
Debatendo as mudanças e prováveis 
consequências da “Nova” PNAB



Um pouco do contexto e da Um pouco do contexto e da 
história
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Antes do SUS
• O adoecimento como uma necessidade/problema individual

• Para acessar serviços de 
saúde era necessário pagar 
por eles:
– Pagar diretamente– Pagar diretamente
– Pagar antecipadamente 

um plano
– Contribuir “co-pagando” 

com o Estado e o 
empregador

• Ou contar com a caridade



Constituição de 1988 e o SUS
• Conquista fruto da luta do povo brasileiro - Saúde como 

direito de todos e dever do Estado
• Universalidade e gratuidade

- Integralidade
MS e INAMPS, sujeito integral, MS e INAMPS, sujeito integral, 

promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação

- Equidade
- Descentralização,  Participação 

Popular e Controle Social 



Uma sociedade minimamente 
generosa e mais justa

• Visão individualista x social
• Quais necessidades do 

indivíduo são problemas 
sociais 

• Direitos civis + políticos + 
sociaissociais

 Saúde e condições limitantes
 Educação e proteção ao 

desenvolvimento
 Aposentadoria e proteção ao 

envelhecimento
 Trabalho e apoio no 

desemprego



Golpe na Democracia e Saúde
• Um projeto neoliberal começa a ser implementado no Brasil 

mesmo tendo sido rejeitado pelo voto popular
• Contra a Constituição de 1988
• Ataque à Seguridade Social (previdência, saúde e assistência 

social) e às garantias e direitos dos trabalhadoressocial) e às garantias e direitos dos trabalhadores

 A saúde tratada 
fundamentalmente como 
mercadoria que precisa 
ser comprada



A destruição dos direitos e conquistas 
da Constituição de 1988



A Saúde de Temer e dos neoliberais
• Serviço público para quem não pode pagar realizado por 

prestadores privados (empresas e OS)
• Desmonte do SUS empurrando os usuários e trabalhadores 

para o mercado privado

 Solução: planos
precários de saúde e 
clínicas populares

 Precarização do 
trabalho



Saúde de Temer e Barros



O desmonte em curso

• Congelamento do investimento em saúde até 2036
• Desregulamentação e desmonte da Política de 

Atenção Básica, Saúde Mental etc.
• Desregulamentação do financiamento:

“Eu nada lhe dou, mas 
também nada lhe 
cobrarei, corte onde 
você quiser”



O caso da Política Nacional de O caso da Política Nacional de 
Atenção Básica
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O caso da Política Nacional de Atenção 
Básica

• Motivo da PNAB – foco onde o 
gasto pode ser reduzido

• Ataca diretamente os agentes 
de saúde (ACS e ACE), mas 
também a saúde bucal e todos também a saúde bucal e todos 
os demais

• Pode desmontar o modelo 
construído nos últimos 20 anos

• Com a unificação dos Blocos o 
recurso seria usado em outras 
áreas



A Atenção Básica no Brasil
O conjunto de princípios
essenciais: acesso com qualidade;
acolhimento,  vínculo,  logitudi-
nalidade e responsabilização;
Resolubilidade etc.Resolubilidade etc.

Precisa de Normativas
correspondentes:  equipe
multiprofissional, ação no
Território, organização enquanto
Equipe, tempo de dedicação,
formação adequada etc.



Conselho Nacional de Saúde e as PNAB
• Resolução nº 439 (de 04/2011) foi norteadora da PNAB 2011 e

apontou as diretrizes para o que veio ser: a mudança e aumento
de financiamento da AB; o Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade; o Programa Mais Médicos, entre outros

• Ministério negou o acesso do CNS à
proposta da PNAB 2017
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proposta da PNAB 2017
• Decidiu publicá-la contra
deliberações do CNS
• Está contrariando a Lei 141
• Grande mobilização do Controle
Social, organizações dos
trabalhadores e da reforma sanitária,
incluindo ações no judiciário



A PNAB reduz radicalmente a 
necessidade de agentes de saúde
• Unificação do território e do trabalho(ador) ACE e ACS
• Há hoje 248 mil ACS e aproximadamente 60 mil ACE

• O que mantém o
número de agentes é:
obrigatoriedade de ter
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obrigatoriedade de ter
no mínimo 4 na ESF e de
cobrir 100% da área

• A PNAB acabou com
essas obrigações

• Efeito esperado: redução drástica do número de agentes e as
consequências na ESF/AB e na saúde da população



A PNAB encerra 20 anos de priorização da ESF

• Financiamento/estímulo a um “não modelo”
• Exigência mínima: 3 profissionais (sem exigir nenhuma

característica), podendo cumprir mínimo de 10 horas cada
e sem ACS – trata-se de uma “não equipe”

• Desestímulo comparativo à 
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• Desestímulo comparativo à 
ESF: menos regras, ações e 
necessidade de 
“contrapartida” financeira

• Somado à piora do 
Financiamento da ESF terá 
força substitutiva porque, 
aparentemente, é “vantajoso”



A ESF é melhor, dizem as pesquisas
“Na última década multiplicaram-se os estudos que

evidenciam a maior capacidade da ESF em efetivar os

atributos da AB integral, melhorando o desempenho

dos serviços e produzindo impacto positivo na saúde dados serviços e produzindo impacto positivo na saúde da

população, com redução da mortalidade infantil,

cardiológica e cerebrovascular e das internações por

condições sensíveis à atenção primária”

Luis Facchini coordenador da
Rede de Pesquisas em Atenção Primária em Saúde
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A qualidade da “não saúde da família”
• Os estudos também mostram que a “não ESF” é menos

adequada à transição epidemiológica e demográfica e
menos custo-efetiva

• O “mínimo do
mínimo” exigido
para participação no
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para participação no
PMAQ foi empecilho
para mais de 90%
das “não ESF”

• 49% das poucas “não ESF” que participaram do PMAQ não
atingiram sequer o menor padrão de qualidade e só 12 (5%)
alcançaram o maior padrão



Consequências do retrocesso aos anos 80

• Sem expansão e com substituição de ESF o mesmo acontece
com as equipes de saúde bucal

• Retrocesso nos princípios da AB, fortalecimento do modelo
da “consultação”, piora da qualidade e dos indicadores de
saúde

• Demissão e/ou precarização
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Demissão e/ou precarização
dos trabalhadores

• Padrão de baixa qualidade em
prol dos Planos e Clínicas
Populares

• Liberação funcional de horas
de trabalho ao mercado

• Aumento da “promiscuidade”
na relação público-privado



A PNAB abre espaço para um perigoso pacote 
básico que completaria o modelo de Barros

• Legislação do SUS: o mínimo na AB é a integralidade e a
universalidade - atender toda a população, fazendo o
máximo possível e garantindo acesso ao restante da rede

• Instituir um padrão essencial
inexoravelmente rebaixaria o
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inexoravelmente rebaixaria o
mínimo (ante a necessidade de
valer para os 5.570 municípios
do Brasil)

• Perfeito para os plano e clínicas
populares ofertarem “algo a
mais” que o mínimo



Conclusões
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A PNAB é parte de um processo que é o 
maior ataque à saúde pública desde a 

criação do SUS
• Desregulamentação do financiamento (cortar “gastos” na

AB e remanejar) e ataque à universalidade e
integralidade

• Repasse de tudo o que for possível ao mercado na
condição de prestador dos serviços públicos

• Repasse de tudo o que for possível ao mercado na
condição de prestador dos serviços públicos
(terceirização)

• Repasse de parte importante dos usuários do SUS como
“clientela” ao mercado – desregulamentação da saúde
suplementar, planos precários, estabelecimento de
padrão de baixa qualidade e demora de acesso no
público

• Repasse de parte da capacidade do SUS ao mercado –
leitos privatizados e carga horária dos trabalhadores
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Sempre é possível resistir e lutar
• Federações Nacionais dos Enfermeiros e dos Agentes

entraram na justiça contra a PNAB
• Controle Social fazendo debates e organizando modos de

lutar contra a PNAB em todo o país

• Ministérios públicos debatendo
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• Ministérios públicos debatendo
prejuízos da mudança e modos de
ação

• Decretos Legislativos no Congresso
Nacional que revogam a PNAB

• A PNAB mantém um dispositivo
que o Controle Social local deverá
usar



“Só pode se o Conselho Municipal 
aprovar”

“Para a solicitação de credenciamento dos Serviços e de 
todas as equipes que atuam na AB deve-se obedecer 
aos seguintes critérios:”

“I - Elaboração da proposta de projeto de“I - Elaboração da proposta de projeto de
credenciamento das equipes que atuam na AB”

“b. A proposta do projeto de credenciamento das equipes 
que atuam na AB deverá estar aprovada pelo
respectivo Conselho de Saúde Municipal (...)”
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Democracia

Acesso e 
qualidade 

Controle Social e 
Participação

Financiamento

Saúde bem e serviços 
públicos

Mais  do  que  nunca  é  tempo   
de    sonhar   e   lutar  forte  e  
sem  descanso  pelo   SUS   e 
sociedade   que   queremos...

Multiprofissional

Saúde

Direitos

Educação 
Popular

Diversidade e 
equidade

Direito à 
diferença

qualidade 

Valorização do 
trabalhador

Mudança do 
Modelo de 
Atenção Humanização

Financiamento
de verdade

Promoção da 
Saúde

Intersetorialidade

Cuidar do 
cuidador

e muito 
mais...

Multiprofissional
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