. Pode-se considerar 

que a NOB atribui ao município a forma mais avançada de gestão – semiplena – de 

autonomia sobre o pagamento dos prestadores hospitalares e ambulatoriais, públicos e 

privados, o que de certa forma permite aos munícipios, ainda que com limitações, a 

utilização de recursos mais adequada às realidades e necessidades dos distintos territórios 

brasileiros (SCATENA; TANAKA, 2001). Ainda que o preceito principal dessa NOB se 

distancie das sugestões do BM, considera-se que até os documentos do BM de 1995 

desconsideram a universalidade e a integralidade dos serviços e ações de saúde do SUS 

para toda a população. 

Por sua vez, ancorado nas  propostas mais gerais do BM o então plano 

macroeconômico brasileiro, o Plano Real (1994), reforça as políticas de limitação 

orçamentária, evidenciando elevado custo social e econômico para manter a estabilidade 

da moeda, o Real. Compreende-se que o Plano, implantado no contexto do documento do 

BM de 1995, assegura um cenário que fragiliza, por exemplo, recursos orçamentários 

para o SUS, à medida que possibilita o aumento da  dívida interna e externa do Brasil, 

bem como, a dependência e participação do capital internacional nas atividades ou setores 

estratégicos brasileiros (SAMPAIO JÚNIOR, 2017).   

No documento Brasil: Governança no Sistema Único de Saúde (SUS): 

Melhorando a qualidade do gasto público e Gestão de Recursos (BM, 2007, p. 1) se 

versou que “persistem desafios significativos relacionados a ineficiências e baixa 

qualidade dos serviços prestados” na saúde. Tais problemas, conforme aponta o 

documento, são fruto de falha na governança, influenciadas, majoritariamente pela 

ausência mais efetiva de mecanismos de incentivos e responsabilização, a fim de garantir 

que os serviços prestados em saúde apresentem custo e qualidade aceitável. Para o BM 

(2007) esse desafio pode ser solucionado, a partir das respectivas recomendações: 

 

“Sincronizar e alinhar os processos de planejamento, orçamento, execução e 

informação e orientá-los para o desempenho” (BM, 2007, p. 6) 
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“Consolidar as transferências de recursos em categoriais mais abrangentes e 

vincular qualquer aumento no financiamento à melhoria do desempenho, assim 

recompensando o bom desempenho e penalizando o desempenho inadequado” 

(BM, 2007, p. 7) 

 

“Desenvolver e introduzir arranjos organizacionais que proporcionem às 

unidades de gestão níveis crescentes de autonomia e autoridade para a tomada 

de decisão sobre a gestão dos recursos” (BM, 2007, p. 7) 

 

“Fortalecer e profissionalizar a capacidade gerencial” (BM, 2007, p. 7). 

 

“Aplicar mecanismos para fortalecer a responsabilização, tais como contratos 

de gestão que induzam os administradores a focarem em objetivos específicos 

e resultados mensuráveis” (BM, 2007, p. 7, grifo nosso). 

 

“Estabelecer sistemas de monitoração robustos que visem a melhorar o 

desempenho organizacional” (BM, 2007, p. 8). 

 

Em consonância com essas recomendações, assiste-se, no período considerado 

da primeira década de 2000, o crescimento dos incentivos financeiros do financiamento 

federal por meio do Piso da Atenção Básica (PAB) variável, com o objetivo de fortalecer 

a Atenção Básica do SUS, como coordenadora do cuidado integral e ordenadora das redes 

de atenção à saúde. Assim, o PAB variável tem como missão, basicamente, assegurar 

incentivos financeiros para expandir a Estratégia Saúde da Família (ESF), aumentando o 

orçamento para os gastos em saúde dos municípios, desde que estimulem a adesão a ESF, 

elevando o número de equipes implantadas e composição de profissionais nos seus 

territórios (MENDES; MARQUES, 2016).   

Esses incentivos (PAB variável) já começam a se formalizar como política de 

alocação de recursos por meio do Pacto pela Saúde (pacto de gestão – metas), que redefine 

as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades em saúde da população. 

Alguns exemplos de indicadores ou metas estão ligados à redução de mortalidade infantil, 

casos de doenças emergentes e alguns tipos de câncer e na busca da equidade social, 

segundo o desempenho da gestão local, ou seja, o alcance ou não desses indicadores ou 

metas pré-pactuadas nas esferas subnacionais com o governo Federal (CNS, 2006).  

Ademais, também há proliferação dessa lógica de desempenho sob os contratos 

de gestão em saúde para os entes públicos, instaurada, essencialmente pelo Decreto 

7508/2011, considerando um modelo de avaliação que englobe recompensas, punições e 
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controle à administração pública. Notoriamente, essa norma institucional é um 

instrumento de produção de ranqueamentos, inspirando em uma lógica organizacional 

privatista, permitindo que o Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) seja uma aferição 

técnica, que muitas vezes, pode estar descontextualizada em função da diversidade 

demográfica, cultural e geográfica dos municípios brasileiros (CARNUT; MASSERAN, 

2016).      

É imprescindível salientar que nos três primeiros textos do Banco Mundial (BM, 

1991; 1993; 1995) percebe-se mais o foco no financiamento, organização e desenho do 

complexo público-privado da saúde no Brasil, principalmente no que tange financiamento 

em geral da saúde, bem como ao acesso, oferta e cobertura dos serviços de saúde à 

população. 

  Já no quarto texto do Banco Mundial (BM, 2007) compreende-se ênfase no 

Estado no que diz respeito ao controle e avaliação do processo de trabalho em saúde, 

sobretudo, no desenvolvimento de mecanismos de recompensas e punições para os 

trabalhadores da saúde, a fim de promover a qualidade e eficiência nos serviços em saúde 

prestados à população. A ênfase atribuída pelo documento do BM refere-se à lógica do 

desempenho, enquanto mecanismo que condiciona o comportamento do trabalhador à 

base da eficiência e racionalização.   

Já no documento do Banco Mundial intitulado 20 anos de construção do sistema 

de saúde do Brasil: uma análise do Sistema Único de Saúde, existe uma preocupação 

mais enfática de que é preciso estruturar no SUS “um amplo consenso sobre a necessidade 

de se melhorar o desempenho do sistema para responder às expectativas e necessidades 

de uma população que está envelhecendo rapidamente” (BM, 2013, p. 21). 

Nesse sentido, para se melhorar o desempenho do SUS, o BM prioriza o seguinte 

caminho: 

 

“mediante a expansão da atenção primária, o estabelecimento de redes 

regionais de atenção à saúde, novos modelos de prestação de serviços (maior 

autonomia ou modalidades de contratação) para os hospitais e a atenção 

primária e programas de garantia de qualidades” (BM, 2013, p. 21) 
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No que tange aos novos modelos de prestação de serviços ou modalidades de 

serviços, uma forma encontrada pelo BM é o destaque atribuído às Organizações Sociais, 

como forma de garantir o aumento da eficiência e qualidade dos serviços de assistência 

médica. Nesse documento o BM é explícito: 

“Face às persistentes preocupações acerca da eficiência e da qualidade, muitos 

estados e municípios estão experimentando novos modelos de prestação de 

serviços, incluindo a contratação de organizações sem fins lucrativos, por 

exemplo, as organizações sociais” (BM, 2013, p. 11, grifo nosso).  

 

Ademais, observa-se que: 

 

“Independentemente de novos modelos de contratação ou de parcerias com o 

setor privado, tanto o Ministério da Saúde como os governos locais estão 

trabalhando em estratégias para estimular melhorias de eficiência e qualidade 

por meio de normas e padrões de serviço mais explícitos e incentivos 

financeiros aos prestadores” (BM, 2013, p. 108, grifo nosso). 

 

A partir da análise dos textos do BM, ao longo da década de 1990 e 2000, 

percebe-se a influência dessa instituição em sugerir medidas para o sistema de saúde, 

tendo em vista a lógica privatista, sob a racionalidade de melhorar eficiência da 

administração pública. Por conseguinte, ao longo do decênio de 2010, essa ênfase do BM 

se intensifica ainda mais, aliada à introdução do conceito da CUS (cobertura de serviços 

básicos a população), conforme o documento da OMS (2010). Assim, tendo em vista esse 

cenário, compreende-se que Atenção Primária à Saúde se torna refém do discurso do BM, 

uma vez que a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017 dispõe de 

dispositivos associados às sugestões do Banco, principalmente no que diz respeito à 

quantidade  de Agente Comunitário de Saúde (ACS) na equipe ESF (mínimo de 4 

integrantes passou para apenas 1) e à priorização da chamada APS tradicional em 

detrimento da ESF, além de maior autonomia e flexibilidade para a gestão municipal 

(contratação indireta – Organizações Sociais de Saúde) (MELO ET AL., 2018). 

A portaria do MS n. 3992/2017 que trata do financiamento e da transferência de 

recursos federais para as ações e serviços públicos de saúde, pode ser um exemplo da 

influência do BM nesse processo de reformas no SUS, ainda que também tenha sido uma 

demanda dos gestores municipais. Isto porque, ela flexibiliza o fluxo financeiro da gestão 

pública da saúde, permitindo aos gestores subnacionais maior autonomia no manejo 
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referente aos recursos recebidos da União, sobretudo para a execução das ações pactuadas 

e programadas. A maior autonomia do poder local para o BM está associada à sua ideia 

de que a eficiência pública somente é possível ser garantida no nível de gestão local, isto 

é, o mais descentralizado do sistema. Por sua vez, a ideia-mestra do BM sobre aumentar 

a eficiência do Estado, nesse caso da portaria, pode ser passível de promover a 

fragmentação do SUS, particularmente, se o planejamento dessa nova autonomia 

pulverizar as diretrizes estabelecidas na lei 8.080/90 (PEREIRA; JUNIOR; FALEIROS, 

2019). 

 Por fim, no último texto do BM, intitulado, Propostas de reformas do Sistema 

Único de Saúde brasileiro (BM, 2018, p. 13) fica estabelecido em suas recomendações a 

necessidade de “se fazer respeitar a função de gatekeeper da atenção primária em saúde 

por meio da introdução de incentivos aos provedores dos cuidados aos pacientes”. Ainda 

se complementa a explicação de como funcionaria tal procedimento no Brasil:   

 

 “os gatekeepers são os médicos da APS – os pacientes são obrigados, ou 

incentivados, a cadastrar-se como pacientes de um clínico geral (CG) e 

precisam ser encaminhados por um CG para ter acesso à atenção especializada. 

Os incentivos para os pacientes variam de reduções na coparticipação ao 

recorrer à atenção especializada ou ambulatorial, ou cobrança no caso de 

consultas a especialistas ou atenção ambulatorial sem o encaminhamento 

de um CG” (BM, 2018, p. 13, grifo nosso).  

 

Adicionalmente, recomenda-se a utilização de itinerários de atenção ou 

diretrizes clínicas para que os profissionais de saúde, junto aos pacientes, consigam tomar 

a melhor decisão possível a respeito de condições clínicas específicas. Com isso em pauta, 

pode-se fortalecer ainda mais a lógica neoliberal para a fragmentação do cuidado à saúde 

sob as bases do utilitarismo e produtivismo. Em razão disso, destacam-se os seus 

elementos guia para a conduta médica: 

 

“Os itinerários clínicos descrevem todo o caminho para tratar pacientes com 

patologias específicas, incluindo funções de apoio tais como laboratório, 

radiologia e farmácia; funciona como uma lista de verificação que os 

prestadores de serviços de saúde devem seguir para dar o atendimento 

mais adequado. A utilização de itinerários clínicos significa que o uso 

inadequado dos serviços (excessivo ou insuficiente) é minimizado” (BM, 

2018, p. 13, grifo nosso).  
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Além disso tudo, ao longo do texto fica evidente a intenção dessa entidade em 

como deve ser a reforma primordial no financiamento e na rede de serviços do SUS,  

 

“O principal pilar da reforma proposta consiste na reorganização dos 

serviços e finanças do SUS em torno de redes integradas de saúde (Rede 

de Atenção à Saúde - RAS). Estas redes seriam compostas por prestadores 

autônomos (ou semiautônomos) de serviços de saúde (equipes ou grupos de 

APS, e redes de ambulatórios, hospitais e serviços de diagnóstico), financiadas 

pelos três níveis de governo e pagas por capitação com incentivos associados 

a melhores resultados (em vez de volume de serviços)” (BM, 2018, p. 6, grifo 

nosso). 

 

É perceptível o destaque dos prestadores autônomos nos serviços de saúde, uma 

vez que eles se encaixam à lógica neoliberal, sobretudo por meio do desenvolvimento de 

um mercado de saúde suplementar com mais participantes, produtos e maior concorrência 

sustentável a médio e longo prazo. Por esse motivo, além da reforma no financiamento e 

prestação de serviços do SUS, o BM evidencia que é primordial a expansão do 

relacionamento desse sistema com a saúde suplementar (planos e/ou seguros privados de 

saúde), a fim de aumentar a cobertura de APS: 

 

“Recomendação 2: Melhorar a coordenação com o sistema de saúde 

suplementar” (BM, 2018, p. 10, grifo nosso). 

 

“No Brasil, existe pouca ou inexistente cooperação entre os sistemas público e 

privado de saúde. A regulação do setor de saúde suplementar tem, 

frequentemente, focado no acesso e preços dos planos e seguros de saúde e 

pouco na necessidade de aproximação de desenhos de modelos de atenção. 

Existe potencial para regular a relação entre os dois sistemas de forma a 

maximizar a colaboração, incluindo fluxos conjuntos de pacientes e de 

informações” (BM, 2018, p. 10, grifo nosso). 

 

“Recomendação 3: Expandir e fortalecer a cobertura da APS” (BM, 2018, 

p. 11, grifo nosso). 

 

“Um pilar essencial da configuração da RAS é a racionalização da prestação 

de serviços através da APS” (BM, 2018, p. 11, grifo nosso). 

 

Aqui, tem-se a consolidação da CUS materializada sob as propostas do BM, uma 

vez que a APS se insere como uma porta de entrada para as ações e serviços de saúde, 

conquanto que o indivíduo tenha um comportamento considerado racional, no ponto de 

vista de gasto em saúde. Dessa forma, o tratamento e recuperação em saúde com 

itinerários clínicos específicos, na interpretação do BM, promove um gasto mais eficiente 
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do Estado com saúde, especialmente, se couber à administração pública focalizar o acesso 

da AB somente aos mais pobres. Além disso, é crucial para o Banco Mundial que 

coexistam, ao mesmo tempo, mecanismos que compartilhem a responsabilidade do 

cuidado em saúde entre os indivíduos de renda média e alta com o mercado de planos e 

seguros privados de saúde. Assim, é possível racionalizar a gama de serviços em saúde 

via APS, pois o indivíduo estará sujeito a ela - como porta de entrada única – para garantir 

o seu fluxo assistencial na rede ambulatorial e hospitalar, sob a ótica de barreiras de renda 

e condições de saúde.   

Todas essas orientações são necessárias devido a: 

 

“Recomendação 8: Definir um pacote de benefícios a ser coberto pelo 

SUS” (BM, 2018, p. 13, grifo nosso). 

“Embora o instrumento legal que instituiu a cobertura universal de saúde e 

criou o SUS afirme que todos devem ter acesso a um pacote aberto e gratuito 

de benefícios, na prática são aplicados mecanismos implícitos de 

racionamento que afetam desproporcionalmente os pobres” (BM, 2018, p. 

13, grifo nosso). 

 

Dessa forma, para o BM é imprescindível a definição de um pacote de benefícios 

a ser coberto pelo SUS. A justificativa do BM para esse pacote é que melhor delimita o 

que é atividade pública, e o que é atividade privada, promovendo uma sociedade mais 

justa, e com utilização mais sustentável e racional das ações e serviços de saúde. Dessa 

maneira é que BM esclarece o papel da atenção primária, empregando-a como porta de 

entrada do SUS, e a partir dela, com essa responsabilidade, organiza o fluxo assistencial 

dos indivíduos (BM, 2018). 

Ademais, ao se analisar as recomendações: 2 – Melhorar a coordenação de 

saúde com o sistema suplementar; 3 – expandir e fortalecer a cobertura de APS; sob o 

formato de médicos gatekeepers somados a itinerários e diretrizes terapêuticas pré-

definidas aos pacientes; 8 – Definir um pacote de benefícios a ser coberto pelo SUS, é 

possível perceber a estruturação de um programa em moldes de capitação ponderada, 

pagamento por desempenho e incentivos a programas específicos ou estratégicos. Esse é 

o caso justamente do Programa Previne Brasil (BRASIL, 2019) que está intimamente 

relacionado com o novo formato de financiamento, regulação e prestação de serviços e 
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na APS no Brasil. Dessa forma, dado a esse novo formato, o BM junto ao Estado promove 

a concepção da APS restrita, focalizada e assistencialista a grupos em estratos mais baixos 

de renda. Nessa perspectiva, apenas as pessoas adscritas à microárea de um território 

específico têm (em tese) a possibilidade de acesso às ações e serviços de atenção à saúde 

garantida pela administração pública. Ademais, salienta-se que se dificulta o 

fortalecimento de visitas domiciliares, o que prejudica a ação comunitária, o 

planejamento territorial e a vigilância à saúde, sobretudo devido à ausência de recursos 

globais associados à APS.   

2.1 A eficiência do SUS segundo o Banco Mundial: a responsabilidade do Estado 

apenas com a população de baixa renda 

O Sistema Único de Saúde é formado por um complexo número de organizações 

e serviços, públicos e privados, articulados com diferentes formas de financiamento, 

gestão e prestação de ações de saúde à comunidade, sendo estas relações fruto da sua 

dinâmica político-histórica ao longo de sua construção social. Sob esse contexto, deve-se 

compreender que o SUS é um sistema único e descentralizado, que organiza suas ações e 

serviços em uma rede hierarquizada e regionalizada, com direção única em cada esfera 

de governo e com participação da comunidade. Assim, destaca-se, que com base em suas 

diretrizes, tem-se o objetivo de garantir o atendimento universal, com atenção integral à 

saúde, priorizando ações preventivas, sem prejuízo a serviços assistenciais (BRASIL, 

1988). 

Na contramão dessa ideia, compreende-se que a CUS é um projeto político-

econômico apoiado pelas entidades internacionais, como o BM e a OMS, que buscam 

pelo processo permanente de autorreprodução do capital, principalmente, em tempos 

recentes (BOSCHETTI, 2016). Assim, diante da ideia neoliberal do BM de o SUS 

absorver os recursos de forma ineficiente e não atender a todos, a CUS, em sintonia com 

as propostas dos órgãos multilaterais, tanto o BM como a OMS, apresenta-se como uma 

solução em organizar o acesso aos serviços de saúde, designando a responsabilidade do 

Estado, apenas para com os mais pobres. Na realidade, essa é a ideia-mestra que foi sendo 

indicada pelo BM ao longo de seus documentos (1991; 1993; 1995; 2007; 2013; 2018) e 

pela OMS (2010). Dessa forma, de acordo com essas organizações, ao promover a 
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expansão da CUS no território brasileiro evitam-se constrangimentos (barreiras de 

acesso) e otimizam-se as oportunidades de escolha dos serviços em saúde pela população.  

Em virtude disso, limita-se o conceito da direito à saúde no Brasil, trazendo a 

ideia de que a universalidade de acesso à saúde só pode ser alcançada quando o governo 

se responsabiliza pelas pessoas de baixa renda, pois elas não têm a capacidade de 

contribuir à lógica dos pré-pagamentos aos fundos comuns, que são necessários para o 

financiamento da CUS.   

É realmente sedutor o conceito da CUS no Brasil para as correntes neoliberais 

contemporâneas, que muitas vezes, trazem os princípios de fraternidade entre todos, 

principalmente na imagem do Estado protetor dos mais pobres (OMS, 2010; 2021). 

Entretanto, o que se mascara, na verdade, é o interesse do capital privado, e a sua 

tendência a pressionar os indivíduos que podem pagar, a escolher uma espécie de plano 

e/ou seguro privado de saúde, conforme a sua capacidade de gasto, o que lhe garante, em 

princípio, determinada cobertura de assistência à saúde.  

Nesse sentido, pode-se dizer, que a CUS, nada mais é do que, a tentativa de 

modificar o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, diminuindo a obrigação do 

Estado na política universal de saúde. Ainda, não leva em conta, o papel indireto do SUS 

nas políticas e práticas da vida cotidiana, essencialmente, ligadas à vigilância sanitária, à 

imunização, ao tratamento de doenças crônicas, transplantes de órgãos e transfusão de 

hemoderivados, bem como, sendo o agente principal no controle de endemias e 

pandemias e de ações de promoção e prevenção à saúde (BRASIL, 1988). 

Essa articulação entre o BM e o Estado brasileiro, pouco a pouco, vem ganhando 

espaço sob os argumentos de proteção do risco financeiro e buscas alternativas de 

financiamento setorial, especialmente, a partir do governo Temer (2016-2018). Com essa 

pauta de discussão na saúde, em 2016, o Ministério de Saúde (MS) encaminhou à Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) propostas de novos planos de saúde populares, 

que seriam mais simplificados, com cobertura mais restrita e preços mais baixos. Assim, 

é preciso compreender que essa proposta do MS está intimamente ligada a lógica da CUS. 

De tal forma que nela se expressa veladamente que quanto menos se paga, menor deve 

ser cobertura e o rol de serviços das seguradoras e/ou planos privados para a tratamento, 
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reabilitação, promoção e prevenção à saúde no Brasil (BAHIA et al., 2016); 

(GIOVANELLA et al., 2018). 

Essa investida do Estado, também está associada ao mercado financeiro, tendo 

em vista que a CUS, está relacionada a criação de fundos comuns específicos por meio 

de pré-pagamentos da população, funcionando da mesma forma que o fundo público, 

como uma espécie de carteira de investimentos ao mercado acionário, pagamento de 

dívida pública, juros e amortizações.  

3. O modelo de atenção primária à saúde no Brasil: agendas e estratégias consoantes 

às propostas da CUS pelo Banco Mundial  

Para a OMS (2010) e o Banco Mundial (2013, 2018) os cuidados em saúde 

primários são uma abordagem em saúde centrada nas necessidades e especificidades dos 

indivíduos, famílias e comunidades. Por esse motivo, a atenção primária em saúde é a 

forma mais eficaz e com melhor relação custo-benefício para se alcançar a CUS. Nesse 

sentido, para o BM e a OMS, a Atenção Primária à Saúde (APS) no SUS deve ser a porta 

de entrada da população para o acesso aos serviços de saúde, a fim de racionalizar os 

gastos desnecessários em saúde, bem como, evitar inchaço nos níveis mais complexos de 

atenção e cuidado à saúde.  

Conforme o Banco Mundial (1991, 1993, 1995, 2007, 2013, 2018) os maiores 

desafios para a APS no SUS dizem respeito a ampliação do acesso de cobertura à 

população, garantido por meio do seu protagonismo na ordenação e coordenação do 

cuidado em saúde, evitando a fragmentação com os outros serviços mais especializados 

e proporcionando equidade e qualidade nos serviços de atenção à saúde prestados à 

população. 

Ademais, o Pacto pela Saúde (PPS), instituído no SUS em 2004, também pode 

ser associado às diretrizes do BM e OMS, particularmente no seu efeito de produzir 

melhor eficiência do Estado. Isto porque, de acordo com Menicucci et al. (2017), o PPS 

contém uma proposta de gestão por resultados, com definição de metas individuais e não 

cooperativas. Em consequência disso, cumprir as metas, não necessariamente significa, 

ter desempenho satisfatório em termos de garantir a atenção em saúde adequada à 

população.  
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Nessa perspectiva, mais uma vez, se observa que se esvazia os diretrizes do SUS 

conforme preconizados na CF/88, de forma a ligá-lo à lógica de concorrência e autonomia 

de mercado, sem construir a cooperação entre os municípios. Assim, muitas vezes, o 

desempenho (alcance das metas) na APS dos munícipios se condiciona ao fornecimento 

de incentivos legais e normativos pelo governo Federal. 

Outra iniciativa do governo Federal vinculada ao desempenho e cumprimento 

de metas pelos gestores e equipes ESF e que se relaciona aos ditames do BM é o Programa 

Nacional de Melhoria no Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Para 

alcançar os seus objetivos, o MS organizou um conjunto de estratégias de qualificação, 

acompanhamento e avaliação do processo de trabalhos das equipes de saúde. Elas estão 

vinculadas a um conjunto de entrevista-questionários que englobam a infraestrutura, 

gestão para o desenvolvimento da APS, valorização do trabalhador, acesso e qualidade 

da atenção à saúde e satisfação do usuário (BRASIL, 2018).  

Em conformidade com o Ministério da Saúde (2018), após a classificação de 

cada equipe ESF, no processo de certificação externa do PMAQ-AB, caso o desempenho 

seja insatisfatório, o gestor do município não recebe o valor do incentivo. No caso de 

regular, bom e muito bom para as equipes ESF, o gestor local recebe 20%, 60% e 100% 

do Componente de Qualidade da Atenção Básica – PAB variável. Nesse sentido, os 

valores recebidos por equipe ESF podem oscilar entre R$ 900 a R$ 12.000, revelando um 

sistema de recompensa à medida que se aumenta o desempenho das equipes. A ideia de 

recompensa se associa às diretrizes apontadas pelo BM.  

Segundo Bertusso e Rizzotto (2018) o PMAQ-AB responsabiliza a gestão e as 

equipes ESF por uma série de ações para qualificar o processo de trabalho em saúde, bem 

como, o acesso aos serviços à população. Além disso, a valorização financeira por 

desempenho pode gerar competições entre as equipes ESF em vez de solidariedade entre 

os trabalhadores, além de deslocar a política de saúde da atenção básica a um processo 

ritualístico de conferência de metas. Por esse motivo, percebe-se que o governo Federal 

realiza uma aproximação às sugestões das reformas aos sistemas de saúde indicadas pelo 

BM, visto que são mecanismos para a fiscalização dos índices de eficiência dos agentes 

que prestam ações nos serviços de saúde.   
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No que tange ao novo financiamento da APS proposto e adotado pelo MS, por 

meio da Portaria n. 2979/2019, intitulado Programa Previne Brasil, é importante 

compreender que ele vincula o indivíduo (majoritariamente de baixa renda) a um 

cadastro, de acordo com a sua Unidade Básica de Saúde (UBS), o que já se entende que 

os cuidados são individuais, e não coletivos. Além disso, no Previne Brasil os 

componentes relacionados ao monitoramento, avaliação e processo de trabalho das 

equipes de saúde (ESF) são intimamente ligados a incentivos relativos à produção 

assistencial, ampliação do horário de funcionamento da unidade básica de saúde, 

informatização dos serviços e formação dos profissionais (BRASIL, 2019).  

É primordial frisar que ao se alinhar o montante de recursos com base na 

população (específica por renda) cadastrada nas esquipes ESF, já se percebe a 

desconstrução do princípio de universalidade do SUS. Assim, entende-se que para o 

Banco Mundial e a OMS, o acesso à APS do SUS deve ser conforme a renda do indivíduo. 

Assim, sob esta forma de ingresso na APS, pode-se generalizar os mecanismos de 

recompensa ou punição relativos à qualidade e à produtividade das equipes ESF, bem 

como, o comportamento e a utilização de tecnologias para o tratamento e recuperação em 

saúde do indivíduo – taxas, copagamento, coparticipação – consoante a uma política 

macroeconômica de controle de gastos públicos. Dessa maneira, com o aval do governo 

Federal, sob influência do BM e OMS, é possível instaurar essa agenda que pode limitar 

o SUS, a ser um pacote mínimo de serviços básico aos indivíduos de baixa renda, e não, 

a um sistema universal de ações e serviços em saúde, disponível a toda a população 

brasileira.  

Considerações Finais 

É possível perceber que há mais de trinta anos vem se desenvolvendo um projeto 

hegemônico na fase contemporânea do capitalismo, cujo objetivo é estabelecer a 

racionalidade neoliberal no seio das práticas políticas, econômicas e sociais do Estado. 

Dessa forma, deve-se compreender que a necessidade de corte de gastos, especialmente, 

no que diz respeito aos recursos direcionados ao SUS, é uma escolha arbitrária, que muito 

coaduna com a generalização de pensamento sobre a ineficiência da administração 

pública, praticamente alinhado aos ditames do Banco Mundial e a Organização Mundial 

da Saúde. 
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O corte de gastos na esfera pública (saúde, educação, previdência, assistência 

social) é uma tônica, geralmente, associada a um caminho a ser seguido para se garantir 

a superação das crises. Por isso, procurou-se mostrar que o Banco Mundial e a 

Organização Mundial da Saúde são organizações que vêm participando na formulação 

desse passo-a-passo de superação das crises, de forma a articular os interesses do Estado 

aos do capital, especificamente promovendo recomendações aos sistemas de saúde no 

mundo. 

Não é à toa que as propostas de reformas ao SUS pelo Banco Mundial se alinham 

sob a forma de contribuições obrigatórias organizadas em fundos, trazendo em destaque 

a atenção primária, como forma de porta de entrada para o cuidado em saúde dos 

indivíduos. A concentração de capital e as possibilidades de investimentos, além da 

remuneração para a administração desses fundos, possivelmente, sob a forma de juros, é 

a alma desse tipo de negócio. Além disso, estas propostas do BM para a reforma do SUS 

no Brasil, de fato são ações externas para tentar reformular a CF/88, inclusive 

desconsiderando a universalidade do direito à saúde integral dos brasileiros, inclusive 

para aumentar as ações do mercado privado no campo da saúde. Por isso, existe o 

interesse em modificar o SUS para a CUS, especialmente, a partir do acesso às ações e 

serviços de saúde do SUS pela atenção primária.  

Não se pode dizer que não existem resistência dos trabalhadores e movimentos 

sociais para estabelecer alternativas de diálogo com o governo Federal, sobretudo para 

impedir retrocessos à política, financiamento e gestão do SUS. Entretanto, o governo 

atual vem se alinhando cada vez mais, e mais rápido, às propostas de reformas do BM ao 

SUS. O programa Previne Brasil é um indício que mostra a ação do Banco Mundial no 

que diz respeito a mudança na transferência de recursos federais à atenção primária à 

saúde. Assim, instrumentos de punição e recompensa ganham forma nos documentos do 

BM para quantificar a eficiência, qualidade e produção assistencial das equipes ESF, bem 

como, avaliar os gestores dos serviços de saúde.  

Ainda, é preciso alertar que o Banco Mundial e o Estado estão alinhados para 

separar o SUS conforme estruturas explícitas de mercado privado, como concorrência, 

formação de preços e diferenciação de produto, sob o ponto de vista individual do 

consumidor. Isso significa que a renda do indivíduo será fator condicionante para usufruir 
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do SUS – segundo o entendimento deles – pois pessoas de baixa renda não podem 

colaborar à lógica de contribuições organizadas em fundos. 

É nessa perspectiva, que para o BM, se constrói o entendimento de que a 

universalidade do SUS já não é mais possível. Por essa razão, um pacote de serviços 

básicos via atenção primária pelo SUS, é um caminho a ser seguido para garantir a 

eficiência dos gastos do Estado, que se mostra alinhado ao contexto da dinâmica do 

capitalismo contemporâneo. 

Em vista dessas transformações recentes na forma de transferência de recursos 

federais à atenção primária à saúde, compreende-se que se pode evidenciar ainda mais as 

disparidades políticas, sociais e geográficas no país, particularmente no que tange ao 

acesso da população às ações e serviços de atenção à saúde do SUS. 
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Artigo II  

 

Programa Previne Brasil: de Atenção Básica para Atenção Primária à Saúde no 

Sistema Único de Saúde  

 

Introdução  

 

Ao longo dos mais de trinta anos de existência do Sistema Único de Saúde (SUS) 

no Brasil, têm-se observado que existe uma dinâmica político-histórica de 

subfinanciamento estrutural nesse sistema, que é resultante de um montante de recursos 

aquém do necessário para todas as ações e serviços públicos de saúde (ASPS). Para 

ilustrar essa ideia geral do subfinanciamento, se o artigo 55 das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 tivesse sido aplicado, 30% 

dos recursos da Seguridade Social seriam destinados à saúde. Assim, em 2020, os 

recursos federais à saúde teriam sido R$ 271 bilhões e não de R$ 125 bilhões, como 

registrado na despesa executada do Ministério da Saúde (MENDES; CARNUT, 2020a).   

 Além disso, é importante evidenciar que independente dos protagonistas 

envolvidos, a questão do financiamento do SUS sempre foi alvo de tensão envolvendo o 

Ministério da Saúde (MS) e a área econômica do Governo Federal. Entre 1995 a 2020, o 

gasto do MS não foi alterado, mantendo-se em 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB), ao 

passo que, o gasto com juros da dívida, foi, na média, equivalente a 7,1% do PIB 

(MENDES; CARNUTb, 2020a). Segundo Fatorelli et al. (2021) no ano de 2020, o 

Orçamento Federal Executado destinado aos pagamentos de juros e amortizações da 

dívida, correspondeu a R$ 1,38 trilhão, sendo essa quantia 33% superior ao valor gasto 

em 2019. Por esse motivo, aponta-se que esse montante de recursos destinado ao 

pagamento da dívida em 2020 representou o principal gasto do Estado, além de também 

ser o maior gasto em crescimento nominal em relação a 2019. 

Sob esse cenário preocupante do subfinanciamento do SUS, é preciso enfatizar 

que desde 2016, existe a introdução de uma das maiores medidas de corte de gastos 

públicos para alcançar o equilíbrio fiscal: a Emenda Constitucional 95, promulgada pelo 

Governo Temer. Esse dispositivo jurídico congelou os gastos da União com despesas 
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primárias – e não despesas financeiras - por vinte anos, baseado no valor das despesas de 

2017, corrigida apenas pela inflação via Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com Santos 

e Funcia (2019) existem diferentes cálculos econômicos (considerando diversas 

metodologias de projeção) comprovando que serão retirados, no mínimo, R$ 200 bilhões 

(a preços de 2017), ao longo desses vinte anos, o que corresponderá ao um gasto de 1,1% 

do PIB ao final desse período. Em razão disso, enfatiza-se que a EC 95/2016 desfinancia 

o SUS, pois o sistema perde recursos anualmente para responder às necessidades em 

saúde da sociedade, o que se constitui como retrocesso à garantia da alocação de recursos 

federais ao SUS.  

Com a vigência da EC 95/2016 no Brasil, pode-se compreender que existe forte 

presença do Estado nas atividades econômicas em consonância com a lógica do 

capitalismo contemporâneo, uma vez que esse dispositivo jurídico não estabelece limite 

legal para o pagamento de juros e outras despesas financeiras, como mencionado. Dessa 

forma, é preciso reconhecer que o Estado é parte integrante das relações capitalistas de 

produção, baseadas na forma-mercadoria (PACHUKANIS, 2017).    

A partir desse entendimento, deve-se observar que, no momento da crise 

contemporânea do capital, os ataques aos direitos sociais, em geral, e ao direito à saúde, 

em particular, devem ser compreendidos à luz da crise da forma-mercadoria. À vista 

disso, é primordial não reduzir a crise sanitária como decorrente apenas das políticas do 

governo Bolsonaro, mas também da totalidade da crise do capital (MASCARO, 2018); 

(MENDES; CARNUT, 2020a). 

Todo esse contexto de desfinanciamento do SUS alimentado por meio de 

medidas austeras do Estado no capitalismo contemporâneo, sem dúvida, também é 

prejudicial quando se observam as transferências do MS para os níveis de atenção à saúde. 

Segundo Funcia (2020) em 2019, o orçamento para a Atenção Básica foi de R$ 27,6 

bilhões, enquanto em 2021, a programação orçamentária caiu para R$ 24 bilhões.  Dessa 

forma, a EC 95/2016 aprofunda os constrangimentos para se garantir o sistema público e 

universal com ações e serviços em saúde de qualidade à população brasileira. 

Assim, esse artigo tem como objetivo discutir a trajetória histórica do 

financiamento federal da Atenção Básica (AB) no SUS, buscando evidenciar a 

persistência do seu subfinanciamento, e em anos recentes, o desfinanciamento pautado 



61 

 

   

 

pelo novo modelo de transferência de recursos federais. Para isso, optou-se em estruturar 

o artigo em três partes. Na primeira parte, aborda-se a radicalidade da concepção inicial 

dos cuidados primários em saúde, no sentido de compreender a determinação social da 

saúde, destacando seu caminho até a emergência do conceito da Atenção Básica no SUS, 

considerado, junto com a concepção de Atenção Primária à Saúde - APS, como termos 

equivalentes conforme a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) de 2017.  

Na segunda parte desse trabalho, evidencia-se, em perspectiva histórica, as 

transferências de recursos do MS para a AB ao longo dos mais de trinta anos de existência 

do SUS. Por fim, na terceira parte desse estudo, analisa-se as transformações do modelo 

de financiamento da AB no SUS, principalmente devido às mudanças de transferência de 

recursos do MS, segundo o programa Previne Brasil. Sob essa nova forma de 

transferência de recursos federais para a AB, discute-se os seus três principais critérios, 

capacitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas, 

a fim de compreender a magnitude dessa escolha política do governo Bolsonaro.  

 

Atenção Básica à Saúde: trajetória histórica de sua origem, radicalidade e 

estruturação da Política Nacional de Atenção Básica no Brasil  

 

De forma geral, internacionalmente e nacionalmente, os cuidados primários em 

saúde são um conjunto de ações preventivas e curativas organizadas de forma 

regionalizada, contínua e sistematizada para responder às necessidades em saúde da 

população (OMS, 2021). As ações e serviços de atenção básica do SUS integram cuidados 

individuais e coletivos, levando em consideração as características sociais dos territórios 

adscritos nas comunidades para executar o trabalho em saúde (BRASIL, 2011a). Apesar 

desse relativo consenso, os países com sistemas nacionais de saúde, podem estruturar 

diversos arranjos político-institucionais para os cuidados primários em saúde, 

principalmente no que diz respeito à forma de acesso às ações e serviços em saúde, ora 

diminuindo ou aumentando as barreiras de ingresso, sobretudo via critérios ligados à 

renda das famílias. 

O Relatório Dawson solicitado pelo governo inglês e publicado em 1920 é a 

primeira descrição completa de uma rede regionalizada de serviços, que tem como base 
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o apoio à atenção integral à saúde em rede de serviços primários. Além disso, essa nova 

organização deveria contar com serviços de laboratórios, radiologia e leitos para 

acomodação dos pacientes, de forma que o fluxo dos indivíduos seja estabelecido 

conforme o tamanho, complexidade e características das populações nos territórios. Em 

razão desses aspectos, os centros primários foram propostos como o núcleo desse novo 

arranjo político-institucional em saúde, sendo que os trabalhadores nesses centros 

primários se relacionam com os especialistas, solicitando exames, consultas e internações 

(leitos), a fim de estabelecer os itinerários terapêuticos de cada paciente (OMS/OPAS, 

1964). 

Esta concepção elaborada pelo governo inglês, influenciou a organização dos 

sistemas de saúde em diversos países - Canadá, Cuba, Brasil, Escócia, País de Gales, 

Portugal, Espanha, Dinamarca, Suécia, Noruega - cujo princípio se fundamenta em 

sistemas nacionais de saúde, ou seja, vincula-se a saúde como uma necessidade que deve 

ser financiada, organizada e coordenada pelo Estado (PORTELA, 2017). Para além disso, 

em 1978, a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em Alma-Ata, no Cazaquistão (atualmente) – à 

época, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) - formulou em documento 

síntese redigido em dez pontos a seguinte declaração: “necessidade de ação urgente de 

todos os governos, de todos os que trabalham nos campos da saúde e do desenvolvimento 

e da comunidade mundial para promover a saúde de todos os povos do mundo”. Dessa 

forma, cunhava-se o conceito-chave de cuidados primários em saúde, visando promover 

tecnologias e métodos que ampliassem a regionalização dos serviços e ações em saúde e 

a integralidade do cuidado a todas as pessoas (OMS, 1978). 

Dada a realidade da época, é possível dizer que os cuidados primários em saúde 

objetivavam descontruir os conceitos simplistas em saúde baseados em estar ou não 

doente. Em Alma-Ata, compreende-se que as ações e serviços de saúde precisam ser 

socialmente aceitáveis, cientificamente comprovados, e quando possível, levando em 

consideração os saberes das comunidades para estabelecer vínculo entre os trabalhadores 

e os pacientes. À vista disso, é primordial desenvolver os processos de trabalho em saúde 

com dispositivos e ferramentas de educação em saúde para a promoção, prevenção e 

controle das doenças transmissíveis e infecciosas, endemias e pandemias. Além desses 

aspectos, é vital construir junto à comunidade, o compartilhamento de responsabilidades 
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e informações para erigir a autonomia dos pacientes, bem como, as políticas e práticas de 

medicamentos, planejamento familiar e cuidados materno-infantil, alimentação 

adequada, saneamento básico e provisão de água potável (BRASIL, 2002). 

Assim, no que diz respeito ao conceito dos cuidados primários em saúde cunhado 

em Alma-Ata, Breilh (2006) evidencia a Determinação Social em Saúde, pois é uma 

categoria para compreender o modo de produção, formação e reprodução social e as 

classes sociais no processo saúde-doença. Nessa perspectiva, o modelo de cuidados 

primários em saúde seria uma ruptura com as intervenções pontuais e desarticuladas no 

campo da saúde, que envolvem aplicações sociopolíticas de conceitos de grupo e 

comportamento de risco, tendo como objetivo o controle e manutenção da ordem social. 

No que tange ao campo epistemológico, a Determinação Social em Saúde é de matriz 

materialista-dialética, acreditando que é pela materialidade das coisas (sistema produtivo) 

que se produz as ideias. Por esse motivo, o conhecimento se dá somente pela história, o 

que acaba perfazendo a verdade. Desse jeito, compreende-se que a Determinação Social 

em Saúde é uma reação à ciência positivista, uma vez que esta última supõe que a 

realidade é posta diante de nós, sem conteúdo, dinâmicas e processos relacionados ao 

sistema produtivo hegemônico. 

Mesmo com a radicalidade conceitual dos cuidados primários em saúde 

estabelecidos em Alma-Ata, em resposta a esse pensamento supracitado, as organizações 

internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Banco Mundial (BM), 

financiaram amplamente representações sociais importantes em diferentes esferas 

(públicas, privadas, civis, não governamentais e acadêmicas), com o intuito de viabilizar 

a aceitabilidade do conceito de Determinantes Sociais em Saúde. Segundo Buss e 

Pellegrini Filho (2007) estes são fatores sociais, econômicos, étnicos/raciais, 

psicológicos, culturais e comportamentais que influenciam a ocorrência dos problemas 

de saúde da população, além de estabelecer os padrões de risco e previsões (em tese) de 

novas tendências do processo saúde-doença.  

Ademais, ao levar em consideração os Determinantes Sociais em Saúde, junto à 

lógica dos cuidados primários em saúde, Starfield (2002) evidencia que estes são o 

primeiro contato de assistência continuada e centrada na pessoa. Em razão disso, deve ter 

como atributos: primeiro contato (porta de entrada do usuário), longitudinalidade (rede 

de práticas colaborativas entre os profissionais das equipes), integralidade (itinerário 
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terapêutico pré-definido ao paciente), coordenação (rede hierarquizada para o acesso às 

ações e serviços relativos à rede de especialistas, consultas, exames, cirurgias) de atenção 

à saúde. Com essa interface, percebe-se a ruptura da radicalidade inicial dos cuidados 

primários em saúde estabelecidos em Alma-Ata, dado que os elementos gerais são vistos 

pela primazia da ótica da produtividade, custos e gerencialismo das ações e serviços de 

saúde, englobando critérios de ranquiamento para a recompensa ou punição da gestão e 

profissionais de saúde. Vejamos o que Mendes e Carnut (2018, p. 1115-1116) 

argumentam sobre esta lógica do desempenho e gerencialismo no trabalho em saúde:  

 

“Nesse sentido, é consenso que o desempenho está relacionado a uma 

expectativa de cumprimento comportamental previamente estabelecida; o que 
não é consenso é: o comportamento do quê? Para quem? O desempenho está 

relacionado à lógica de superação de expectativas que atribuem um mérito 

funcional àquele (algo) que executou alguma coisa além do esperado. Não 

obstante, desempenho pode ser entendido como uma gradação de resultados 

conceitualmente relacionados à busca de um prêmio por mérito atingido e, 

portanto, compõe a noção de justiça distributiva não por necessidade, esforço, 

ou contribuição social do serviço, mas por “mérito”. Foi assim que, no 

paradigma gerencialista, o desempenho ficou reduzido apenas à produtividade 

e à quantidade de trabalho” (MENDES; CARNUT, 2018, p.1115).  

 

“É nessa chave que, na produção do trabalho sob a lógica do desempenho, se 

gera reflexivamente mais espoliação do trabalho concreto na prática dos 

serviços de saúde. A contínua e incessante repetição desse ciclo promove 

processos de trabalho que perdem o sentido de si e se transformam em 

números-síntese que representam, em última instância, o desempenho daquilo 

que poderia ser retribuível (mas não vai ser). E na tentativa de alcançar o 

humanamente inalcançável, o desempenho gerencialista se agudiza, se 

reinventa e, no seu exercício, é capaz de se fazer cada vez mais perverso. Isso 

fica bem claro na famosa frase que ganhou as mídias sociais e atualmente 

habita a representação da gestão na saúde pública: “se a gente alcança a meta, 

a gente dobra meta!” (MENDES; CARNUT, 2028, p. 1116). 

 

É importante ressaltar ainda que tal ideia dos atributos gerais dos cuidados 

primários em saúde, com ênfase em Determinantes Sociais de Saúde, se adequou ao 

capitalismo, sugerindo que é preciso segmentar e focalizar as ações e políticas de saúde, 

com os respectivos financiamentos e critérios de alocação de recursos em programas de 

renda ou de risco do paciente. Além disso, segundo Saad Filho (2015, p. 63) o avanço do 

estágio neoliberal do Estado no transcorrer da história ocorreu geralmente em um 

processo de duas etapas. A primeira fase (transição ou de choque) do neoliberalismo exige 

forte intervenção do Estado para conter os trabalhadores e esquerda organizada, a fim de 
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impor o novo quadro institucional sob anuência da integração transnacional do capital 

nacional. Na segunda fase (neoliberalismo maduro), é precípuo manter o controle das 

relações sociais impostas no período anterior, além de assegurar a consolidação do setor 

financeiro sobre a alocação de recursos, o gerenciamento pelo Estado da nova modalidade 

de integração nacional internacional de produção. Assim, é exequível introduzir políticas, 

práticas e reformas especificamente neoliberais no campo da saúde, principalmente 

reconstituindo os sujeitos sociais em linhas neoliberais.  

Em razão desse processo de desenvolvimento do neoliberalismo pautado em 

duas etapas, pode-se compreender os seus efeitos no campo da saúde no Brasil. De acordo 

com Dantas (2018) o processo político da Reforma Sanitária no país convive, desde a sua 

emergência, nos anos 1970, com um vazio (pouca participação) das massas populares nas 

reinvindicações pela saúde pública e de caráter universal. Em razão disso, não é à toa, 

que mesmo com o êxito da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no início dos anos 

1990 no Brasil, ao mesmo tempo, as políticas econômicas neoliberais encontraram 

sucesso para florescer mundialmente. Segundo Souza (2020) o BM foi o protagonista no 

processo de concretização dos objetivos neoliberais. Ademais, no que tange a saúde, essa 

instituição financeira utilizou uma manobra teórico-conceitual (ideológica) sobretudo 

com apoio da OMS, com a publicação do documento em 2010: “Financiamento dos 

sistemas de saúde: o caminho para a cobertura universal", particularmente introduzindo 

essa nova concepção de ‘cobertura universal da saúde’. Tal estudo centra-se em propostas 

de reformas para os sistemas de saúde, direcionando a AB a uma lógica cada vez mais 

focalizada e assistencialista – cobertura para uma parte da população, os mais pobres, 

distanciando-se da concepção universal do SUS -, o que afasta ainda mais da sua 

radicalidade original e do modelo de cuidados primários preconizado em Alma-Ata, e 

aproxima-se do que as políticas neoliberais defendem sob anuência do BM e da OMS. 

Em face dessa articulação do BM e da OMS no campo na saúde no Brasil, é 

importante relembrar que o governo federal, em 1994, sob comando de Itamar Franco, 

criou o Programa de Saúde da Família (PSF), o que agradou estas entidades pois permitiu 

colocar o projeto de cuidados primários menos radical em curso no país (MENDES; 

CARNUT; GUERRA, 2018):  
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“ (...) constitui-se uma criação totalmente brasileira que resulta da síntese de 

cinco grandes elementos: a) apresenta-se como um 'catálogo de serviços' a 

serem oferecidos (alguns cuidados primários de saúde e outros); b) baseia-se 

na inter-relação entre os conceitos 'restritos' de ações de promoção da saúde e 

prevenção de doenças; c) tem como finalidade ser de AP (em termos de seus 

princípios fundamentais); d) configura-se por meio de diferentes experiências 

pioneiras no Brasil (agentes sanitários e profissionais de nível superior) e) 

baseia-se em baixa incorporação tecnológica do tipo dura e alta incorporação 

tecnológica leve” (MENDES; CARNUT; GUERRA, 2018, p. 229). 

 

Assim, com a criação de incentivos federais específicos ao PSF, além da larga 

aceitação social, foi possível moldar os cuidados primários à brasileira, com formas mais 

paralelas e fragmentadas de inserção à rede de saúde preexistentes. Com o passar dos 

anos, em março de 2006, o MS na gestão presidencial de Lula, publicou o que é 

considerado como o marco histórico para a consolidação nacional e a expansão do 

Estratégia Saúde da Família (ESF), tendo em vista a reorganização da atenção primária 

no Brasil: a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). (GIOVANELLA, 2018); 

(PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

Segundo Melo et al. (2018) a PNAB 2006 reconheceu a importância das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) para os cuidados primários em saúde, trazendo como 

protagonistas os municípios para a formulação, execução e fiscalização das políticas de 

saúde. Assim, com a PNAB 2006 permitindo maior papel da administração municipal na 

gestão de seus territórios, percebeu-se a redução na mortalidade infantil, e também, 

elevou-se a resolutividade em casos de baixa e média complexidade aos pacientes em 

UBS contempladas com equipes ESF (médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 

agente comunitário de saúde). De acordo com Mendes e Marques (2014) é primordial 

compreender que a Atenção Básica representada em serviços e ações de atenção à saúde 

de baixa e média complexidade, conduz a racionalidade de baixo custo (tecnológico, 

medicamentos, procedimentos) para exercer o cuidado em saúde dos indivíduos. Por 

conseguinte, muitas vezes, essa concepção tende a impactar o processo de trabalho das 

equipes ESF, pois esse pensamento de baixa complexidade da AB, se traduz em baixa 

transferência de recursos (fundo a fundo) do governo federal para os estados e municípios. 

No ano de 2011, a PNAB sofreu a sua primeira revisão incorporando inovações 

voltadas à ampliação do acesso, assistência (serviços) e atração de profissionais, 

sobretudo os médicos. Assim, em síntese, deve-se evidenciar os principais pontos da 

PNAB 2011: o Requalifica UBS (ampliações, reformas, informatizações e construções), 
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o Programa de Melhoria no Acesso e na Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). 

Além disso, criaram-se diferentes modalidades de equipes ESF (ribeirinhas, consultório 

de rua e fluviais), a fim de otimizar o acesso as ações e serviços de saúde às populações 

em áreas mais vulneráveis, remotas ou de difícil acesso, especialmente com visitas 

domiciliares para formar o vínculo entre as equipes ESF e o usuário (BRASIL, 2011b). 

No caso do Programa Mais Médicos (PMM), que foi criado em 2013, evidencia-

se que a categoria médica brasileira não o acolheu totalmente, inclusive incitando diversos 

debates na sociedade, indo muito além das questões do SUS e da AB. Mesmo com esses 

desafios na implantação do PMM no Brasil, Martin et al. (p. 77, 2020) reforçam que 

houve “aumento do número de médicos nesta modalidade de atendimento; aumento do 

número de consultas; expansão do número de procedimentos de AB e redução das 

internações sensíveis à AB”. No que lhe toca, o PMAQ-AB é um conjunto de estratégias 

de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde ESF. Para 

incentivar os gestores e as equipes multiprofissionais em melhorar a qualidade dos 

serviços de AB, o governo federal eleva o repasse de recursos aos municípios que 

atingirem determinados scores relativos à estrutura física, insumos e tecnologias e ao 

processo de trabalho disponíveis na UBS à população (BRASIL, 2011c).  

Segundo Souza e Medina (2018) existem tensões entre os trabalhadores e a 

gestão na AB devido ao PMAQ-AB, sobretudo devido aos padrões de produtividade de 

atendimento, disparidades salariais e diferenças no cumprimento de carga horárias entre 

os profissionais das equipes ESF. Dessa forma, aumenta-se a disputa intraequipes 

multiprofissionais, diminuindo a horizontalização do cuidado e aumentando a 

justaposição das ações de atenção à saúde na AB. 

É perceptível o enxugamento conceitual dos cuidados primários preconizado em 

Alma-Ata no Brasil por meio das PNABs 2006 e 2011, mesmo que exista a intenção de 

priorizar a ESF como modelo prioritário de cuidado às necessidades em saúde da 

população brasileira. Numa linha similar, Morosini et al. (2018, p. 22) evidenciam que a 

PNAB 2017 é uma ilusão para a autonomia dos municípios, uma vez que “o MS renuncia 

à sua responsabilidade de coordenação e indução de bases nacionais para a PNAB”. Nela, 

há a possibilidade de descompromisso com a oferta universal de serviços de AB, a 

segmentação do acesso ao cuidado em saúde, mudanças estruturais na composição e carga 

horária das equipes ESF e no atendimento aos seus territórios (população adscrita) e a 
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reformulação do papel do ACS na AB. Nessa perspectiva, intensifica-se o caráter 

produtivista no processo de trabalho das equipes ESF, além de permitir maior 

flexibilização da gestão indireta na prestação das ações e serviços de atenção à saúde 

(organizações privadas com ou sem fins lucrativos) (MELO, 2018). 

 

Transferência dos recursos federais para a Atenção Básica e os Pisos Fixo e Variável 

 

A lei nº 8.080 (BRASIL, 1990) no seu Artigo 35 dispõe sobre o estabelecimento 

de valores a serem transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, combinado a 

análise técnica de programas e projetos, utiliza os seguintes critérios: 

 

I - Perfil demográfico da região; 
II - Perfil epidemiológico da população a ser coberta; 
III - Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área; 
IV - Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 
V - Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e 

municipais; 
VI - Previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede; 
VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de 

governo. 

   

Contudo, a aplicação desses critérios supracitados nunca foi regulamentada. 

Nessa perspectiva, a partir do conhecimento e da distribuição dos recursos federais entre 

os diferentes estados e regiões do país, é possível avaliar a participação federal e o seu 

impacto redistributivo no financiamento do SUS. Além disso, a União pode estabelecer 

novas critérios alocativos para aumentar a equidade na distribuição dos recursos, o que 

contribui para a justiça social entre as esferas federativas. Contudo, uma simples medição 

dos diferenciais estaduais per capita em relação à média nacional, não é suficiente para 

diminuir as inequidades referente à alocação de recursos federais aos Estados, Municípios 

e Distrito Federal. Em virtude dessa realidade, editaram-se, no período de 1991 a 1996, 

as Normas Operacionais Básicas (NOBs), permitindo maior autonomia da administração 

municipal e estadual do SUS na coordenação da sua própria rede assistencial, além da 

criação do Piso da Atenção Básica (PAB), o que se refletiu na descentralização de 

recursos federais direcionados à AB, principalmente pós 1998 (UGÁ ET AL., 2003). 
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No que diz respeito ao Piso da Atenção Básica, existe uma parte fixa cujo valor 

é calculado com base em um valor per capita multiplicado pelo tamanho da população; e 

uma parte variável destinado ao estímulo financeiro à implementação dos programas: 

PACS (Programa de Agentes Comunitários) e PSF (Programa de Saúde da Família), 

PCCN (Programa de Combate às Carências Nutricionais), Ações Básicas de Vigilância 

Sanitária e Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica e Ambiental; transferidos aos 

municípios de forma regular e automática do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo 

Municipal de Saúde, com valor inicial estimado à época (1998) de R$ 10 per capita ao 

ano (BRASIL, 1997),  

Assim, com o avanço das demandas em saúde no país, em anos mais recentes, o 

valor repassado do PAB fixo via MS aos municípios oscilou entre R$ 23 a R$ 28, sendo 

que essas transferências de recursos federais estariam condicionadas à municipalização 

da AB e, consequentemente, a regulação estaria subordinada à descrição do que será 

ofertado na rede de serviços da AB. Dessa maneira, o gestor municipal é o responsável 

em definir como aplicar esses recursos, uma vez que não há regras sobre a forma de oferta. 

Além disso, no que diz respeito ao PAB variável, este pode ocorrer sob diferentes formas 

e incentivos, sobretudo dependendo de contratualização de programas específicos do MS 

(VAZQUEZ, 2011); (BARBOSA ET AL., 2016). 

De acordo com Mendes e Marques (2014) como os recursos relativos ao PAB 

variável estão vinculados a programas específicos do MS, os municípios só teriam os 

adicionais financeiros ao seu orçamento, caso implantassem tais programas, o que, muitas 

vezes, poderiam não corresponder às necessidades em saúde da população no território 

adscrito à rede de ações e serviços da AB. Além disso, é possível notar que devido ao 

contexto de fragilidade de recursos ao financiamento da saúde, os gestores locais são 

compelidos à preferir os recursos vinculados ao PAB variável, em virtude de tentar não 

sobrecarregar o orçamento com as despesas já empenhadas para manter a AB com 

qualidade no acesso e no atendimento dos serviços prestados à comunidade. Assim, não 

é de se estranhar, que a magnitude de recursos transferidos na modalidade do PAB 

variável é superior ao montante dos recursos transferidos pelo PAB fixo. Dessa maneira, 

compreende-se que o MS prioriza a transferência associada à programas carimbados 

(incentivos) (CARVALHO, 2014). 
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Cabe dizer, portanto, que os recursos destinados ao PAB variável são os 

seguintes: Saúde da Família; Agentes Comunitários da Saúde; Saúde Bucal; Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família; Consultórios na Rua; Programa Saúde na Escola; Saúde da 

Família– fluviais e ribeirinhas; Atenção Domiciliar; Microscopistas; Academia da Saúde; 

Fator de Incentivo de Atenção Básica a Povos Indígenas; Incentivo para Atenção à Saúde 

Penitenciária; Programa de Gestão do Atendimento Básico; Programa de Farmácia 

Básica; Combate a Grandes Endemias; Programas de Saúde da Mulher; e Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ-AB) (BARBOSA ET AL., 

2016). 

No que diz respeito ao PMAQ-AB, o MS considera este tem a estratégia de 

reestruturar as ações e serviços municipais de AB. Por esse motivo, existe forte indução 

do MS para os municípios aderirem a esse programa. No primeiro ciclo do PMAQ-AB, a 

área de abrangência do programa foi de 3.965 municípios, envolvendo um total de 17.203 

equipes ESF. Dentre elas, 17.165 foram certificadas e habilitadas a receber o investimento 

do PMAQ-AB. Assim, o gasto do MS foi de R$ 70 milhões em 2011 e de R$ 700 milhões 

em 2012. Já no segundo ciclo, houve o aumento de participação dos municípios no 

programa, perfazendo 30.522 equipes ESF; 19,7 mil equipes de Saúde Bucal (ESB); 1,8 

mil Equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e 857 Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) distribuídos em 5.211 cidades no país. Dessa forma, 

o investimento do Governo Federal foi de R$ 1,7 bilhão em 2013, enquanto em 2014 foi 

desembolsado mais de R$ 2,5 bilhões no PMAQ-AB. Esse aumento substancial é fruto 

da exclusão de número limite de equipes ESF que poderiam participar do programa 

(primeiro ciclo), além de que no segundo ciclo incorporou-se as ESB, CEO e NASF, para 

além de apenas as equipes ESF (SOARES; RAMOS, 2020) 

O terceiro ciclo do PMAQ-AB no biênio 2016-2017 contou com a participação 

de 5.324 municípios, representado por 38.865 equipes ESF; 25.090 equipes ESB e 4.110 

NASF. Dessa maneira, grosso modo, para esse terceiro ciclo, o investimento do MS ficou 

em torno de R$ 4 bilhões direcionados às equipes certificadas no PMAQ-AB (BRASIL, 

2019a). Nessa perspectiva, com base nesses dados sobre o financiamento do MS 

destinado ao PMAQ-AB, pode-se comprovar que o PAB variável cresce a uma proporção 

muito superior ao PAB fixo. Além disso, é perceptível que a manutenção dessa lógica 

financeira via incentivos do MS para municípios, contribui para a geração de ilhas de 
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excelência de ações e serviços na AB, sendo que ao mesmo tempo existem regiões muito 

mais carentes de financiamento e suporte pela administração pública (SOARES; 

RAMOS, 2020).  

Em virtude disso, percebe-se que é exatamente assim que os repasses financeiros 

do PAB variável vão se moldando, sob a forma de programas específicos do MS, em 

contraposição à forma de repasse global, ou seja, o PAB fixo. Dessa forma, a AB pode se 

transformar em um aglutinado de políticas que são seletivas e direcionadas à população, 

segundo critérios específicos para o acesso às ações e serviços do SUS. Ademais, a 

situação caótica de crise capitalista contemporânea e seus rebatimentos na crise política, 

o congelamento de gastos (EC 95/2016), somado às pressões nos caixas das prefeituras 

devido à expressiva necessidade de suprir a rede de saúde, utilizando parcela significativa 

do seu próprio orçamento na função saúde, permitem que o MS elabore mudanças na 

forma de transferência de recursos aos Municípios para o financiamento saúde, 

particularmente, a AB. 

Em adição ao cenário contemporâneo brasileiro, mesmo à luz da Lei 141/2012, 

que regulamenta os valores mínimos constitucionais do produto da arrecadação de 

impostos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde pelas três 

esferas do governo: i) União, ii) Estados e DF; e iii) Municípios, não foi possível ocorrer 

uma alteração nos critérios de rateio nas transferência de recursos federais relativa ao 

PAB fixo e variável. Entretanto, no governo Bolsonaro, pode-se perceber uma mudança 

técnico-ideológica na lógica da AB, pois criou-se o Programa Previne Brasil cuja 

concepção rompe ainda mais com o caráter radical da AB e o seu financiamento durante 

o período de 1998 a 2019. Nessa perspectiva, a AB torna-se a Atenção Primária à Saúde 

(APS) do SUS, sob um viés vinculado à lógica mais explícita do neoliberalismo, como se 

discute na próxima seção.   
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Programa Previne Brasil: de Atenção Básica para Atenção Primária à Saúde no 

Sistema Único de Saúde 

 

Desde 2017, com a reformulação da Nova Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) pela Portaria n. 2.436, o MS recomenda que a universalidade de acesso e a 

integralidade no cuidado em saúde seja desenhado por critérios ligados à vulnerabilidade 

e risco social (BRASIL, 2017). Segundo Morosini et al. (2020, p. 2) esse processo de 

reformulação da PNAB 2017 ocorre vis-à-vis ao crescimento progressivo histórico do 

setor privado à tessitura do SUS, sob a racionalidade neoliberal cujos preceitos estão 

assentados em noções de racionalização de recursos e produtividade articuladas à lógica 

produtivista. Além disso, instituíram-se mecanismos por meio dos quais o Estado 

transferiu parte dos recursos e funções à administração privada, particularmente sob a 

forma de contratos de gestão firmados entre Municípios e Organizações Sociais de Saúde 

(OSS). A essas entidades públicas de direito privado (sem fins lucrativos) é possível 

realizar a oferta e gestão de serviços e da força de trabalho, tendo autonomia de processos, 

dispensa de licitações, contratação por meio da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) 

e não estão submetidas aos tribunais de contas públicas. Contudo, as OSSs podem receber 

recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal, o que evidencia um caráter de 

operacionalização via mercado privado sob incentivos públicos. 

A partir de 2019, no governo Bolsonaro, o processo de reformulação da Atenção 

Básica do SUS é profundo, pois o Programa Previne Brasil descaracteriza a construção 

histórica da ESF pautada no atendimento universal das ações e serviços pela AB oferecido 

à população. Além disso, cria-se a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), sendo 

a responsável em liderar o novo marco conceitual da AB – entendida agora como APS. 

No que diz respeito a SAPS, Morosini et al. (2020) argumentam que esta entidade se 

encabeça em produzir normativas refletidas em três propostas essenciais para o novo 

modelo de cuidado da APS chefiado via Programa Previne Brasil: i) financiamento; ii) 

regulação e iii) prestação de serviços.  

No que tange ao financiamento, o Programa Previne Brasil (BRASIL, 2019b) 

redefine a lógica da política de saúde pautada na APS, pois o MS extingue o PAB fixo e 

variável, introduz repasse de recursos federais via número de cadastrados nas UBS e 

designa o pagamento por desempenho. Quanto à regulação, o MS institui o Programa 
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Médicos pelo Brasil (PMB), além de autorizar a criação da Agência para o 

Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS), sendo uma entidade privada 

com arranjos políticos-institucionais similares às OSSs (BRASIL, 2019c). Por fim, em 

relação à prestação de serviços, o MS apresentou a proposta de Carteira de Serviços para 

a APS (CaSAPS), estipulando a relação de serviços a serem ofertados na APS. Após 

consulta pública de apenas 1 semana, o Governo Federal divulgou, alguns meses depois, 

o documento estabelecido no website da SAPS (BRASIL, 2019d). 

Ao se esmiuçar o conteúdo do Programa Previne Brasil, é preciso destacar os 

seus três critérios: i) capitação ponderada; ii) pagamento por desempenho e iii) incentivos 

para ações estratégicas. Vejamos sua lógica geral: 

Primeiramente, a capitação ponderada considera a vulnerabilidade econômica 

do indivíduo, ou seja, a proporção de pessoas cadastradas nas equipes ESF que recebem 

benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) ou benefício previdenciário no valor máximo de dois salários mínimos. Com isso, 

busca-se valorizar a “pessoa” pobre, a fim de alcançar a chamada “maior” eficiência nos 

gastos do Estado. No que tange ao pagamento por desempenho, busca-se moldar o 

comportamento produtivo profissional dos profissionais de saúde, limitando o repasse de 

recursos mediante a métrica – indicadores de processos e seus resultados - como base da 

premiação individual pelo alcance da meta. Por fim, no tocante aos incentivos para ações 

estratégicas, o MS abrange 16 programas que podem ser implantados pelos municípios. 

Dentre eles, se destacam o: i) Programa Saúde na Hora; ii) Equipe de Saúde Bucal (eSB); 

iii) Programa Saúde na Escola (PSE); iv) Programa Academia da Saúde; v) Programas de 

Apoio à Informatização na APS; vi) Incentivos aos municípios com residência médica e 

multiprofissional, além da possibilidade de criação de outros incentivos via MS, desde 

que instituídos legalmente    

A partir desses critérios gerais do Programa Previne Brasil, deve-se destacar que 

ao se alçar um modelo de remuneração calculado com base em número de cadastrados 

sob responsabilidade das equipes ESF, tem-se a quebra do direito à saúde a todos, pois se 

diferencia os cidadãos como um todo. Segundo Mendes e Carnut (2020b, p. 200) “Em 

termos claros, trata-se de uma nova focalização (neofocalização), ideia já bem difundida 

e insistentemente repetida toda vez que o argumento da “eficiência” reemerge”. 
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Em contrapartida, o autor da proposta Harzheim (2020, p. 1189), então secretário 

da SAPS, apresenta na sua exposição de motivos, uma visão totalmente diferenciada 

desta. Vejamos o que ele argumenta: 

 

“capitação ponderada expande a responsabilização do sistema de saúde pelas 

pessoas, permitindo melhor conhecimento e acompanhamento longitudinal das 

mesmas ao financiar o cuidado ofertado às pessoas efetivamente adscritas às 

equipes e favorece de forma transparente o planejamento e a alocação de 

recursos para as equipes de atenção primária” (HARZHEIM, 2020, p. 1189). 

 

Existem algumas lacunas nessa interpretação sobre a capitação ponderada. A 

primeira diz respeito ao território adscrito. Será ele uma (nova) barreira de acesso para as 

ações e serviços do SUS? Segundo Oliveira et al. (2019) as dimensões do acesso à saúde 

podem estar configuradas em uma rede complexa de acessibilidade geográfica, 

disponibilidade e aceitabilidade dos usuários, indo muito além apenas das condições do 

financiamento. Ademais, não são mencionados os possíveis mecanismos de competição 

intra-inter equipes ESF devidos a essa nova forma de financiamento, dada a persistência 

de disparidades sociais, econômicas e epidemiológicas de cada microárea adscrita nas 

UBSs dos municípios brasileiros. 

Quanto ao pagamento por desempenho, o MS explica em linhas gerais a forma 

de monitoramento, avaliação e resolutividade dos serviços prestados pelas equipes ESF: 

 

“A definição dos indicadores para o componente Pagamento por Desempenho 

considerou a relevância clínica e epidemiológica das condições de saúde ainda 

prevalentes no Brasil, com centralidade na pessoa e na situação dos serviços 

de saúde, abrangendo áreas como a saúde da mulher, da criança, doenças 

crônicas transmissíveis e não transmissíveis, saúde bucal, saúde mental, 

imunização e indicadores que avaliam a experiência da pessoa atendida” (MS, 

2021, p. 22). 

 

“Os indicadores atendem ainda a critérios técnicos, como a disponibilidade da 

informação, sua viabilidade, o baixo custo de obtenção dos dados, a 

adaptabilidade e estabilidade das diferentes granularidades, bem como a 
rastreabilidade e a representatividade das informações. Esses são fatores que 

atribuem grande confiabilidade à lista de indicadores pactuada. São condições 

essenciais para a produção de análises objetivas e fidedignas da qualidade dos 

serviços de saúde no Brasil no âmbito da APS, contribuindo com um ambiente 

favorável para construção de intervenções mais assertivas” (MS, 2021, p. 22). 
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A Portaria n. 3.222, dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, 

no âmbito do Programa Previne Brasil para o ano de 2020. Vejamos a sua relação a seguir 

(BRASIL, 2019e):  

 
§ 1º São indicadores para o ano de 2020:  

 I - proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal 

realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação; 

 II - proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; 

 III - proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado; 
 IV - cobertura de exame citopatológico;  

 V - cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente;  

 VI - percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada 

semestre; e  

 VII - percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada 

 

É importante ressaltar que para o ano de 2021 e 2022 “A ampliação do número 

de indicadores está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do 

Ministério da Saúde” Ademais, “§ 2º Os pesos para os indicadores de que trata este artigo 

serão definidos em ato normativo específico do Ministério da Saúde, após pactuação 

tripartite” (BRASIL, 2019e, p.2). 

Para uma problematização de critérios baseados em desempenho, Barreto (2015, 

p. 1509) evidencia que em revisão e análise de literatura em pagamento por desempenho 

em saúde, em estudos mais rigorosos, as conclusões mais favoráveis a esse método se 

mostraram menos frequentes. Por esse motivo, em cenários que envolvem situações mais 

complexas, sobretudo na rede de serviços da APS, o pagamento por desempenho só surte 

efeito em ações de curtíssimo prazo e pontuais. Logo, considera-se que esse instrumento 

é uma forma que permite ampliar o avanço das OSSs na gestão, oferta e contratação 

indireta do pessoal nos serviços de saúde sob a anuência do Estado, a renúncia da 

responsabilidade do MS em financiar o SUS (corte de gastos com o fim do PAB fixo e 

variável) e caráter meritocrático na premiação das equipes ESF. A pergunta cabível é: 

como o pagamento por desempenho ajuda as equipes ESF nas piores classificações de 

ranquiamento e retorna em acessibilidade, aceitabilidade e resolutividade aos usuários na 

APS? Embora com consideráveis avanços, devidos à indução de curto prazo nos cuidados 

oferecidos à população pelo PMAQ-AB, o MS o utiliza o Programa Previne Brasil como 

resposta de modelo inédito de cuidado de atenção à saúde na APS. 
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Em virtude dessa realidade, percebe-se que esse novo modelo centralizado, 

nesses três critérios do Programa Previne Brasil, tem como objetivo viabilizar o aumento 

da participação do setor privado na saúde: 

 

“A construção dos meios de aprofundamento da privatização da atenção básica 

é composta pela redefinição dos mecanismos de financiamento, com destaque 

para a capitação ponderada e a remuneração por desempenho que, associadas 

à lista de procedimentos (de extração biomédica), integram os dispositivos 

necessários à contratualização de entes públicos e privados. Para viabilizar a 

participação direta do setor privado, em especial da saúde suplementar, na 

prestação de serviços de atenção básica, com financiamento público, institui-

se a ADAPS, constituindo o formato institucional legal para este processo, com 

efeitos para a gestão, a atenção e a formação em saúde” (MOROSINI ET AL., 

2020, p. 15).  

 

Além disso, Mendes e Carnut (2020b) denunciam a real intenção do Programa 

Previne Brasil. Vejamos o que afirmam sobre esta nova APS: 

 

“Destruir este nível de atenção é o objetivo final para aqueles que querem 

destituir o SUS de seu caráter universal (ainda que incompleto na prática) 

e retroceder às formas de intervenção em saúde que remontam ao mais 

nefasto passado militar. Não é coincidência que o esvaziamento social da 

atenção primária segue curso e ganha adeptos inclusive no âmbito daqueles 
que se dizem sanitaristas, aliando-se à “esterilização” política do debate sobre 

o financiamento em saúde. De fato, não há neutralidade e a história cobrará o 

preço da escolha de cada um” (MENDES; CARNUT, 2020b, p. 206, grifo 

nosso). 

 

Por esse motivo, a APS via Programa Previne Brasil torna-se um novo espaço 

para a acumulação de capital no campo da saúde (MENDES; CARNUT, 2020a; 2020b).  

Além de tudo isso, percebe-se que esse incentivo via recursos federais aos municípios 

determina, quase em sua totalidade, a responsabilidade de indução a esses programas de 

financiamento à priori pelas prefeituras. Nessa perspectiva, compreende-se o caráter 

privatista da APS via Programa Previne Brasil, pois é um modelo restrito e focalizado 

apenas a pessoas com menor renda, o que colabora com a demolição dos direitos sociais 

dos trabalhadores brasileiros.  
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Considerações Finais 

 

No capitalismo contemporâneo brasileiro, o SUS vem sendo engolido cada vez 

mais pelas investidas neoliberais, sendo intensificadas pelo governo Bolsonaro. Contudo, 

deve-se frisar que esse projeto hegemônico não é novo, pois as organizações 

internacionais, como o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde, já realizavam 

agendas de propostas de reformas aos sistemas nacionais de saúde desde a década de 

1990. Nesse ínterim, houve um desenvolvimento de arcabouço político-institucional que 

desenhou o modelo de atenção à saúde no Brasil, como sendo fruto do direito à saúde. 

Entretanto, ao mesmo tempo, garantiu-se também à iniciativa privada a liberdade de se 

operacionalizar, em caráter complementar, às ações e serviços de saúde no país. Assim, 

sob esse lócus paradoxal, o Estado não conseguiu garantir o financiamento adequado do 

setor público da saúde, além de permitir a flexibilização na relação público-privada para 

a gestão e oferta de ações e serviços de saúde e seletividade de acesso à população ao 

SUS. Além disso, foi possível ao Estado brasileiro compartilhar parcela significativa dos 

serviços públicos de saúde com o setor privado, possibilitando às entidades privadas, com 

ou sem fins lucrativos, conduzir a polícia de saúde local. 

A partir disso, percebe-se que a AB se encontra nesse bojo como uma ferramenta 

que entra nas lacunas relativas às dificuldades de se garantir a universalidade de 

atendimento e à integralidade de acesso a todos no SUS. Essa guinada na mudança no 

conceito da AB, conforme preconizado em Alma-Ata, foi progressivamente ganhando 

forma devido à realidade brasileira no contexto do capitalismo contemporâneo. Com isso, 

mesmo com os notáveis avanços no que tange ao cuidado em saúde da população, as 

políticas e práticas da AB foram perdendo sua radicalidade inicial, e se configurando em 

aglutinações de políticas setoriais, focalizadas e de curtíssimo prazo. As normativas da 

PNAB 2006 e 2011 foram idealizadas sobre os pressupostos de contornar inequidades, 

promover a expansão da ESF e a resolutividade na assistência à saúde a comunidade. Sob 

o ponto de vista econômico, o Governo Federal buscou trazer arranjos junto ao mercado 

privado, afim de garantir a suposta melhoria na governança, eficiência e produtividade do 

campo da saúde. Não é à toa, que em tempos de crise, a EC 95/2016 ganhou legitimidade 

e, foi possível à União garantir não só o congelamento dos gastos públicos com despesas 
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primárias, como também, o avanço dos preceitos de um SUS de cobertura direcionada 

aos mais pobres e com apenas alguns serviços básicos de atenção à saúde. 

Em razão desse quadro de desfinanciamento da saúde, identifica-se que a PNAB 

2017 marca o início da reformulação conceitual da AB para a APS, evidenciado por uma 

nova proposta sob os pilares de novo financiamento, nova regulação e prestação de 

serviços. Com isso, é possível justificar medidas que diminuem a responsabilidade do MS 

em garantir o direito à saúde, deixando apenas sob a tutela da administração municipal. 

Nessa perspectiva, a transferência de recursos federais pauta-se em instrumento vertical 

fruto à priori da boa vontade das Prefeituras. Dessa maneira, o Programa Previne Brasil 

garante a manutenção do status quo do sistema de saúde que agrade às entidades 

financeiras internacionais e o Estado neoliberal coligado aos interesses do mercado 

privado. É para tanto que a classe trabalhadora está sendo cada dia mais usurpada do 

direito à saúde no Brasil.  
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Artigo III 

 

O novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde via Programa 

Previne Brasil no Município de São Paulo entre 2020 e 2021 

 

Introdução 

 

Especialmente, nos últimos anos, o Brasil vem sofrendo um processo intenso de 

destruição dos direitos sociais, entre eles, o direito à saúde, constituindo-se em tempos 

duros para o conjunto da classe trabalhadora. O contexto dessa situação está associado às 

implicações da crise capitalista, em geral, e da crise política interna, em particular 

(CARNUT; MENDES; GUERRA, 2021). Além disso, Morosini, Fonseca e Baptista 

(2020, p. 2) acrescentam que o setor privado e a lógica liberal na tessitura do SUS, 

“incorporaram-se ideias afeitas às relações de mercado nos desenhos das políticas e nos 

processos de gestão, impondo limites à universalização do direito, à concepção ampliada 

de saúde e à base de financiamento da seguridade social”. 

Devido a este momento de crise no capitalismo, o modelo de Atenção Primária 

à Saúde (APS) vem sendo percebido como importante receptáculo de avanço do capital 

privado na saúde. No município de São Paulo, é perceptível que a presença das entidades 

de caráter privado (com ou sem fins lucrativos) é bastante intensa, sobretudo com a 

introdução da nova forma de transferência de recursos federais aos municípios – 

Programa Previne Brasil – além de já historicamente existir a permanência de 

Organizações Sociais de Saúde (OSSs) - empresas sem fins lucrativos que prestam 

serviços de assistência e gestão à saúde para a instrumentalização da APS no município.  

De acordo com a Portaria do Programa Previne Brasil n. 2.979 (BRASIL, 2019) 

são estabelecidas três dimensões para a transferência de recursos federais aos municípios: 

i) capitação ponderada consiste no pagamento por pessoa cadastrada em equipe Saúde 

da Família (eSF) e equipe da Atenção Primária (eAP). Para definir o valor de transferência 

financeira são aplicados pesos mais elevados sobre a população mais pobre cadastrada, 

seguindo a lógica perversa de neofocalização da saúde pelo Banco Mundial (2018). No 
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que tange ao ii) pagamento por desempenho, este se dá pelos resultados alcançados de 7 

indicadores no âmbito dos municípios com eSF e eAP, equipes de saúde bucal e 

multiprofissionais. Este conjunto de indicadores é relacionado, na sua grande maioria a 

indicadores de processo dos serviços de saúde; iii) incentivos para ações estratégicas, o 

MS abrange 16 programas que podem ser implantados pelos municípios. Dentre eles, se 

destacam o: 1) Programa Saúde na Hora, concebido pelo governo Bolsonaro que amplia 

o horário de trabalho nas Unidades de Saúde e concentra a maior parte dos recursos dessa 

dimensão; 2) Equipe de Saúde Bucal (eSB); 3) Programa Saúde na Escola (PSE); 4) 

Programa Academia da Saúde; 5) Programas de Apoio à Informatização na APS; 6) 

Incentivos aos municípios com residência médica e multiprofissional, além da 

possibilidade de criação de outros incentivos via MS, desde que instituídos legalmente. 

Ademais, é primordial destacar que o Programa Previne Brasil extinguiu os dois 

componentes do Piso da Atenção Básica (PAB): o fixo e o variável. O PAB fixo, criado 

pela Norma Operacional Básica (NOB-96), era relativo às transferências de recursos do 

MS aos municípios destinados exclusivamente ao financiamento da APS. O repasse fixo 

aos municípios ocorria segundo o valor inicial de R$ 10 per capita ano, sendo que em 

2019 estava entre R$ 23 e R$ 28 para os municípios. Por sua vez, o PAB variável ocorria 

pela adesão dos municípios a programas estratégicos instituídos pelo governo federal. 

Com o término do PAB Fixo e Variável, os municípios perderam sua possibilidade de 

receber recursos em bloco para assegurar a atenção à saúde ao conjunto da população de 

um território, isto é, municipal.  

Além disso tudo, com a Emenda Constitucional n. 95 (EC 95/2016) promulgada 

pelo governo Temer, congelou-se o gasto em despesas primárias, mas não as financeiras 

da União por 20 anos, o que induz a expansão do capital privado na tessitura do SUS. A 

iniciativa privada que possuía maior presença na média e alta complexidade do SUS, 

encontrou espaço livre para atuação da APS.  

Nesta perspectiva, em virtude desse cenário de crise do capitalismo com o SUS 

desfinanciado pela EC 95/2016, este artigo tem como objetivo analisar criticamente a 

nova forma de transferência dos recursos federais para à Atenção Primária à Saúde, por 

meio do Programa Previne Brasil, no Município de São Paulo entre 2020 e 2021, 

buscando compreender limites e perspectivas para esse nível de atenção. Para isso, optou-

se em estruturar o artigo em três partes. Na primeira parte, aborda-se, em perspectiva 
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histórica, a estruturação da política de saúde entre 2001 e 2021 na capital paulistana, de 

forma a destacar a gestão, oferta e serviços de APS no município. Na segunda parte, 

apresenta-se o financiamento e o gasto da Atenção Básica (atual APS – pós criação do 

Programa Previne Brasil) no município de São Paulo, a fim de ressaltar o quadro 

situacional financeiro deste modelo de atenção à saúde. Na terceira parte, analisa-se o 

Programa Previne Brasil na cidade de São Paulo em 2020 e 2021, de modo a compreender 

os efeitos financeiros do Programa Previne Brasil na APS neste município.   

 

A política de saúde e a atenção básica (atual atenção primária à saúde) no município 

de São Paulo entre 2001 e 2021: gestão, oferta e prestação de serviços de saúde sob 

o modelo público-privado 

 

De acordo com Sobrinho e Capucci (2003) a chegada do SUS na capital 

paulistana foi particularmente difícil. Os primeiros passos foram dados pela Prefeita 

Luiza Erundina (1989-1992), contudo, estes foram bruscamente interrompidos por duas 

gestões que implantaram lógicas essencialmente privadas para a gestão, oferta e prestação 

das ações e serviços SUS para a população. Apesar de todo esses anos de atraso, com a 

posse da Prefeita Marta Suplicy (2001-2004), foi possível estabelecer articulação federal, 

estadual, municipal e popular, para, então, enraizar a tessitura do SUS no município de 

São Paulo. 

Sob a gestão de Marta Suplicy, elegeu-se o Programa Saúde da Família (PSF) – 

atual Estratégia Saúde da Família (ESF) - como modelo de atenção norteador para os 

cuidados primários em saúde. A forma de gestão escolhida para a implementação do PSF 

foi por meio de contratos com Organizações Sociais de Saúde (OSSs), o que chama 

atenção para o fato de a gestão do Partido dos Trabalhadores optar por essa modalidade 

(MENDES; SOUZA, 2003). Por sua vez, também, expandiu-se as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), reconhecendo-as como a porta de entrada dos usuários aos serviços e ações 

em saúde do SUS. Nessa perspectiva, eram precisos, também, programas prioritários para 

realizar consultas, promoção e prevenção de agravos à saúde relacionados às doenças 

crônicas, à alimentação, à atividade física e ao perfil epidemiológico das pessoas nos 

territórios das UBS. Com isso, nota-se que existiu o esforço em descentralizar e 



88 

 

   

 

regionalizar a política de saúde na cidade de São Paulo, de forma a garantir o 

fortalecimento de instâncias locais, contribuindo, sobretudo, para com as regiões 

periféricas da capital paulistana (CORREIA, 2020). 

Já nas gestões de Serra (2005-2006) e Kassab (2006-2012) seguiu-se investindo 

no PSF, porém ambos prefeitos centraram maiores esforços na rede de urgência e 

emergência via Assistência Médica Ambulatorial (AMA). Na concepção destas duas 

gestões, as AMAs somam-se como forma de racionalizar e descongestionar a rede de 

ações e serviços do SUS, aproximando-se do modelo privado de atenção à saúde. Não é 

à toa que, no governo Serra e Kassab, tal projeto se assentou na continuidade da 

contratação de gestão e oferta de serviços via Organizações Sociais de Saúde (OSSs) – 

entidades da iniciativa privada sem fins lucrativos – reconhecidos por dispositivos 

jurídicos via Parcerias Público Privadas (PPPs). Com a posse do Prefeito Fernando 

Haddad (2013-2016) avançou-se a estruturação dos três projetos anteriores: i) Unidade 

Básica de Saúde em formato tradicional, contando com clínico geral, pediatra e 

ginecologista; ii) Unidade Básica de Família com as equipes ESF; e iii) AMAs para 

serviços de urgência e emergência com profissionais plantonistas – clínico geral e 

pediatras – muitas vezes sob o modelo de PPPs para a gestão, oferta e prestação da 

assistência à saúde à população (BRASIL, 1998); (CORREIA, 2020). 

Na gestão de João Doria (2017-2018) e Bruno Covas (2018-2021) optou-se em 

reestruturar toda a política de saúde da capital paulistana, sobretudo com a publicação do 

documento As Redes de Atenção à Saúde no Município de São Paulo: política norteadora 

– 2017- 2020 pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS/SP, 2017). Em tal 

documento, evidenciam-se consequências de curto e longo prazo relativas ao aumento de 

despesas no sistema de saúde da administração municipal, especialmente no tocante à 

discrepância de valores gastos para a manutenção da capacidade já instalada de serviços 

nas UBSs tradicionais; UBSs ESF e AMAs.  

Devido a isto, o poder público municipal buscou o modelo assentado nas RAS 

para diminuir a utilização da gestão inadequada dos recursos dos próprios cofres, além da 

promoção de maior resolutividade na coordenação e integração entre os demais níveis de 

atenção à saúde com a APS, tendo como objetivo diminuir a ociosidade para consultas, 

exames, cirurgias. Assim, no entendimento desta nova administração pública da SMS/SP, 
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as RAS são racionais, resolutivas e eficientes para a gestão, oferta e prestação de serviços 

de saúde oferecidos à população, organizado sob a coordenação via APS (SMS/SP, 2017).  

É interessante evidenciar que esse esforço da SMS/SP em estruturar a APS no 

SUS e, posteriormente, a revisão do projeto desta política de atenção à saúde, caminhou 

vis-à-vis a expansão do setor privado (com e sem fins lucrativos) na gestão, oferta e 

assistência das ações e serviços do SUS, particularmente sob a modalidade de contrato de 

gestão entre o Estado e as Organizações Sociais de Saúde (OSSs). Desse modo, nesse 

contexto de progressivo aumento de relação público-privada na operacionalização do 

direito à saúde, conforme explícito na Constituição Federal de 1988, foi possível às OSSs 

assumirem a gestão da assistência à saúde, uma vez que seu caráter legal foi reconhecido 

pela Lei Complementar 846/1998 no estado de São Paulo.  

De acordo com Morais, Albuquerque e Oliveira (2018) essas entidades são 

privadas, de interesse público e sem fins lucrativos, mas carecem de substanciais 

transferências de recursos públicos para o seu financiamento, consolidação e expansão 

nas redes de serviços do SUS. Ademais, existem indícios nessa lei que permitem a 

autorização de pagamento de salários aos dirigentes das OSSs, como também é cabível a 

aplicação de excedentes monetários no mercado financeiro. Nessa perspectiva, as OSSs 

podem ser configuradas como mecanismos de expansão do mercado privado no campo 

da saúde, tornando-se fenômeno explícito de mercantilização da saúde no país.  

Sob essa mesma esteira de entendimento sobre as OSSs, Pilotto e Junqueira 

(2017) argumentam que o poder público não é mais o executor da política de saúde, mas 

sim, o regulador das organizações privadas, sendo o caso as OSSs, pois são elas que irão 

operar a assistência à saúde oferecida à população. Em virtude dessa mudança do papel 

do Estado no campo da saúde, as OSSs prosperam como dispositivos recomendados para 

diminuir (em tese) os gastos públicos. Com isso, não é de se espantar que segmentos da 

APS organizados sob os preceitos das RAS, encontram terreno fértil para florescer a 

administração pública indireta sob o modelo assentado nas OSSs. 

 Conforme os dados da SMS/SP (2021), no município de São Paulo existem 468 

UBS, mais de 1.574 equipes ESF, oferecendo serviços como: i) prevenção, tratamento e 

acompanhamento de  doenças crônicas não transmissíveis (diabetes e hipertensão); ii) 

visitas domiciliares; iii) curativos, realizações de exames de rápido diagnóstico (infecções 

sexualmente transmissíveis) e coleta de exames laboratoriais (sangue, urina e fezes); iv) 
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práticas integrativas e complementares em saúde (reiki, acupuntura e medicina tradicional 

chinesa); v) vigilância em saúde; vi) desenvolvimento de ações para o cuidado materno-

infantil; vii) vacinação; vii) saúde bucal; ix) ações de promoção e prevenção à saúde 

ligado à saúde mental, à alimentação saudável, a exercícios físicos e ao controle do 

tabagismo; x) planejamento familiar e distribuição gratuita de preservativos; xi) ações de 

promoção, prevenção e controle de riscos ambientais, tuberculose e hanseníase. Ademais, 

vale destacar que dependendo de cada perfil epidemiológico (individual e coletivo) e das 

características sociais da população no território adscrito, as UBSs podem ter o apoio 

extra das AMAS, oferecimento de determinado tipos de exames, consultas e horário de 

funcionamento ampliado aos sábados, sendo além de segunda a sexta das 7 às 19 horas. 

Com base nisso, dada essa expressiva quantidade de serviços de APS no 

município de São Paulo, é primordial ressaltar que cerca de 6 em cada 10 UBSs são 

gerenciadas por OSSs. Além disso, quase 30% das UBSs geridas por OSSs pertencem ao 

grupo SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) administrando 

serviços de gestão, oferta e assistência de ações e serviços de saúde em todas as regiões 

da cidade (norte, sul, leste e oeste). Ainda, quanto à região leste, a OSS Santa Marcelina 

também se encontra bastante concentrada nessa região, principalmente em locais mais 

periféricos e afastados do centro paulistano. É importante salientar que conforme a 

localização dos bairros no município, sobretudo nas periferias, pode-se chegar a 100% de 

UBSs sob a administração (indireta) da saúde via OSSs (AGÊNCIA MURAL, 2020); 

(SMS/SP, 2021). 

Por exemplo, em Perus (zona extremo norte de São Paulo), 85% das UBSs da 

região são gerenciadas por OSSs, sendo patamar similar a outros seis distritos próximos 

a essa localidade. Já na região sul, no bairro Cidade Ademar, zona limítrofe ao município 

de Diadema, todas as 29 UBSs são dirigidas por OSSs. Para se ter uma ideia geral, em 

2019, dos mais de R$ 11 bilhões empenhados em saúde pela Prefeitura de São Paulo, 

cerca de 4 bilhões foram destinados ao pagamento à gestão e aos serviços de assistência 

prestados pelas OSSs na execução e planejamento da política de saúde no SUS 

(AGÊNCIA MURAL, 2020); (SMS/SP, 2021). 

À vista disso, devido a essa influência das OSSs na gestão, oferta e assistência 

de ações e serviços no SUS, sobretudo na APS, Travagin (2017, p. 1001) salienta que 

essas organizações têm autonomia de processos, dispensa de licitação, contratam seus 
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funcionários por meio de Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e não estão 

submetidas a tribunais de contas públicas. Ademais, há evidências que existem alta 

rotatividade de contratos de trabalho, além de um fenômeno denominado como 

quarteirização, ocorrendo, principalmente, quando a OSS contrata outra empresa privada 

para fazer atividades-meio, sendo tal mecanismo permitido em forma de lei.  

No que tange ao seu caráter de organização sem fins lucrativos, as OSSs estão 

isentas de pagamento de imposto e das contribuições sociais - Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição Patronal e Contribuição para o pagamento da 

Seguridade Social (COFINS). Assim, na prática, como é permissível a cada estado e 

município do Brasil, a autonomia em estabelecer o desenho político-institucional do SUS 

via contratos de gestão com OSSs, como é o caso do Município de São Paulo, tem-se a 

expansão da lógica de mercado, mesmo sob o caráter de sem fins lucrativos, dentro da 

tessitura do SUS. Com isso, o modelo fundamentando sob a racionalidade das RAS, 

configura-se como uma escolha política do município de São Paulo cujo objetivo é 

aumentar a transferência de recursos públicos para a administração indireta da 

operacionalização do direito à saúde.  

 

Financiamento e Gasto da Atenção Básica (atual Atenção Primária à Saúde) no 

município de São Paulo  

 

Conforme a Constituição Federal de 1988, o volume de recursos transferidos 

pela União aos Municípios deve ter como objetivo a progressiva redução das inequidades 

regionais na oferta, gestão e acesso às ações e serviços do SUS oferecidos à população. 

Com base nisso, deve-se destacar que a EC 95/2016 afeta este princípio constitucional, 

uma vez que “sua lógica pressupõe um crescimento zero do gasto público federal 

enquanto que a população e a renda crescem, o que implica redução do gasto público per 

capita e em relação ao PIB. Além disso, “enquanto alguns gastos necessariamente terão 

aumento real, como o gasto com previdência, outros serão reduzidos pressionados pelo 

teto, de forma a reconfigurar o estado brasileiro” (ROSSI; DWECK, 2016, p. 4).  
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Sob esta mesma esteira de entendimento, Servo et al. (2020, p.7) argumentam 

que não é possível aumentar o financiamento da saúde, sem, ao mesmo tempo, alocar 

menos recursos para outras políticas federais. Vejamos o que afirmam: 

 

“O gasto per capita, a valores de 2019, aumentou de R$ 820 em 2004 para R$ 

1.409 em 2014. A partir de 2015, a estagnação econômica e a EC 95 frearam 

seu crescimento. Em 2019, o gasto per capita em ASPS foi de R$ 1.385, 

inferior ao de 2014. A tendência é que diminua ainda mais nos próximos anos 

sob os efeitos do teto de gastos na União. A crise financeira dos estados e o 

percentual de recursos próprios aplicados pelos municípios, já bem acima do 

piso constitucional, apontam para mais dificuldades na expansão do espaço 
fiscal” (SERVO ET AL., 2020, p. 7). 

 

Assim, dado este quadro alarmante relativo ao gasto per capita com Ações e 

Serviços Públicos de Saúde (ASPS) da União, é preciso destacar a importância da direção 

do gasto em saúde, com destaque para à atenção básica – o que corresponde à atenção 

primária à saúde atualmente. De acordo com a tabela 1, no ano de 2019 em São Paulo, o 

gasto em APS foi de R$ 5,1 bilhões, o que representou cerca de 37,4% em relação ao 

gasto total em saúde de R$ 13,7 bilhões. Já para o ano de 2020, este mesmo gasto foi de 

R$ 4,9 bilhões, sendo por volta de 35,7% em relação ao gasto total em saúde de R$ 13,2 

bilhões. Desta forma, ao se comparar o gasto de 2020 em relação a 2019, percebe-se 

queda na transferência de recursos no valor de R$ 0,2 bilhões para a APS (antiga Atenção 

Básica). Além disto, neste mesmo período, a variação do gasto total em saúde do poder 

público municipal paulistano foi de negativa, sendo, R$ 0,5 bilhões, incluindo as 

transferências federais, em relação a todo o gasto total em saúde da capital paulistana.  
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Tabela 1 – Gasto com Saúde no Município de São Paulo segundo subfunções: 

Atenção Básica, Atendimento Hospitalar e Ambulatorial (AHA), Suporte 

Profilático e Terapêutico (SPF), Vigilância Sanitária (VS), Vigilância 

Epidemiológica (VE), Alimentação e Nutrição (AN) e Outras Subfunções (OS) – 

2001 – 2020 – R$ bilhões em dezembro de 2021 

 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados Sistemas de Informações sobre Serviços Públicos em Saúde 

(SIOPS) – Demonstrativo de Saúde – Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) por 

subfunção; Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – São Paulo (município);  

Observação: Os dados foram deflacionados com base no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 

da Faculdade Getúlio Vargas (IGDP-DI/FGV) – dezembro/2021. 

¹Devido a atualização da plataforma SIOPS, alguns valores/percentuais do período de 2001 a 2020, não 

estavam disponíveis para a coleta do autor no momento de elaboração deste artigo.  

 

Dada esta realidade contemporânea da cidade de São Paulo, com possível 

escassez de transferências federais de recursos a este município, que inclusive pode afetar 

todo o gasto em ASPS na capital paulistana conforme visto na tabela 1, Mendes, Melo e 

Carnut (2022, p. 11) sinalizam que estas circunstâncias permitem que o Programa Previne 

Brasil floresça como a solução para garantir o acesso das pessoas às ações e serviços do 

SUS, sobretudo no modelo da APS. Vejamos o que denunciam: 

 

Ano AB AHA SPT VS VE NA OS Total 

2001 - - - - - - - - 

2002 - - - - - - - - 

2003 - - - - - - - - 

2004 0,6 3,7 0 0 0,03 0 1,9 6,3 

2005 - - - - - - - - 

2006 1,2 3,8 0 0 0 0 3,0 8,0 

2007 1,1 2,8 0 0 0 0 3,8 7,9 

2008 1,2 3,7 0 0 0 0 4,1 9,1 

2009 1,4 4,8 0 0 0 0 4,2 10,5 

2010 3,5 2,9 0 0,05 0 0 3,9 10,4 

2011 3,7 3,4 0 0,08 0 0 4,0 11,3 

2012 3,7 3,6 0 0,01 0 0 4,1 11,6 

2013 4,6 3,9 0 0,09 0 0 3,8 15,0 

2014 4,2 4,3 0,2 0,07 0 0 3,9 14,1 

2015 4,1 4.0 0,3 0,01 0 0 4,6 13,2 

2016 4,5 4,2 0,3 0,15 0 0 4,7 14,0 

2017 5,4 4,3 0,3 0,14 0 0 4,2 14,6 

2018 4,8 4,1 0,3 0,11 0 0 3,6 13,1 

2019 5,1 4,5 0,4 0,10 0 0 3,4 13,7 

2020 4,9 5,1 0,3 0,72 0 0 2,7 13,2 
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“Trata-se de uma exclusão às avessas, readaptado às novas circunstâncias, nas 

quais os serviços da APS se restringem aos extremamente pobres e o resto da 

população à mercê do mercado. O mais tenso de tudo isso é que, nessa 

contradição, diferentemente da ditadura, há o apoio da classe média, de parcela 

das massas populares e de alguns gestores municipais do SUS, especialmente 

da diretoria do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS), que ainda veem neste tipo de operacionalismo uma saída da 

crise sanitária. Trata-se de uma saída que não pauta o SUS universal, 

demonstrando o poder da mobilização neofascista do governo Bolsonaro” 

(MENDES; MELO; CARNUT, p. 11, 2022). 

 

No que diz respeito, especificamente, às transferências de recursos federais 

para à APS no município de São Paulo, utilizou-se o período de 2007 a 2020. É importante 

esclarecer que até 2017, as transferências federais de recursos para as ações e os serviços 

públicos do SUS ocorriam em cincos blocos: i) Atenção Básica; ii) Atenção de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; iii) Vigilância em Saúde; iv) Assistência 

Farmacêutica e v) Gestão do SUS. Contudo, a Portaria n. 3992/2017, alterou a forma de 

transferência de recursos federais para as ASPS do SUS anterior de cinco blocos – i; 

passando para 2 blocos - ii: 1) Custeio das ASPS e 2) Investimento das ASPS. Contudo, 

para à APS em específico, a composição para o cálculo de transferências federais de 

recursos para à APS dos municípios manteve-se o PAB fixo e variável. Já a partir do ano 

de 2020, com o início do Programa Previne Brasil, o PAB fixo e variável foram extintos 

para a composição do cálculo das transferências federais para à APS dos municípios.  

Nesta perspectiva, a tabela 2 revela que as transferências federais de recursos 

à APS da cidade de São Paulo diminuíram R$ 0,1 bilhão no período entre 2018 e 2019, 

passando de R$ 0,8 bilhões para 0,7 bilhões, respectivamente. Já na comparação entre 

2019 e 2020, o volume de transferência de recursos federais se manteve, em linhas gerais, 

inalterado, girando em torno de R$ 0,7 bilhões. 

Já na Assistência a Média e Alta Complexidade (MAC), no período entre 2019 

e 2020, nota-se uma redução drástica de transferência de recursos federais para o 

município de São Paulo, passando de R$ 7,4 bilhões para R$ 6,0 bilhões. Em razão disso, 

percebe-se que de certa forma, o Programa Previne Brasil restringe o acesso da população, 

em geral, aos serviços da MAC, uma vez que existem mecanismos de triagem e controle 

de serviços (burocracia) na APS, cumprindo, inclusive, o papel de reduzir os gastos com 

saúde. Vejamos o que Morosini, Fonseca e Baptista (2018) argumentam sobre os 

mecanismos de controle da APS, sendo estes, possivelmente capazes de afetar a MAC do 

SUS:  
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“Cumpre um papel importante na transição de uma atenção básica pública para 

uma atenção básica privatizada, a adesão a uma orientação individualizante 

quanto ao modelo de atenção e ao processo de trabalho. O enfoque 

individualizante é mediado por estratégias que debilitam eixos estruturantes da 

ESF: a perspectiva do território, a multidisciplinaridade, o trabalho de base 

comunitária e o cuidado integral. Tais estratégias consistem na composição de 

equipes que prescindem do ACS, no reforço à ideia de equipe de atenção básica 

composta principalmente pelos profissionais médico, enfermeiro e 

odontólogo, no empobrecimento da perspectiva multiprofissional e no 

enfraquecimento do enfoque comunitário. Associadas à concepção restrita da 

clínica que orienta a lista de serviços da CaSAPS, essas mudanças consolidam 

a centralidade do modelo biomédico, mais afeito às práticas de saúde do setor 
privado” (MOROSINI; FONSECA; BATISTA; 2020, p. 16).  

 

Para além disso, no que se refere às transferências de recursos federais para o 

município de São Paulo, em relação aos dois blocos – Investimento e Custeio do SUS – 

percebe-se que entre 2017 e 2020 os valores estão decrescendo, sendo, R$ 10 bilhões 

neste primeiro ano, R$ 9,8 bilhões, R$ 9,4 bilhões e R$ 8 bilhões, nos anos posteriores.  

 

Tabela 2 – Transferências federais para o SUS do município de São Paulo 

segundo bloco de financiamento: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade 

(MAC), Vigilância em Saúde (VS), Assistência Farmacêutica (AF) e Gestão (G) do 

SUS – 2007 – 2020 – R$ bilhões em dezembro de 2021 

 

Ano AB MAC VS AF G Total 

2007 0,6 7,9 0,2 1,7 0,05 11,6 

2008 0,6 7,1 0,2 1,6 0,12 10,8 

2009 0,6 8,0 0,2 2,3 0,42 11,3 

2010 0,7 7,9 0,2 1,7 0,19 10,7 

2011 0,7 8,2 0,2 1,2 0,13 10,4 

2012 0,8 8,5 0,2 0,8 0,46 10,4 

2013 0,8 8,0 0,2 0,7 0,22 9,9 

2014 0,8 8,6 0,2 0,6 0,13 10,4 

2015 0,8 8,3 0,1 0,6 0,05 10,3 

2016 0,8 7,6 0,3 0,6 0,04 9,4 

2017 0,8 7,9 0,3 0,4 0,03 10,0 

2018 0,8 7,8 0,2 0,5 - 9,8 

2019 0,7 7,4 0,2 0,4 0,01 9,4 

2020 0,7 6,0 0,1 0,3 - 8,0 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados Fundo Nacional de Saúde (FNS) – Painel de Repasses 

Fundo a Fundo – Série Histórica – Município de São Paulo 

Observação: Os dados foram deflacionados com base no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 

da Faculdade Getúlio Vargas (IGDP-DI/FGV) – dezembro/2021. 
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A partir da análise da diferença de transferência de recursos federais nestes 

últimos anos para o município de São Paulo, destaca-se que a AB e a MAC do SUS não 

são prioridade para o atual governo de Bolsonaro. Ademais, é importante frisar que o 

Programa Previne Brasil extinguiu o PAB fixo e variável, e que isto também já se reflete 

negativamente nas transferências federais de recursos para à APS da cidade de São Paulo.  

Em análise do período entre 2001 e 2021 é crucial frisar que entre 2018 e 2021, 

os montantes de recursos transferidos pelo governo federal para à APS do município de 

São Paulo diminuíram, passando de R$ 944 milhões, no primeiro ano e 928 milhões, R$ 

897 milhões e R$ 725 milhões, nos anos subsequentes. Com isso, percebe-se que durante 

este período, o poder público municipal paulistano já perdeu R$ 219 milhões via 

transferências de recursos federais para à APS. Assim, com este balanço geral sobre o 

financiamento e gasto em APS do município de São Paulo, verifica-se efeitos negativos 

combinados, tanto via EC 95/2016, como pelo Programa Previne Brasil – com o fim do 

PAB fixo e variável. 
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Tabela 3 -Transferências federais para APS do município de São Paulo – Piso da 

Atenção Básica – Fixo e Variável – 2001 – 2020 – R$ milhões em dezembro de 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados Fundo Nacional de Saúde (FNS) – Painel de Repasses 

Fundo a Fundo – Série Histórica – Município de São Paulo 

Observação: Os dados foram deflacionados com base no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 

da Faculdade Getúlio Vargas (IGDP-DI/FGV) – dezembro/2021. 

 

 

O Programa Previne Brasil na cidade de São Paulo em 2020 e 2021: implicações 

deste novo modelo de transferência de recursos federais para à Atenção Primária à 

Saúde do SUS 

 

O Programa Previne Brasil foi considerado como modelo de transição em 2020, 

para então, em 2021, ser totalmente adotado como a nova forma de transferência de 

recursos federais para à APS dos municípios. Com base nisso, analisa-se as transferências 

de recursos federais para à APS com base em seus três critérios: i) capitação ponderada – 

número de cadastrados nas UBSs da cidade; ii) pagamento por desempenho – baseado 

em indicadores como pré-natal, controle de diabetes, hipertensões e infecções 

Ano PAB fixo PAB variável Total 

2001 557 50 607 

2002 428 92 520 

2003 450 143 593 

2004 432 153 585 

2005 452 170 622 

2006 462 261 723 

2007 483 289 772 

2008 483 261 745 

2009 476 314 790 

2010 482 370 851 

2011 464 388 851 

2012 514 501 1.154 

2013 531 470 1.001 

2014 542 512 1.054 

2015 512 463 975 

2016 508 437 945 

2017 491 449 940 

2018¹ - - 944 

2019 - - 928 

2020² - - 897 

2021 - - 725 
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sexualmente transmissíveis (ISTs); iii) incentivos para ações/programas estratégicos 

específicos do governo Federal, sobretudo o Programa Saúde na Hora (PSH) e Programa 

Informatiza (PI). 

Em primeira instância, dada esta nova forma de transferência de recursos 

federais para à APS, é primordial resgatar que anteriormente ao Programa Previne Brasil, 

as transferências federais à APS se davam em dois componentes: i) PAB fixo – pago a 

todos os municípios brasileiros com base na população estimada pelo censo do IBGE - 

oscilando entre R$ 23 e R$ 28; ii) PAB variável: condicionado à implementação de 

programas federais pelos gestores municipais da ESF. Assim, com a adoção do Programa 

Previne Brasil em 2020, se instituiu, até agosto de 2021, um pagamento per capita fixo 

no valor de R$ 5,95. Entretanto, no final desse mesmo mês, a Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT) aprovou novas regras para o Programa Previne Brasil, cujo objetivo, 

segundo o MS é aumentar o montante de recursos repassados às administrações 

municipais (FIOCRUZ, 2021).  

Estas mudanças estão ligadas aos cadastros das pessoas feito pelas equipes de 

Saúde Família Ribeirinha, Consultório de Rua – atende indivíduos em situação de rua – 

e Atenção Primária Prisional que irão ser incorporadas ao cálculo da capitação ponderada 

do Programa Previne Brasil. Antes, eram apenas considerados os cadastros das equipes 

de Saúde da Família e da Atenção Primária. Outra modificação é relativa ao potencial de 

cadastro, ou seja, se existe um número menor de cadastrados nas UBSs em relação à 

possibilidade real da população do município, a administração municipal vai receber um 

percentual em cima da diferença entre o potencial e o cadastro. De acordo com o MS 

(2021) este percentual deve variar entre 10% e 50%, de acordo com a tipologia do 

município segundo o IBGE (FIOCRUZ, 2021). 

Outra mudança fruto do critério da capitação ponderada é de que este substituiu 

os valores repassados não só pelo PAB fixo, mas também as i) transferências da Estratégia 

Saúde da Família (valor mensal por habilitação de equipes); ii) transferências aos Núcleos 

Ampliados de Saúde da Família (NASF) habilitados; iii) valor mensal por habilitação de 

Gerentes de Atenção Básica. Em razão disso, salienta-se que o próprio MS não incentiva 

mais à implementação de ações multiprofissionais, exemplos típicos de sistemas 

universais e integrais de saúde, como é o SUS (MENDES; CARNUT; MELO, 2022).     
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Com base nestas modificações as transferências federais de recursos para à APS 

dos municípios, quanto à capitação ponderada, no ano de 2020, o MS transferiu para à 

APS da capital paulistana, aproximadamente, R$ 497 milhões. Por sua vez, no ano de 

2021, nota-se o valor das transferências do MS para à APS totalizou cerca de R$ 300 

milhões. 

 Com base nisso, conforme a tabela 4, ao se estabelecer o comparativo entre 2019 

(modelo antigo de transferência de recursos federais para à APS dos municípios) e 2020, 

pós adoção do Programa Previne Brasil, já é perceptível forte queda de cerca de R$ 164 

milhões no orçamento público da APS na capital paulistana. Além disso, na comparação 

entre 2020 e 2021, evidencia-se, novamente, agravamento de decréscimo no valor de R$ 

197 milhões para despesas em ações e serviços de APS da cidade de São Paulo.  

De acordo com Seta, Ocké-Reis e Ramos (2021, p. 3783) a Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde (SAPS) projeta uma conjuntura positiva de ganho para quase todos os 

municípios, a partir de um cenário de eficiência irreal, com cadastramento de toda a 

população e alcance de todas as metas de indicadores que ainda não foram pactuados. 

Contudo, ao se fazer a comparação entre 2019-2020 e 2020-2021 na capital paulistana, 

indica-se que o critério de capitação ponderada põe em risco a integralidade às ações e 

serviços da APS, além de ser uma política que estimula ainda mais, o desfinanciamento 

do SUS.   
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Tabela 4 – Comparação entre o modelo antigo de financiamento da APS no Brasil 

(2019) e o Programa Previne Brasil no município de São Paulo 2020 – 2021 - relativo 

à transferência de recursos federais à APS do SUS - em R$ milhões em dezembro de 

2021 

 

Ano Total 

 

Comparação 

2019-2020 

 

Comparação 

2020-2021 

2019 (PAB Fixo + 

NASF + ESF) 
661 

 

 

 

 

2020 497 

 

- 164 

 

2021 300 

  

- 197 

Fonte: Elaboração do autor com base Fundo Nacional de Saúde (FNS): consulta de pagamento consolidado: 

PAB fixo, NASF e ESF – 2019; E-gestor AB: Relatórios Públicos – Financiamento APS – Relatórios até 
2019 e Relatórios – a partir de 2020.   

Observação: Os dados foram deflacionados com base no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 

da Faculdade Getúlio Vargas (IGDP-DI/FGV) – dezembro/2021. 

 

Já no que tange ao pagamento por desempenho, conforme a tabela 5, observa-se 

que durante o ano de 2021, os recursos federais direcionados à APS da capital paulistana 

estiveram em torno de R$ 58 milhões. No ano anterior, o valor da transferência federal 

de recursos foi de R$ 31 milhões. É importante salientar que no mês de dezembro de 

2020, o governo federal instituiu, em caráter excepcional, incentivo financeiro de custeio 

destinado aos municípios que alcançaram as metas dos indicadores do pagamento por 

desempenho do Programa Previne Brasil, no âmbito da APS (BRASIL, 2020). 

Mesmo com este incentivo, em caráter excepcional, o Programa Previne Brasil 

promoveu a reestruturação das equipes ESF, com a homologação de carga horária 

diferentes (20 ou 30 horas) para os profissionais, além da inclusão do alcance das metas 

e indicadores concernentes ao tratamento de condições crônicas de saúde como diabetes 

e hipertensão, além de saúde adolescente, adulto, idoso e materno-infantil. Ainda, para os 

incentivos em ações ou programas estratégicos em saúde do governo federal, evidencia-

se que existe uma estreita relação de poder verticalizada entre estes dois entes federativos, 
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uma vez que a grande maioria do volume dos recursos transferidos esteve centralizado no 

Programa Saúde na Hora (PSH) e no Programa Informatiza (PI). 

Ainda, de acordo com a tabela 5, no Programa Saúde na Hora (PSH), os recursos 

transferidos pelo governo federal para à APS na cidade de São Paulo – custeio - foram, 

aproximadamente, R$ 89 milhões. Já para o ano seguinte, o valor das transferências 

federais caiu para R$ 71 milhões. Assim, como esta diferença de transferência de recursos 

federais à APS pode ser relativa à adesão ao PSH pelos gestores locais, é preciso explicitar 

a prioridade ao cuidado individual e demanda espontânea via PSH. Vejamos o que 

Giovanella, Franco e Almeida (2020) argumentam: 

 

 
“(...) Os incentivos para o Saúde na Hora apontam para a transformação das 

UBS, nos municípios de médio e grande porte, em unidades de pronto 

atendimento. O acolhimento ao adoecimento agudo na APS certamente precisa 

ser garantido. Todavia, esta iniciativa tende a transformar a ESF em pronto-

atendimento, descaracterizando seu processo de trabalho e organização das 

ações. A abertura à contratação de plantonistas pode comprometer atributos da 

APS como a longitudinalidade e coordenação do cuidado. A proposta isolada, 

sem desenho de articulação com a rede de urgências, direciona a atenção às 

demandas agudas e manejo de doenças, com monitorização de casos graves à 

espera de transferência. Alerta-se também para a possibilidade de concentração 

das equipes nas áreas centrais dos municípios, perdendo-se a capilaridade da 

ESF nas comunidades” (GIOVANELLA; FRANCO; ALMEIDA, 2020, p. 
1478).  

 

Para o Programa Informatiza (PI), no ano de 2020, as transferências federais para 

à APS paulistana totalizaram R$ 29 milhões. Já no ano de 2021, a quantia total foi de R$ 

17 milhões. Para o MS, o principal objetivo do PI é apoiar a implantação do Prontuário 

Eletrônico (PE), uma vez que é um instrumento para melhorar o fluxo e acesso de 

informações em saúde, a fim de promover o envolvimento direto dos cidadãos, 

trabalhadores, gestores e o governo no gerenciamento multidirecional da produção da 

saúde local. Neste período de análise, o valor de transferência de recursos federais 

diminuiu em R$ 12 milhões. À vista disso, é necessário frisar que podem existir 

fragilidades neste PI, sobretudo no que diz respeito à disponibilidade de infraestrutura 

(internet, software e insumos) em relação ao território que a UBS está localizada na 

capital paulistana, além de treinamento especializado (know-how) disponível para os 

profissionais de saúde para a execução, consulta e interpretação dos dados.  
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Tabela 5 - Transferência de recursos federais à APS da cidade São Paulo no ano de 

2020 e 2021 via Programa Previne Brasil: critério baseado em desempenho e 

programas estratégicos: Programa Saúde na Hora (PSH) – custeio e Programa 

Informatiza (PI) – em R$ milhões em dezembro de 2021 

 

 Desemp. Desemp. PHS - Custeio PHS - Custeio PI PI 

Ano 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Total 31 58 89 71 29 17 

Fonte: Elaboração do autor com base no E-gestor AB: Relatórios Públicos – Financiamento APS – 

Relatórios partir de 2020. Nos valores das transferências federais para a APS do município de São Paulo 

foram excluídos os centavos.  

Observação: *Os dados foram deflacionados com base no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 

da Faculdade Getúlio Vargas (IGDP-DI/FGV) – dezembro/2021 
 

 

Considerações Finais 

 

O Programa Previne Brasil constitui-se, na prática, o rompimento com os 

princípios de universalidade, igualdade e equidade do SUS. Além disso, ele é reflexo do 

avanço da ótica privatista nas políticas econômicas do Estado. Em virtude dessa 

conjuntura, o campo da saúde, em especial, o da APS do SUS, é visto como um 

mecanismo para se impor reformas político-ideológicas, cujo objetivo é expandir as 

organizações privadas na gestão e oferta de serviços do SUS, especialmente na APS.  

No caso do município de São Paulo, o Programa Previne Brasil, no período de 

comparação entre 2019-2020 (pré - 2019 - e pós – 2020 - adoção pelo MS do Programa 

Previne Brasil) e 2020-2021, já mostrou os seus efeitos financeiros negativos nas 

transferências de recursos federais para à APS da capital paulistana, sendo R$ 164 

milhões e R$ 197 milhões, respectivamente. Desta forma, evidencia-se que o critério de 

capitação ponderada, que diz respeito ao número de cadastrados nas UBS, é uma forma 

de afunilar o acesso às ações e serviços no SUS.  

Além disso, no que concerne ao critério de pagamento por desempenho – 

baseado em indicadores como pré-natal, controle de diabetes, hipertensões e infecções 

sexualmente transmissíveis (ISTs) – e o critério de ações estratégicas para à APS, sendo 

os mais incentivados pelo MS, o PSH e o PI, percebe-se uma agenda do governo federal 

específica para determinar a condução da política de saúde da esfera municipal.  
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Com este quadro desfinanciado da APS no município de São Paulo, não é à toa 

que a administração pública paulistana amplia cada vez mais a transferência de recursos 

públicos para as OSSs para realizar a gestão e oferta de serviços na rede de ações e 

serviços do SUS. Esta realidade é uma combinação de fatores históricos, que admitem 

não só a existência das OSSs, como também, permitem o excesso de liberdade das OSSs 

com o setor público e o mercado privado. Nesta perspectiva, o mercado privado expande-

se ainda mais no campo da saúde, sendo, inclusive, o Programa Previne Brasil, a 

expressão da privatização da atenção primária à saúde do SUS neste cenário 

contemporâneo. Nesse contexto dramático, a classe trabalhadora é a principal vítima, pois 

compromete-se o seu direito à saúde.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há mais de trinta anos veem se desenvolvendo um projeto hegemônico na fase 

contemporânea do capitalismo, cujo objetivo é estabelecer a hegemonia da racionalidade 

do mercado privado no seio das políticas do Estado. Dessa maneira, deve-se compreender 

que as políticas de austeridade (corte de gastos públicos), especialmente, no que diz 

respeito aos recursos direcionados ao SUS, é fruto desta lógica político-ideológica, que 

muito coaduna com a generalização de pensamento sobre a ineficiência da administração 

pública, sendo pensamento alinhado ao do Banco Mundial e a Organização Mundial da 

Saúde. 

O corte de gastos na esfera pública em geral, e na saúde, em particular, é uma 

necessidade para a expansão do capital. Assim, para que isto ocorra, é preciso que o 

Estado institucionalize (via dispositivos jurídicos) os cortes de gastos públicos por leis, 

decretos e portarias para garantir a superação das crises. Para tal, percebe-se que o Banco 

Mundial e a Organização Mundial da Saúde são organizações que vem participando na 

formulação desse passo-a-passo de superação das crises, de forma a articular os interesses 

entre o capital e Estado, especificamente promovendo recomendações (reformas) aos 

sistemas de saúde no mundo. 

No Brasil, no que diz respeito ao SUS e ao modelo de atenção à saúde centrado 

nos cuidados primários, percebe-se que as reformas institucionais segundo as orientações 

das entidades internacionais como o BM e a OMS, encontram-se nesse bojo como uma 

ferramenta que entra nas lacunas relativas às dificuldades de se garantir a universalidade 

de atendimento e à integralidade de acesso à saúde a todos os brasileiros no SUS. Essa 

guinada na mudança no conceito da APS, conforme preconizado em Alma-Ata, foi 

progressivamente ganhando forma devido a realidade brasileira no contexto do 

capitalismo contemporâneo. Com isso, mesmo com os notáveis avanços no que tange ao 

cuidado em saúde da população, as políticas e práticas da APS foram perdendo sua 

radicalidade inicial, e se configurando em aglutinações de políticas setoriais, focalizadas 

e de curtíssimo prazo.  

As normativas da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) 2006 e 2011 

foram idealizadas sobre os pressupostos de contornar inequidades, promover a expansão 
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da Estratégia Saúde da Família (ESF) e a resolutividade na assistência à saúde a 

comunidade. Sob o ponto de vista econômico, o Governo Federal buscou trazer arranjos 

junto ao mercado privado, a fim de garantir a suposta melhoria na governança, eficiência 

e produtividade do campo da saúde. Não é à toa, que em tempos de crise, a Emenda 

Constitucional (EC 95/2016) ganhou legitimidade e, foi possível à União garantir não só 

o congelamento dos gastos públicos com despesas primárias, como também, o avanço 

dos preceitos de um SUS de cobertura direcionada aos mais pobres e com apenas alguns 

serviços básicos de atenção à saúde. 

Em razão desse quadro de desfinanciamento da saúde, identifica-se que a PNAB 

2017 marca o início da reformulação da Atenção Básica conforme conceito cunhado pelo 

Movimento da Reforma Sanitária para a Atenção Primária à Saúde (APS), evidenciado 

por uma nova proposta sob os pilares de nova forma de transferência de recursos federais 

aos municípios, indicadores e desempenho dos profissionais nos serviços de saúde. Com 

isso, é possível justificar medidas que diminuem a responsabilidade do Ministério da 

Saúde (MS) em garantir o direito à saúde, deixando apenas sob a tutela da administração 

municipal. Dessa maneira, o Programa Previne Brasil garante a manutenção do status quo 

do sistema de saúde que agrade às entidades financeiras internacionais e o Estado 

coligado junto aos interesses do mercado privado. É para tanto, que a classe trabalhadora 

está sendo cada dia mais usurpada do direito à saúde no Brasil.  

No caso do município de São Paulo, o Programa Previne Brasil, no período de 

comparação entre 2019-2020 (pré - 2019 - e pós – 2020 - adoção pelo MS do Programa 

Previne Brasil) e 2020-2021, já se percebe os efeitos financeiros negativos nas 

transferências de recursos federais para à APS da capital paulistana, com redução de R$ 

164 milhões e R$ 197 milhões, respectivamente. Desta forma, evidencia-se que o critério 

de capitação ponderada, que diz respeito ao número de usuários cadastrados nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs), é uma forma de afunilar o acesso às ações e serviços de saúde 

do SUS. 

Além disso, no que concerne ao critério de pagamento por desempenho – 

baseado em indicadores como pré-natal, controle de diabetes, hipertensões e infecções 

sexualmente transmissíveis (ISTs) – e o critério de ações estratégicas para à APS, sendo 

os mais incentivados pelo MS, o Programa Saúde na Hora e o Programa Informatiza, 
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percebe-se uma agenda do governo federal específica para determinar a condução da 

política de saúde da esfera municipal.  

Além deste quadro desfinanciado da APS no município de São Paulo, percebe-

se que existe, cada vez mais, a transferência de recursos públicos para as Organizações 

Sociais de Saúde (OSSs) para realizar a gestão e oferta de serviços na rede de ações e 

serviços de saúde do SUS. Esta realidade é uma combinação de fatores históricos, que 

admitem não só a existência das OSSs, como também, permitem o excesso de liberdade 

das OSSs com o setor público e o mercado privado. Nesta perspectiva, o mercado privado 

expande-se ainda mais no campo da saúde, sendo, inclusive, o Programa Previne Brasil, 

a expressão da privatização da atenção primária à saúde do SUS neste cenário 

contemporâneo. Nesse contexto dramático, a classe trabalhadora é a principal vítima, pois 

limita-se o seu direito à saúde. 

À vista disso, percebe-se que o Programa Previne Brasil é uma nova Atenção 

Primária à Saúde, fruto de concepções ideológicas neoliberais que promovem a 

esterilização do direito à saúde no Brasil. Além disso, cabe ressaltar que o Banco Mundial, 

é uma organização que extrapola suas funções e orientações, pois suas propostas de 

reformas ao SUS afetam diretamente a Constituição Federal de 1988. Desta maneira, 

evidencia-se que o Banco Mundial, em muitos dos seus relatórios, questiona os princípios 

éticos e morais da sociedade brasileira. Em razão disso, as propostas de reformas do 

Banco Mundial ao SUS devem ser consideradas como ações ilegais.   
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