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Síntese de minha atuação na Atenção 
Básica (AB)
 Sou médico sanitarista com

em saúde coletiva e atualmente
Políticas Públicas na UFRGS

Atuei como: médico de família
AB em Aracaju (2004-2006
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AB em Aracaju (2004-2006

como Diretor Estadual
Fundação Estatal Saúde da

como Diretor Nacional de

como Secretário Nacional
Educação (responsável pelo

Síntese de minha atuação na Atenção 

com especialização e mestrado
atualmente faço doutorado em

UFRGS

família e apoiador institucional à
2006);2006);

de AB e Diretor Geral da
da Família na Bahia (2007-2010);

de Atenção Básica (2011-2014); e

Nacional de Gestão do Trabalho e da
pelo Mais Médicos) (2014-2016).



Síntese do que tentaremos demonstrar 
sobre a PNAB

 A Nova PNAB não implementa
incremental, ela não se justifica
experiência acumulada na

Há clara contradição entre
dispositivos normativos, administrativos
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dispositivos normativos, administrativos
mesma

A PNAB só pode ser entendida
da Constituição de 1988
desregulamentação para

A PNAB reduz o direito
abrangência, qualidade e

Síntese do que tentaremos demonstrar 

implementa uma política pública
justifica em função dos estudos e

na gestão do SUS

entre o “discurso” da PNAB e os
administrativos e financeiros daadministrativos e financeiros da

entendida no contexto atual de revisão
1988 e com o objetivo de

redução de gasto

direito à saúde e piora o acesso,
e resultados da atenção



A apresentação

 A Atenção Básica
da Família

 Quais as mudanças
CIT?
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CIT?

Análise das justificativas,
consequências da

Conclusão

e a Estratégia de Saúde

mudanças na PNAB aprovada na

justificativas, razões e
PNAB aprovada na CIT



A Atenção Básica e a A Atenção Básica e a 
Estratégia de Saúde da 
Família
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A Atenção Básica e a A Atenção Básica e a 
Estratégia de Saúde da 



Atenção Básica no Brasil

“um conjunto de ações
individual e coletivo, que
proteção da saúde, a
diagnóstico, o tratamento
manutenção da saúde
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manutenção da saúde
desenvolver uma atenção
situação de saúde e autonomia
determinantes e condicionantes
coletividades”

Atenção Básica no Brasil

ações de saúde, no âmbito
que abrangem a promoção e a

prevenção de agravos, o
tratamento, a reabilitação e a

saúde com o objetivo desaúde com o objetivo de
atenção integral que impacte na

autonomia das pessoas e nos
condicionantes de saúde das

(PNAB 2011)



Atenção Básica no 

Deve ser realizada por
de cuidado e gestão, democráticas
sob forma de trabalho em

Deve ser dirigida a
delimitados, pelas quais
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delimitados, pelas quais
sanitária

Destacamos mais alguns

Acolhimento, vínculo,
longitudinalidade

 Resolubilidade e coordenação

Atenção Básica no Brasil 

meio do exercício de práticas
democráticas e participativas,

em equipe

a populações de territórios
quais assume a responsabilidadequais assume a responsabilidade

alguns de seus princípios:

vínculo, responsabilização e

coordenação do cuidado



O que dizem as pesquisas sobre a ESF

 “Na última década multiplicaram
a maior capacidade da ESF
integral (...) produzindo impacto
população, com redução da
e cerebrovascular e das internações
atenção primária”
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atenção primária”

 “A ESF é sistematicamente
“tradicional” e isso está relacionado
mesma equipe de médicos, enfermeiros,
e também de dentistas por 40 horas

Rede de Pesquisas em Atenção Primária em Saúde

O que dizem as pesquisas sobre a ESF

multiplicaram-se os estudos que evidenciam
em efetivar os atributos da AB

impacto positivo na saúde da
mortalidade infantil, cardiológica

internações por condições sensíveis à

sistematicamente melhor do que o modelo
relacionado com a presença de uma

enfermeiros, agentes comunitários
horas no serviço”

Luis Facchini coordenador da

Rede de Pesquisas em Atenção Primária em Saúde



Contradição entre discurso e política

Para ser mais que ideias
dispositivos normativos, financeiros

Daí a necessidade de
multiprofissional; profissionais
preparados para a atenção
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preparados para a atenção
disponibilidade de tempo
equipe, coordenação do
etc.)

A PNAB atua desorganizando
e retira estímulos, mas o
Social podem exigir o cumprimento

Contradição entre discurso e política

ideias-força precisam haver
financeiros e administrativos

de ter, entre outros: equipe
profissionais adequados e
atenção integral; dedicação eatenção integral; dedicação e

tempo (para vínculo, reunião de
do cuidado, ação no território

desorganizando porque desregulamenta
Ministério Público e o Controle

cumprimento da diretriz



Financiamento da ESF
“Foi essencial para a expansão

o seu financiamento indutivo”

Para cada R$10,00 investidos
5,00 a R$ 6,00 são do tesouro
da União e R$ 0,50 a R$ 1

Uma característica desse
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Uma característica desse
exige que o município
próprios (PINTO, no prelo)

 Trata-se de um financiamento
mobiliza recursos municipais,
inadequada e falta de financiamento
peso excessivo no ente com

Financiamento da ESF
expansão e consolidação da ESF

indutivo” (FACCHINI)

investidos na Atenção Básica, R$
tesouro municipal, R$ 3,00 a 4,00

1,00 dos Estados (IPEA)

desse financiamento é que eledesse financiamento é que ele
município mobilize e aporte recursos

prelo)

financiamento que induz modelo,
municipais, mas, pela proporção

financiamento tripartite, coloca
com menor receita



Quais as mudanças na 
PNAB aprovada na CIT?
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Quais as mudanças na 
PNAB aprovada na CIT?



Tipologia das mudanças na PNAB

O texto traz alguns avanços ao atualizar e incorporar 
conceitos de políticas implantadas depois de 2011

As demais mudanças cabem em três tipologias:

 Texto que tem somente o efeito de recomendações, 
mas que podem ser cobrados pelo Controle Social, 
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mas que podem ser cobrados pelo Controle Social, 
Ministério Público e Judiciário

Normas que já estavam instituídas e que são apenas 
reforçadas

Um exemplo é o da informatização, mas, neste caso, 
com um modelo questionável e danosos à AB

Mudanças efetivas em dispositivos com 

Tipologia das mudanças na PNAB

O texto traz alguns avanços ao atualizar e incorporar 
conceitos de políticas implantadas depois de 2011

As demais mudanças cabem em três tipologias:

Texto que tem somente o efeito de recomendações, 
mas que podem ser cobrados pelo Controle Social, mas que podem ser cobrados pelo Controle Social, 
Ministério Público e Judiciário

Normas que já estavam instituídas e que são apenas 

Um exemplo é o da informatização, mas, neste caso, 
com um modelo questionável e danosos à AB

Mudanças efetivas em dispositivos com consequências



Mudanças com consequências
negativas

1-Agentes Comunitários de

retirada do mínimo de 4 ACS

retirada da obrigatoriedade
população (agora só população
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população (agora só população

2-Indução da unificação
oportunidade” para se unificar
ACE e ACS)

3-Regulamentação/valorização
“modelo tradicional”

4-Criação de um “Padrão

consequências reais e 

Saúde (ACS)

ACS por equipe (agora é 1);

obrigatoriedade dos ACS cobrirem 100%
população vulnerável)população vulnerável)

unificação do território e “janela de
unificar o trabalho (trabalhador

Regulamentação/valorização do mal chamado

“Padrão Essencial” e um “Avançado”



Análise das justificativas, razões 
e consequências
mudanças da PNABmudanças da PNAB

Tomamos como principais fontes: Relatório do 
GT/CNS de At.Básica, estudos da COFIN e 
análises de entidades que compõe o CNS 
como ABRASCO, CEBES, Rede Unida e IPEA
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Análise das justificativas, razões 
consequências das 

mudanças da PNABmudanças da PNAB

Tomamos como principais fontes: Relatório do 
GT/CNS de At.Básica, estudos da COFIN e 
análises de entidades que compõe o CNS 
como ABRASCO, CEBES, Rede Unida e IPEA



1-ACS

Não há justificativa, apenas
mínimo de ACS por equipe
população

A razão é cristalina: com
regulamentou a profissão
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regulamentou a profissão
Salarial de 2015 e aumento
municípios a decisão foi possibilitar

Efeitos: hoje são 6 ACS por
para 1 ( 248 para 40 mil)
população (promoção da
cuidado a população mais

apenas retirada do texto do número
equipe e da cobertura de 100% da

com a EC de 2006 que
dos ACS e ACE, com o Pisodos ACS e ACE, com o Piso

aumento dos custos para os
possibilitar o corte de custos

por equipe, agora pode reduzir
mil) com efeitos na saúde da
da saúde, educação em saúde,

mais vulnerável)



2-Unificação ACS e ACE

 A justificativa apresentada
se integrar a atuação da
saúde

Mas: não se propôs um modelo
nem se analisou as experiências
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nem se analisou as experiências

A razão é mais uma vez a
gastos via redução de
unificação do trabalho

Consequências: possibilidade
trabalho de promoção, prevenção
agravamento de epidemias,

Unificação ACS e ACE

apresentada foi quanto à necessidade de
vigilância com a atenção à

modelo como foi tentando em 2010
experiências concretas e seus resultadosexperiências concretas e seus resultados

a possibilidade de redução de
trabalhadores por meio da

possibilidade de desorganização do
prevenção e vigilância com

epidemias, por exemplo



3- A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

Do que se trata?

 Financiamento/estímulo a um
família”, mas não diz o que deve

Exigência mínima: 3 profissionais
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Exigência mínima: 3 profissionais
característica), podendo cumprir
sem ACS – não é uma equipe

Desestímulo comparativo à
necessidade de “contrapartida”

É substitutivo porque é aparentemente
ESF pela “não ESF”, pior ainda
real do financiamento da ESF

A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

um “não modelo” (não é saúde da
deve ser)

profissionais (sem exigir nenhumaprofissionais (sem exigir nenhuma
cumprir mínimo de 10 horas cada e

equipe com escopo pensado

à ESF: menos regras, ações e
“contrapartida” financeira

aparentemente vantajoso substituir a
ainda em um contexto de redução



3- A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

Justificativas

Expandir cobertura

Mecanismo: financiar a
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Mecanismo: financiar a
aumentar a cobertura
facilitara a contratação

 Um suposto imperativo
equipes que não são saúde
também

A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

a AB “tradicional” permitiriaa AB “tradicional” permitiria
porque é mais “flexível” e

contratação de profissionais

imperativo ético de reconhecer
saúde da família e financiá-las



3- A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

Análise:

Aumentar o financiamento,
mais de 100% (60% em valores
cobertura só cresceu com o Mais
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cobertura só cresceu com o Mais

o valor repassado é menor que
de aumento de gasto e a falta

Não é verdade que se está
valor global está reduzindo e
recursos para um número pequeno

Hoje apenas 700 municípios
recursos iria para os 5 estados

A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

por si só, não expande cobertura
valores reais) entre 2010 e 2014 e a

Mais Médicos após 2013Mais Médicos após 2013

que o custo real, a perspectiva não é
falta de médico é fator condicionante

está aumentando o financiamento: o
e se está optando por ofertar novos

pequeno de municípios

municípios seriam beneficiados e 72% dos
estados mais ricos



3- A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

 Análise:

Não é verdade que a ESF é “engessada”:

o recurso pode ser usado em qualquer tipo de custeio da AB; 
só se exige o mínimo (1 médicos, enfermeiro e generalista) e o 
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só se exige o mínimo (1 médicos, enfermeiro e generalista) e o 
municípios pode agregar o que quiser; e hoje já permite 
profissionais com cargas horárias de 40, 30 e 20 horas mas com 
valores maiores de incentivo do modelo de 40 horas

A “flexibilização” da carga horária não promove a expansão

Mostrou-se ineficaz: menos de mil equipes adotaram esse 
modelo – regularização marginal do que estava irregular

E nesse formato de “não modelo”

A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

Não é verdade que a ESF é “engessada”:

o recurso pode ser usado em qualquer tipo de custeio da AB; 
só se exige o mínimo (1 médicos, enfermeiro e generalista) e o só se exige o mínimo (1 médicos, enfermeiro e generalista) e o 
municípios pode agregar o que quiser; e hoje já permite 
profissionais com cargas horárias de 40, 30 e 20 horas mas com 
valores maiores de incentivo do modelo de 40 horas

A “flexibilização” da carga horária não promove a expansão

se ineficaz: menos de mil equipes adotaram esse 
regularização marginal do que estava irregular

modelo” qualidade ainda pior



3- A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

 Análise:
A AB não ESF já pode fazer

desempenho compatível com
à da ESF pode receber recursos
Melhoria do Acesso e da Qualidade
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Além das pesquisas o próprios Ministério vem avaliando a AB 
“não ESF” desde 2011 e os resultados são muito ruins:
 Só 10% conseguiu atingir os mínimos critérios de participação 

para ser considerada AB
Das participantes, 49% não atingiram o desempenho mínimo e 

foram desclassificadas
Só 12 (número absoluto) em todo o Brasil teve o melhor 

desempenho

A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

fazer uso do PAB Fixo e, se demonstrar
com a PNAB e resultados comparáveis

recursos do Programa Nacional de
Qualidade (PMAQ)

Além das pesquisas o próprios Ministério vem avaliando a AB 
“não ESF” desde 2011 e os resultados são muito ruins:

Só 10% conseguiu atingir os mínimos critérios de participação 

Das participantes, 49% não atingiram o desempenho mínimo e 

Só 12 (número absoluto) em todo o Brasil teve o melhor 



3- A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

 Razões:

Mas por que se financiaria um
desde 1996 e que tem demonstrado
desempenho?
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 Redução de custos justamente

não precisa ter agentes de saúde

não precisa ter especialistas

não “precisa” atuar integralmente

pode ter uma profissional com
de plantão e queixa conduta

 É um modelo potencialmente substitutivo

A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

um modelo que se tenta substituir
demonstrado sua inadequação e mal

justamente porque a AB não ESF:

saúde

em AB

integralmente e no território

com dedicação menor em regime
conduta

substitutivo – inversão de trajetória



3- A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

Consequências:

 Piora da qualidade dos serviços

 Piora dos indicadores (morbi
avançando e aumento da carga
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avançando e aumento da carga

Aumento do custo do sistema

 Trabalhadores: demissão, desvalorização,
relações de trabalho e liberação
trabalho ao mercado – clínicas

Aumento da “promiscuidade”
Atenção Primária seletiva em
Populares

A PNAB que encerra 23 anos de 
priorização da ESF no Brasil

serviços

morbi-mortalidade) que vinham
carga de doençascarga de doenças

sistema

desvalorização, precarização das
liberação funcional de horas de

clínicas “populares”

“promiscuidade” na relação público-privado –
em prol dos Planos e Clínicas



4- O Padrão Essencial que transforma 
o Piso Mínimo em Teto Máximo

 Justificativa: exigir um mínimo de

 Análise:

equívoco em transpor um dispositivo
e empregado para uma política
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e empregado para uma política
trina; e

hoje o mínimo hoje na AB é a
PMAQ atua induzindo incrementalmente

 Razão: medida de redução de custo
seletiva” complementada pela AB

 Consequência: ante a necessidade
a medida inexoravelmente rebaixaria

O Padrão Essencial que transforma 
o Piso Mínimo em Teto Máximo

qualidade

dispositivo da relação entre empregador
política nacional e em país com federaçãopolítica nacional e em país com federação

a integralidade e a universalidade e
incrementalmente a melhoria da qualidade

custo e funcional à “atenção primária
AB privada?

necessidade de valer para os 5.570 municípios
rebaixaria o mínimo e faria o piso virar teto



Conclusões
2 slides

Conclusões



É parte de uma agenda de 
desfinanciamento e desregulamentação 
que busca viabilizar o corte de gastos

É uma agenda que
desregulamentação do financiamento
blocos de custeio em um só)
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Cortando gastos na AB
mínimas e com a unificação
poderiam ser “direcionados”

Ministério da Saúde diria aos
menos que você gasta, e
piorará nos próximos 20 anos,
exigir e você corta gastos e

É parte de uma agenda de 
e desregulamentação 

que busca viabilizar o corte de gastos

se articula com a de
financiamento (unificação dos

só)

com a retirada de exigências
unificação dos blocos, esses recursos

“direcionados” para outros usos

aos municípios: “como lhe repasso
e como você sabe que isso só

anos, então eu passo a nada lhe
e só faz o que bem entender”



É parte da agenda pró
princípios de integralidade e universalidade do 
SUS e de limitação concreta do direito à saúde

 Repassar tudo o que for possível
prestador dos serviços públicos

Concentrar esforços só na
consumir no mercado – focalização
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consumir no mercado – focalização
baixo padrão de qualidade –

 Repassar parte importante
“clientela” ao mercado –
suplementar, planos precários
de baixa qualidade e demora

 Repassar parte da capacidade
privatizados e carga horária dos

É parte da agenda pró-mercado, de quebra dos 
princípios de integralidade e universalidade do 
SUS e de limitação concreta do direito à saúde

possível ao mercado na condição de
públicos (terceirização)

população que não consegue
focalização e segmentação comfocalização e segmentação com

– APS Seletiva

importante dos usuários do SUS como
desregulamentação da saúde

precários e estabelecimento de padrão
demora de acesso no público

capacidade do SUS ao mercado – leitos
dos trabalhadores
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