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• PROBLEMAS DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO
O Sistema de Saúde brasileiro na era pré-SUS possuía muitos problemas,
sendo que todos se relacionavam de alguma maneira com o sistema político e
governamental do país em cada época e mandato. Naquela época, destacavam-se a nível mundial o Sistema de Saúde InglÊs (NHS) e o Sistema de Saúde
Canadense, ambos baseados na Atenção Primária forte como foco gerenciador
do sistema.
A seguir abordaremos os principais destes problemas que surgiram em nosso
país para, então, refletirmos como foi, cronologicamente, a criação e evolução
do SUS na tentativa de sanar essas dores.
1) Acesso desigual aos serviços de saúde
Até o século XX, a população possuía acesso aos serviços de saúde somente
quando pagavam pelo atendimento médico ou quando recorriam ao atendimento em instituições de caridade mantidas por doações e pela Igreja Católica.
A partir do início do século XX, principalmente a partir da terceira década (década de 20), algumas empresas começaram a oferecer assistência médica para
seus funcionários, além de aposentadoria e pensão, que eram gerenciadas pelas Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs).
Na década de 30, no governo de Getúlio Vargas, o mundo apresentava dois
modelos principais de gestão pública de saúde: um o modelo europeu, baseado
na teoria de centralidade do sistema no médico generalista (Atenção Primária);
e a teoria americana de centralização hospitalar e no conhecimento biomédico
puro, baseado na doença. No Brasil, o segundo modelo foi escolhido como
base, gerando todas as complexidades que vemos hoje, mesmo após a implementação do SUS.

A transição para uma economia industrial urbana provoca a expansão das
CAPs para outras categorias profissionais e, no início da década de 1930, a migração das CAPs para os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), com
crescente necessidade de mais serviços de medicina previdenciária para uma
grande massa de trabalhadores. Em 1960, todos os IAPs foram reunidos pela
Lei Orgânica da Previdência Social.
Em torno de 1966, os IAPs foram unificados, criando o Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), com ainda mais intervenção do Estado, e logo após,
em 1977, surgiu o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Influenciado pelo golpe militar de 1964, o sistema médico previdenciário foi moldado pela centralização político-administrativa, e suas características eram a tomada de decisões a cargo da tecnoburocracia, com exclusão
da cidadania, o modelo assistencial dividido entre ações curativas e preventivas, o acesso não universal e o financiamento privilegiado para a expansão de
serviços privados. Esse modelo ficou conhecido como médico-assistencial privatista e foi hegemônico até o final dos anos de 1970, quando entrou em profunda crise fiscal, junto com a crise do estado autoritário, que progressivamente
foi perdendo legitimidade.
Referente às intervenções de saúde pública, estas eram disponibilizadas para
toda população e incluíam vacinação, controle de endemias e saneamento básico. Dessa forma, analisando o quadro do sistema de saúde apresentado,
pode-se concluir que este não supria as necessidades da população, sabido
que a maioria desta nem sequer possuía acesso ao atendimento à saúde
Assim, surgiu, embalado pelo aprofundamento da crise econômica e pela instalação definitiva do processo de redemocratização, um movimento no Brasil denominado Reforma Sanitária, ao final de 1970, que propunha que a saúde
fosse um direito do cidadão, dever do Estado e de acesso universal à todos os
serviços de promoção e recuperação da mesma de forma integral.

2) Custos
A assistência médica no Brasil, após toda evolução descrita anteriormente, era
disponibilizada para a população por meio da rede privada, seja de forma direta
(quando o indivíduo procurava assistência e pagava por ela) ou indireta
(quando as empresas empregadoras pagavam para seus empregados). Dessa
forma, essa situação é responsável por um aumento dos gastos sem uma melhor assistência ou condições de saúde para a população que utilizava esses
serviços.
Além disso, devemos levar em consideração as diversas formas existentes na
época de remuneração dos serviços e a falta de organização das instituições
prestadoras dos mesmos, o que gerava um cenário propício para a má gestão
econômico-financeira. Dessa forma, o SUS propõe o emprego da descentralização como solução para este problema, visando a regionalização, a hierarquização dos serviços e o controle público dos serviços privados, como veremos
mais à frente.
3) Financiamento
Em conjunto com os custos, o financiamento também é um ponto importante
para o funcionamento do Sistema de Saúde. Nas CAPs, o financiamento era realizado pelos funcionários e pelas empresas. Já nos IAPs, o financiamento passou a ter a participação do Estado, que aumentou cada vez mais com o INPS e
o INAMPS. Já as ações preventivas, como comentado anteriormente, eram financiadas pelo Estado.
A Reforma Sanitária propõe a criação de um fundo único de saúde, público, que
tenha o objetivo de financiar tanto as ações assistenciais como as preventivas.
4) Gestão
Desde as primeiras intervenções na saúde pública, o Brasil apresentava um

modelo centralizado e pouco participativo, pois a população não tinha nenhuma
opinião e somente tinha que obedecer ao que era estabelecido. Nas organizações já citadas (CAPs, IAPs, INPS e INAMPS), o modelo era semelhante, pois
era somente a empresa em conjunto com o Estado (naquelas que recebiam
apoio), que tomavam as decisões.
A partir disso, o SUS (após sua implementação, como veremos a seguir, no início da década de 90) propõe outro modelo, descentralizado, com a participação
de diferentes níveis do governo, aliado à participação da população nas decisões sobre o Sistema de Saúde.
Dessa forma, antes de saber mais sobre a Reforma Sanitária e tudo que ela traz
consigo, é necessário entender alguns conceitos referentes aos modelos de
atenção à saúde:
•

Modelo assistencial sanitarista: este modelo utiliza campanhas e programas para tentar tratar os problemas de saúde da população, atuando
somente em determinadas situações;

•

Modelo médico assistencial privatista: este modelo funciona através da
demanda espontânea, quando as pessoas procuram os serviços médicos
que necessitam;

•

Modelos assistenciais alternativos: este modelo busca a integralidade
das ações, possuindo medidas de prevenção, cura, reabilitação e educação em saúde.

• A REFORMA SANITÁRIA: CONTEXTO BRASILEIRO E MUNDIAL
1) Conferência de Alma-Ata (1978)
Nesse momento (década de 70), no contexto mundial, ocorria uma conferência
internacional em Alma-Ata, no Cazaquistão, em 1978, em que se aprovou o

conceito de atenção primária à saúde como referência para as políticas de saúde. Considerada a primeira conferência internacional sobre cuidados primários
em saúde, foi organizada pela OMS e pela UNICEF. A síntese desse encontro
foi a Declaração de Alma-Ata, que afirmava a urgência da implementação dos
cuidados primários em saúde em todo mundo, principalmente nos países em
desenvolvimento.
A conferência é considerada um marco pois até então existiam apenas experiências isoladas de atenção primária à saúde, com iniciativas nacionais e contextos particulares, sem, no entanto, haver nenhuma definição de um modelo de
atenção primário à saúde - a principal referência até o momento era o Relatório
Dawson. Em Alma Ata, a atenção primária é definida como uma estratégia a
ser ofertada a toda população, propondo a ideia de universalidade num sistema
de saúde. Defende-se ainda um modelo de integralidade, abrangendo o conjunto de necessidades da população.
Entre os 10 pontos da Declaração, destacam-se:
•

A ideia de saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e
social, e não apenas ausência de enfermidade;

•

A preocupação com a desigualdades existentes a ideia de que a promoção e proteção da saúde dos povos contribui para melhor qualidade de
vida e paz mundial;

•

A maior participação e autonomia individual e coletiva no planejamento e
execução dos cuidados de saúde;

•

Os cuidados primários de saúde como chave para que todos os povos
atinjam um nível de saúde que permita uma vida social e economicamente produtiva;

•

A cooperação entre os países para cumprir a meta de saúde para todos
no ano 2000.

Logo após a divulgação da declaração, houve muita discussão sobre a viabilidade de sua implementação, sob os argumentos de que faltariam dinheiro, vontade política e infraestrutura. Nos anos seguintes foram apresentadas propostas alternativas de Atenção Primária à Saúde (APS) mais seletivas, com recortes restritos; um exemplo disso é a estratégia GOBI, centrada principalmente no
cuidado materno-infantil (a sigla em inglês indica monitoração do crescimento,
reidratação oral, aleitamento materno e imunizações).
2) A reforma sanitária brasileira
Diante da crise da Previdência brasileira e de um estado social de desigualdade
e más condições de vida da população, ocorreu a expansão de movimentos
com propostas de mudanças para tal situação corrente.
A reforma do setor de saúde no Brasil estava na contramão das reformas difundidas naquela época no resto do mundo, que questionavam a manutenção do
estado de bem-estar social. A proposta brasileira (chamada hoje de Reforma
Sanitária), que começou a tomar forma em meados da década de 1970, estruturou-se durante a luta pela redemocratização. Um amplo movimento social
cresceu no país, reunindo iniciativas de diversos setores da sociedade – desde
os movimentos de base até a população de classe média e os sindicatos. A
concepção política e ideológica do movimento pela reforma sanitária brasileira
defendia a saúde não como uma questão exclusivamente biológica a ser resolvida pelos serviços médicos, mas sim como uma questão social e política a ser
abordada no espaço público.
A Reforma Sanitária tinha como objetivo alterar a maneira de como se dava a
assistência à saúde no Brasil, tendo como base:

•

A implantação de um sistema de acesso universal aos serviços em saúde
pela população;

•

A integralização das ações preventivas e curativas;

•

Medidas de prevenção dentro do sistema, ou seja, ao invés de o paciente
ir buscar o hospital quando já está doente, deve-se tentar prevenir que
este adoeça;

•

Descentralização da administração e do financiamento;

•

Promoção da participação da população e controle social.

Durante a tentativa de instaurar esse novo sistema, os reformistas, em discussão com o INAMPS, criaram o Plano CONASP e as Ações Integradas de Saúde
(AIS) em 1983, de modo a tentar amenizar a crise previdenciária do país. As
AIS eram realizadas pelo MS, INAMPS e Secretarias Estaduais, e se configuraram como:
•

Convênios com municípios e estados;

•

Transferência de recursos da previdência para o nível mais descentralizado;

•

Aumento da oferta de serviços de saúde;

•

Criação de instituições de gestão;

•

Maior atenção a ações básicas e preventivas;

•

Instalação de mais ambulatórios;

•

Integração entre as ações do INAMPS e do MS.

Essa reforma trouxe uma proposta de integração e racionalização dos serviços
de saúde e de junção destes com a rede privada já existente. Um ponto marcante dessa reforma foi a Oitava Conferência Nacional de Saúde (VIII CNS), que
consistiu em um debate realizado em 1986 com a participação de profissionais,
governantes e usuários dos serviços.
Foi durante a VIII CNS que se foram aceitas e se consolidaram as propostas de
universalização, unificação do sistema, integralidade das ações, descentralização e participação popular. O lema da VIII CNS ficou conhecido como: saúde,
direito de todos, dever do Estado.
As principais medidas tomadas para possibilitar a implantação das intervenções propostas pela VIII CNS foram as seguintes:
•

Elaboração das bases jurídicas para sua regularização, como a Constituição Federal, Constituições estaduais, leis orgânicas municipais e outras;

•

Criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) em
1987, precedendo a criação do SUS;

•

Consulta à opinião da população e de setores organizacionais.

Dessa forma, o SUDS obteve sucesso no que tange a descentralização da saúde, garantindo que os estados conseguissem ter maior controle sobre as
ações realizadas na sua região. Assim, em torno de 1987, iniciou-se a Assembleia Nacional Constituinte que iria consolidar todas as reformas realizadas na
Constituição de 1988.

• SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Fonte: DUNCAN et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências

Em 1986, durante a VIII CNS, muitas propostas de reformulação do sistema de
saúde foram elaboradas e colocadas em prática com a Reforma Sanitária. O relatório final da VIII CNS definiu saúde como “a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte,

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde”.
Esse relatório serviu de base para questões tratadas na Assembleia Nacional
Constituinte de 1987, que aprovou a Constituição Federal de 1988, que criou o
Sistema Único de Saúde. O SUS surgiu com o objetivo de garantir a saúde
como direito de todos os cidadãos, sendo dever do Estado proporcioná-la.
1) Definições
O SUS é composto por todas as ações e serviços de saúde disponibilizados por
instituições públicas e federais, estaduais e municipais, de administração direta
e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Já as instituições privadas, podem participar desse sistema de modo complementar, regulamentados
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, criada durante a década de 90.
Assim, pode-se considerar o SUS como uma grande conquista social disposta
na Constituição de 1988, já que este sistema determina o acesso universal às
ações e serviços de saúde pela população. Além disso, o SUS estabelece uma
nova visão da saúde, que passa a se concentrar na prevenção dos agravos e na
promoção da saúde.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 196:
“A saúde é um direito de todos e um dever do Estado assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, garantindo, assim, o acesso universal de qualquer pessoa às unidades de saúde.
Outro ponto muito importante dentro do SUS é a sua descentralização dentro
do território brasileiro, pois um país de dimensões continentais (somos mais de
8 milhões de quilômetros quadrados de território e mais de 200 milhões de

habitantes), necessita que sua gestão seja realizada por entidades que conheçam a realidade de cada local.
A participação social dentro do SUS também permite a existência dos conselhos de saúde nos três níveis de governo, que são espaços muito decisórios
dentro do sistema e que a população pode (e deve) participar, nos seus mais diversos órgãos deliberativos, como demonstrado na figura a seguir.

Fonte: PAIM, Jairnilson; TRAVASSOS, Claudia; ALMEIDA, Celia; BAHIA, Ligia; MACINKO, James. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. The Lancet, [online] 9 May,
2011.

Ao longo da implementação das diretrizes do SUS, novas leis foram necessárias, sendo estas as leis 8.080 e 8.142, ambas editadas em 1990, que formam
a “Lei Orgânica da Saúde”, que serão explicadas adiante.

2) Principais documentos legais do SUS
2.1. Constituição Federal de 1988
Em seu artigo 196, a Constituição de 1988 redefine o conceito de saúde e oficializa a criação do SUS, o que garante o acesso universal da população aos serviços de saúde. A regulamentação, fiscalização e controle das ações e dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS é de responsabilidade do poder público.
Assim como disposto na Constituição de 1988, as ações e serviços públicos de
saúde ofertados pelo SUS, constituem uma rede regionalizada e hierarquizada,
que possui como base a descentralização, atendimento integral e participação
da comunidade.
2.2. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990
A lei 8.080 trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; ou seja,
é a Lei de Funcionamento do SUS. Essa lei regula em todo país as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. É a
lei que consolidou o SUS a partir dos seguintes pontos:
•

Organização, direção e gestão do SUS

•

Competências e atribuições das três esferas de governo
o Federal: define e formula as diretrizes
o Estadual: Coordena e controla
o Municipal: execução das diretrizes

•

Funcionamento e participação complementar dos serviços privados de
assistência à saúde

•

Política de recursos humanos

•

Recursos financeiros, gestão financeira, planejamento e orçamento

2.3. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990
Após a implementação da Lei 8.080/1990, duas questões acabaram surgindo:
como transferir dinheiro aos Municípios? E como organizar e estruturar a participação popular nos Conselhos e Conferências?
A lei 8.142 vem exatamente para sanar essas questões, e, portanto, trata da
participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências de recursos financeiros na área da saúde. Em cada esfera de governo, o SUS conta
com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, que possuem seu
funcionamento definido por regimento próprio e aprovado pelo respectivo Conselho.
O Conselho de Saúde deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviços, trabalhadores de saúde e usuários, sendo que estes últimos devem representar 50% dos componentes totais. Para melhor entendimento, a distribuição se dá da seguinte forma:
•

Conselhos:
o 50% usuários e 50% restante, que são:
A. 50% Profissionais de Saúde

B. 25% Prestadores de Serviço
C. 25% Representantes do Governo
o Função principal: execução e organização dos gastos de saúde.

o Poderes: Permanente (não precisa eleição e mudança regular) e deliberativos (não precisa ser consultado pelo Legislativo). Conselheiros

permanentes, vitalício, não precisando ser de acordo com as eleições
governamentais. E não há
o Reuniões Mensais
•

Conferência Nacional:
o Reuniões de 4 em 4 anos
o Convocada pelo Executivo, ou pelos Conselhos
o Função principal: Avalia a Situação da Saúde e cria Diretrizes da política de saúde.

Essa lei também trata da distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, do repasse para os Municípios, Estados e Distrito Federal. Para poderem
receber esses recursos, os Municípios, Estados e Distrito Federal devem possuir:
•

Fundo de Saúde

•

Conselho de Saúde

•

Plano de Saúde

•

Relatório de Gestão

•

Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento

•

Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)

3) Princípios
A Constituição de 1988 definiu os princípios do SUS, que podem ser divididos
em princípios éticos ou doutrinários, que consistem na universalidade, equidade
e integralidade, e em princípios organizacionais ou operativos, que consistem
na descentralização, regionalização, hierarquização da rede, participação social,
resolubilidade e complementaridade.
Esses dois tipos de princípios são interdependentes: só funcionarão os éticos se
os organizacionais já estiverem estabelecidos .
3.1. Universalidade
Este princípio afirma que a saúde é um direito de todos e que é dever do poder
público de garanti-la à população, tanto com relação às ações preventivas
como o acesso aos serviços de saúde.
3.2. Integralidade
Este princípio afirma que cada indivíduo é indivisível e integrante de uma comunidade, por isso, as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde também devem ser integrais e não fragmentadas.
3.3. Equidade
O princípio da equidade diz respeito à necessidade de diminuir as desigualdades sociais e regionais, ou seja, tratar os desiguais de forma desigual. A quem
necessita de mais suporte assistencial à saúde, mais deve ser concedido (no
sentido de disponibilidade de tempo e gastos em saúde).
Na Lei 8.080/90, consta também o princípio de igualdade, que afirma que a assistência à saúde não deve possuir nenhum preconceito ou privilégio. Esse

conceito muitas vezes é usado como sinônimo de Equidade, mas cuidado, pois
são diametralmente opostos.
3.4. Descentralização da Saúde
Esse princípio garante uma divisão das responsabilidades referentes às ações e
serviços de saúde entre os três níveis de poder, e se baseia na idéia de que
quanto mais próximo do fato a decisão for tomada, maiores serão as chances
de ter realizado a escolha certa. Ainda assim, existe a necessidade de um reforço na redefinição das atribuições dos diferentes níveis governamentais, principalmente o municipal, pois é onde se concentra a maior responsabilidade sobre a saúde da população.
3.5. Regionalização e Hierarquização da Rede, das Ações e dos Serviços de Saúde
Esse princípio afirma que os serviços devem funcionar a partir de níveis de
complexidade hierarquizados. Dessa forma, deve-se estar disponível para todos indivíduos todas as modalidades de assistência à saúde e, caso não haja
disponibilidade de algum deles em um determinado local, a gestão desses serviços deverá realizar consórcios intermunicipais ou interestaduais para conseguir resolver esta demanda.
Esse princípio também afirma que o acesso ao sistema de saúde deve ocorrer
por meio do nível primário de atenção à saúde (em coordenação inclusive com a
Declaração de Alma-Ata descrita acima, e hoje com um número cada vez mais
crescente de estudos científicos/epidemiológicos), uma vez que a Atenção Primária como centralizadora/organizadora de todo o sistema se mostra: mais resolutiva; mais organizada - pacientes são melhores conduzidos no sistema de
saúde; mais longitudinal - pacientes são melhor acompanhados ao longo do
tempo, levando em conta o vínculo à mesma equipe de profissionais; gera menos excessos (de gastos e de intervenções médicas desnecessárias); é, portanto, mais mais custo-efetiva, se tornando mais barata para toda a sociedade.

Para compreender o funcionamento da hierarquização da rede, alguns conceitos são necessários:
•

Atenção primária: é a atenção a nível ambulatorial que ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), ou seja, próximo da população, chegando a corresponder a resolução pelo menos 85% da demanda trazida
pelos usuários.

•

Atenção secundária: a atenção secundária também ocorre a nível ambulatorial, atendendo à demanda das subespecialidades

•

Atenção terciária: a atenção terciária consiste em unidades de internação, podendo também possuir ambulatório de pré e pós-operatório

Toda essa estrutura se faz necessária dessa forma (para além dos motivos citados acima) para atender às demandas em saúde da população de maneira organizada, de acordo com o que se classifica como Ecologia do Cuidado em Saúde:

Fonte: DUNCAN et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências

Percebam nas figuras acima que, tomando como base uma população em geral,
segundo o estudo de White et al (britânico, original) apenas 2% das pessoas
que buscam algum cuidado ou têm algum sintoma são referidas a um especialista (5 em 250), apenas 3,6% hospitalizadas, sendo, do total, apenas 0,4% em
um hospital universitário. Dessa forma, há a nítida necessidade de, para melhor
organizar o oferecimento de saúde a toda uma população, estruturá-la hierarquicamente, sendo o Médico de Família o especialista da Atenção Primária, com
a função, nesse âmbito, de gatekeeping (regulação e resolutividade).
Na figura seguinte, para fins ilustrativos, percebe-se os problemas mais comuns que foram encaminhados à Atenção Secundária e Terciária, o que justificaria claramente a necessidade de tais especialidades (cujas questões não puderam ser resolvidas na APS) para o melhor funcionamento do sistema, porém,
quando comparamos às formações de especialistas (vagas de Residência Médica), chegamos a uma discrepância nítida, desfavorecendo o bom funcionamento dos indicadores de qualidade populacional.

Conclui-se a importância do perfil epidemiológico de cada população (e, nisso,
a importância da descentralização e entendimento desse perfil mais pormenorizado em espaços territoriais menores) para orientar as ações de saúde, e a necessidade da APS ser a porta de entrada no sistema, centrando a necessidade
de saúde no paciente e nas variáveis mais amplas que o compõe (modelo biopsicosocioemocional familiar comunitário).
O usuário do sistema de saúde, terá como referência uma porta de entrada, que
deve ser uma UBS, os módulos de saúde da família, os centros de saúde ou as
unidades de emergência; e não devem agendar o paciente para algum programa de acompanhamento específico, uma vez que o modelo entendido hoje
como mais efetivo se baseia na integralidade e na centralidade na pessoa, devendo cuidar das questões trazidas pelo paciente de uma maneira ampliada.
O fluxo de encaminhamento do paciente, levando em conta essa questão, inicialmente se pensou que pudesse ser um fluxo interno, ou seja, dentro da unidade ou um fluxo externo, que consiste em outras unidades de serviço, sendo o
fluxo externo parte do sistema de referência e contrarreferência, a qual consiste
no encaminhamento do paciente atendido em um estabelecimento de saúde
para outro de maior nível de complexidade.
Porém essa estrutura não leva em consideração um outro princípio da Atenção
Primária que é ser coordenadora do cuidado. O modelo anterior, em pirâmide,
foi, então, ao redor do mundo, substituído pelo modelo em redes poliárquicas,
como demonstrado abaixo, descrito, no Brasil, por Eugênio Vilaça Mendes, e
chamadas de Redes de Atenção à Saúde (RAS):

Fonte: MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011

“As RASs estruturam-se para enfrentar uma condição de saúde específica, por
meio de um ciclo completo de atendimento (PORTER e TEISBERG, 2007), o
que implica a continuidade da atenção à saúde (atenção primária, atenção secundária e atenção terciária à saúde) e a integralidade da atenção à saúde
(ações de promoção da saúde, de prevenção das condições de saúde e de gestão das condições de saúde estabelecidas por meio de intervenções de cura,
cuidado, reabilitação e paliação). A RAS assume as responsabilidades econômicas e sanitárias com a sua população adscrita que é, a ela vinculada, na APS.
Somente a atuação de uma RAS vai gerar valor para a população. O valor da
atenção à saúde expressa-se na relação entre a qualidade dos resultados
econômicos, clínicos e humanísticos e os recursos utilizados no cuidado da saúde.”
4) Participação e Controle Social
Esse princípio garante que a população participe do processo de formulação
das políticas de saúde e do controle de sua execução. Essa participação deve
acontecer por meio dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde.
As Conferências de Saúde são instâncias colegiadas, de caráter consultivo, que
proporcionam o controle social e que deve avaliar a situação de saúde e propor

políticas de saúde em cada nível de governo. Os Conselhos de Saúde têm o objetivo de participar do debate acerca das políticas de saúde de forma independente do governo, mesmo que façam parte de sua estrutura.
A Lei 8.142 define: “O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo e prestadores
de serviço (25% do Conselho), profissionais de saúde (25% do Conselho) e
usuários (50% do Conselho), atua na formulação de estratégias e no controle
da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe
do poder legalmente constituído em cada esfera de governo”
Dessa forma, com a participação da população na gestão da saúde, é possível
que os interesses da comunidade e o conhecimento acerca da realidade das
mesmas orientem a tomada de decisão dos gestores. Os gestores são os responsáveis pela execução das políticas de saúde, enquanto o Conselho serve
para propor e acompanhar as ações. Cada Conselho possui a liberdade para se
organizar conforme a realidade do local e nível que se encontra.
A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais poderá ser possível
quando este for representativo, abrangente e complementar no contexto do
Conselho de Saúde. Quanto aos impedimentos para participar dos Conselhos
de Saúde, estão pessoas que trabalham nos poderes legislativo e judiciário, representantes do Ministério Público, além de que representantes dos usuários
ou de trabalhadores de saúde não poderão exerceu seu cargo comissionado ou
chefia durante seu mandato de conselheiro.
O conselheiro deve representar e defender os interesses da sociedade, porém,
sem se afastar do órgão ou movimento que lhe indicou. Os conselheiros possuem uma função considerada de relevância pública, não tendo remuneração.
O mandato dos conselheiros é estabelecido no Regimento Interno do Conselho
e não deve coincidir com o mandato do governo ao qual o Conselho está vinculado.

A estrutura dos Conselhos de Saúde deve conter órgãos como o Plenário e
uma Secretaria Executiva subordinada a ele. O Conselho deve realizar reuniões
com frequência de no mínimo uma vez ao mês, além de reuniões extraordinárias necessárias. Uma vez a cada três meses, a pauta da reunião do Conselho
deve ser a prestação de contas do gestor da esfera a qual o Conselho se relaciona. Quando não houver Conselho de Saúde em um município, é de responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde que assuma, em conjunto com o município, a realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como pauta a
estruturação e composição deste Conselho.
Da mesma forma deve ser realizado pelo Conselho Nacional de Saúde, caso o
estado não possua Conselho de Saúde
5) Outros Princípios
•

Complementariedade do Setor Privado
Quando o setor público não for suficiente para cumprir a atenção à saúde, pode ser necessária a contratação de serviços privados com algumas condições:
o O interesse público deve prevalecer sobre o privado
o A instituição privada deve atender aos princípios do SUS
o Entre as instituições privadas, deve-se dar prioridade às sem fins
lucrativos

•

Resolubilidade
É um princípio que consiste na exigência de que um problema sobre a
saúde seja resolvido pelo serviço correspondente dentro dos limites de
estabelecidos para este dentro do sistema.

• A IMPLANTAÇÃO DO SUS: AS NORMAS OPERACIONAIS
O processo de implantação do SUS foi orientado pelas Normas Operacionais,
declaradas através de portarias pelo Ministério da Saúde (MS), mas elaboradas
por este em conjunto com o Conselho Nacional de Secretarias da Saúde (CONASS) e com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). As Normas Operacionais possuem como objetivo estimular mudanças, aprofundar e orientar a implementação do SUS, definir objetivos estratégicos, prioridades e diretrizes, regular a relação entre os gestores e normatizar o
SUS. As Normas Operacionais publicadas serão tratadas a seguir.
1) A Norma Operacional Básica (NOB) 01/91
Os principais pontos que essa norma traz são:
•

Equipara os prestadores públicos e privados quanto ao financiamento,
que é pela produção de serviços;

•

Centralizar a gestão do SUS no nível federal (INAMPS);

•

Estabelece o instrumento convenial como forma de transferência de recursos do INAMPS para os Estados, Distrito Federal e Municípios;

•

Considera como “municipalizados” dentro do SUS, os municípios que
atendam aos requisitos básicos:
o Criação dos Conselhos Municipais de Saúde;
o Criação do Fundo Municipal de Saúde;
o Plano Municipal de Saúde aprovado pelos respectivos Conselhos;
o Programação e Orçamentação da Saúde (PROS);

o Contrapartida de recursos para a saúde do seu orçamento;
o Constituição de Comissão de Elaboração do Plano de Carreira,

Cargos e Salários (PCCS) com o prazo de dois anos para a sua
implantação.

•

Implantou a Unidade de Cobertura Ambulatorial (UCA) com o objetivo
de reajustar os valores a serem repassados aos Estados, Distrito Federal
e Municípios;

•

Altera o modo de pagamento aos prestadores de serviços com a implementação do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).
2) A Norma Operacional Básica 01/93

Esta norma trouxe um grande processo de “municipalização” do SUS na sua
forma de gestão. Os principais pontos que esta norma traz são:
Cria transferência regular e automática (fundo a fundo) do teto global da assistência para municípios em gestão semiplena (quando o município assume a
completa gestão da prestação de serviços da rede pública em seu território, exceto as de gestão estadual)
•

Habilita municípios como gestores;

•

Define o papel dos Estados de forma frágil, mas esses, ainda assim, passam a assumir o papel de gestor do sistema estadual de saúde;

•

São constituídas as Comissões Intergestores Bipartite (de âmbito estadual) e tripartite (nacional) como importantes espaços de negociação,
pactuação, articulação e integração entre gestores

Para melhor compreender o funcionamento dessas Comissões, leia a seguir:

•

Comissão lntergestores Bipartite: é integrada por componentes da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do órgão de representação dos Secretários Municipais de Saúde do estado

•

Comissão Intergestores Tripartite: é integrada por representantes do MS
e dos órgãos de representação CONASS e CONASEMS

3) A Norma Operacional Básica 01/96
Essa norma estimulou o processo de descentralização, redefinindo as responsabilidades de Estados e municípios. Os principais objetivos desta norma foram:
•

Promover e consolidar o pleno exercício por parte do poder público municipal;

•

Caracterizar a responsabilidade sanitária de cada gestor;

•

Reorganizar o modelo assistencial, descentralizando aos municípios a
responsabilidade pela atenção básica de saúde;

•

Aumentar a participação percentual da transferência regular e automática (fundo a fundo) dos recursos federais a Estados e municípios;

•

Fortalecer a gestão do SUS por meio das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite.

As principais características da NOB/SUS 01/96 são:
•

Transfere aos municípios habilitados como Gestão Plena da Atenção Básica, os recursos financeiros com base per capita, criando o PAB (Piso
Assistencial Básico);

•

Reorganiza a gestão dos procedimentos de média complexidade ambulatorial (Fração Ambulatorial Especializada - FAE);

•

Reorganiza a gestão dos procedimentos de alta complexidade ambulatorial, criando a Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo (APAC);

•

Incorpora as ações de Vigilância Sanitária, Epidemiologia e Controle de
Doenças;

•

Promove a reorganização do modelo de atenção, adotando como estratégia principal a ampliação de cobertura do Programa de Saúde da Família (PSF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

•

Aprimora o planejamento e define a elaboração da Programação Pactuada e Integrada (PPI);

•

Define as responsabilidades das Condições de Gestão Plena da Atenção
Básica e Plena de Sistema Municipal de Saúde para os municípios, e
Avançada do Sistema Estadual e Plena de Sistema Estadual para os Estados.

As principais alterações que ocorreram na NOB/SUS 01/96 foram:
•

O PAB deixou de ser Piso Assistencial Básico e passou a ser chamado
de Piso da Atenção Básica, ampliando sua abrangência;

•

Definiu-se uma parte fixa e uma parte variável do novo PAB;

•

O Valor Nacional da Parte Fixa do PAB foi definido em R$ 10,00 per capita/ano;

•

Foi criada a Parte Variável do PAB que correspondia a incentivos destinados às seguintes ações e programas:
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde
o Programa de Saúde da Família
o Programa de Combate às Carências Nutricionais
o Ações Básicas de Vigilância Sanitária
o Assistência Farmacêutica Básica
o Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

•

Foi criado um Incentivo às Ações de Vigilância Sanitária

•

Foi definida uma nova tabela do SIA/SUS

4) A Norma Operacional de Assistência à Saúde NOAS/SUS 01/2001
Esta norma, assim como a NOB 91, também se baseia na ampliação das responsabilidades dos municípios. O nome foi alterado tendo em vista a mudança
da gestão (nessa época, José Serra como Ministro da Saúde). Dessa forma, essa
norma instituiu o Plano Diretor de Regionalização (PDR) para organizar o processo de regionalização em cada Estado e no Distrito Federal. O PDR deve ser
construído com o objetivo de garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo
possível de sua residência, a ações e serviços de:
•

Assistência pré-natal, parto e puerpério;

•

Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;

•

Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional
de Imunizações (PNI) para todas as faixas etárias;

•

Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças;

•

Tratamento de intercorrências mais comuns na infância;

•

Atendimento de afecções agudas de maior incidência;

•

Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência;

•

Tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas urgências ambulatoriais;

•

Tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes;

•

Controle de doenças bucais mais comuns;

•

Suprimento e dispensação dos medicamentos da farmácia básica

Além disso, faz parte do PDR o Plano Diretor de Investimentos (PDI), que deve
criar estratégias de investimento para, através da identificação de prioridades,
equalizar a oferta de serviços em todos os níveis de atenção.
O PDR também define alguns conceitos, como de:
•

Região de Saúde: base territorial de planejamento de atenção à saúde
de acordo com as especificidades e estratégias de regionalização da saúde em cada Estado

•

Módulo Assistencial: é o espaço territorial que disponha da resolutividade correspondente ao primeiro nível de referência, podendo ser constituído por um ou mais municípios

•

Município-pólo de uma região ou microrregião: é aquele que de acordo
com a definição da estratégia de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de
atenção

•

Microrregião de Saúde: é a unidade territorial mínima para qualificação
na assistência à saúde, que deverá dispor de complexidade assistencial
acima do exigido para os Módulos Assistenciais

Esta NOAS também instituiu a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, e
define como áreas de atuação estratégicas mínimas para a habilitação nesta
condição o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da
hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus, a saúde da criança, a saúde
da mulher e a saúde bucal, com o objetivo de manter cada vez mais os munícipes nos seus respectivos municípios, sem precisar da assistência dos municípios. Para o financiamento do elenco de procedimentos da atenção básica ampliada, foi instituído o PAB-Ampliado (revogado em 09/2004), que é o PAB fixo
somado a um financiamento vinculado às estratégias definidas acima.
Além disso, também definiu um conjunto mínimo de procedimentos de média
complexidade como primeiro nível de referência intermunicipal.
5) A Norma Operacional de Assistência à Saúde NOAS/SUS 01/2002
Esta norma diz respeito ao comando sobre os prestadores de serviços de média
e alta complexidade e sobre a gestão dos Estados sobre as referências intermunicipais. As principais alterações da NOAS/SUS 01/01 definidas pela
NOAS/SUS 01/02 são:
•

O município-sede de módulo assistencial pode estar habilitado em Gestão Plena de Sistema Municipal quando em situação de comando único
municipal ou em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPABA)
quando em situação de comando único estadual

o A Gestão Plena de Sistema Municipal consiste em quando o mu-

nicípio é responsável pela elaboração da programação municipal,
gerência das unidades e pela garantia da prestação de serviços
em seu território

•

Estabeleceu que o Limite Financeiro da Assistência de cada Estado, assim como do DF, deverá ser programado da seguinte forma:
o Relação de todos os municípios da UF (Unidade de Federação),
independentemente da sua condição de gestão;

o Condição de gestão do município ou nível de governo responsável
pelo comando único de média e alta complexidade;

o Parcela de recursos financeiros para o atendimento da população
residente sob gestão municipal;

o Parcela de recursos financeiros para atendimento das referências
intermunicipais;

o Parcela de recursos financeiros para atendimento da população
residente sob gestão estadual;

o Outros recursos sob gestão estadual, alocados nos municípios ou
na SES;

o Limite Financeiro Global da UF, somas dos quatro itens anteriores.
•

Estabeleceu que cabe aos Estados a gestão sobre o sistema de hemonúcleos/ hemocentros (públicos e privados) e laboratórios de saúde pública;

•

Transferência regular e automática dos recursos correspondentes ao financiamento per capita do conjunto mínimo de serviços de média complexidade

6) Funcionamento
O SUS é um sistema que abrange todo país, porém, é dividido nos âmbitos estadual e municipal, sendo este último o foco das ações e serviços de atenção à
saúde. Esses serviços e ações devem se desenvolver de forma regionalizada e
hierarquizadas de acordo com a organização do município.
Os estabelecimentos em que são disponibilizados os serviços de saúde municipais não necessitam ser obrigatoriamente da prefeitura ou estar no território do
município. Porém, estas unidades devem ser coordenadas de modo que o gestor municipal garanta à população o acesso ao atendimento integral. Os gestores do SUS consistem nos representes das três esferas de governo: municípios,
estados e Distrito Federal, e da União, por meio de seus órgãos, que são, respectivamente, as SMS, as SES e o MS.
Além disso, contam com o apoio dos Conselhos de Saúde, também dispostos
nas três esferas.
7) Financiamento
7.1. Gastos Públicos com Saúde
Atualmente, no Brasil, os gastos com ações e serviços de saúde são aproximadamente 8% do PIB (Produto Interno Bruto), sendo que os gastos públicos são
responsáveis por 3,1% e o privado por 4,89% deste valor, ou seja, 38,75% dos
gastos foram provenientes do setor público e 61,25% do setor privado.
De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), quando se compara os
gastos públicos em saúde no Brasil com outros países que também possuem
sistema universal, encontra-se as seguintes diferenças: Brasil: US$512 por
pessoa, Argentina US$576, Inglaterra: US$3.031, França: US$3.813, entre outros

7.2. A Origem dos Recursos do SUS
O financiamento do SUS é de responsabilidade do Governo Federal, dos Estados, Distrito Federal e Municípios. O SUS é mantido pelas contribuições sociais,
arrecadadas pelo governo, e também por meio do recolhimento de diversos outros impostos, como o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por exemplo, e outros, e
por transferências constitucionais e legais. Para o Distrito Federal se utilizam as
regras tributárias municipal e estadual .
7.3. Recursos Mínimos a Serem Aplicados em Saúde
De acordo com a Emenda Constitucional (EC) nº 29 do ano 2000, a União deveria aplicar, como recurso mínimo, em ações e serviços de saúde, entre 2001 e
2004, o correspondente ao valor investido em ações e serviços públicos de saúde no ano imediatamente anterior, corrigido pela variação nominal do PIB do
ano em que se elabora a proposta orçamentária.
Dessa forma, os Estados e Municípios em que o percentual aplicado em 2000
tiver sido menor que 7% deverão aumentá-lo progressivamente até atingir o
mínimo previsto para os próximos anos, que deveria chegar em 12% para os
Estados e 15% para os Municípios.
Já os Estados e Municípios que em 2000 já aplicavam percentuais maiores que
7%, não poderão reduzir esse valor imediatamente, ou seja, a diferença entre o
valor que está sendo aplicado e o valor mínimo estipulado, deve ser reduzido na
razão mínima de ⅕ por ano, até 2003.
Porém, a EC nº 29 só foi sancionada no dia 13 de janeiro de 2012 por meio da
Lei Complementar 141, que mantém os valores mínimos a serem aplicados em
saúde de acordo como essa EC.

Além disso, em 2016 foi promulgada a EC nº 95, alterando o repasse realizado
pela união que passa a ser o aplicado no ano anterior corrigido pela variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou de outro índice que
vier a substituí-lo.
Já o Distrito Federal pode aplicar 12% ou 15% das suas receitas, de acordo
com o mínimo estabelecido para os Estados e para os Municípios, respectivamente.
7.4. Blocos Orçamentários
A Portaria Nº 204/2007 regulamentou tanto o financiamento quanto a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, como o respectivo monitoramento e controle. Então, os recursos federais destinados à este
fim, passaram a ser organizados e transferidos na forma de Blocos de Financiamento, que são seis ao todo, e são constituídos por componentes, de acordo
com as especificidades de suas ações e os serviços de saúde pactuados. Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento são transferidos
aos estados, Distrito Federal e municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento, observados os atos normativos específicos. São eles:
•

Atenção Básica (PAB Fixo + variável): 22% --> TODOS recebem

•

Atenção Média/ Alta Complexidade (MAC - UPA, SAMU, FIDEPS; FAEC
- Txs): 63%

•

Vigilância da Saúde (Epidemiológica/Ambiental + Sanitária): 5%

•

Ações farmacêuticas (Básicas, Estratégicas e Excepcionais): 8%

•

Gestão do SUS: 1%

•

Investimentos em Saúde (extra): 1%

As mudanças trazidas pela Portaria MS 3.992/2017 e pela Lei Complementar
141/2012 definem que o SUS terá apenas dois importantes blocos de financiamento: Bloco de Custeio (manutenção dos custos correntes) e Bloco de Investimento. Tal mudança facilita a mobilização dos recursos pois o gestor local terá
mais controle sobre o direcionamento do gastos apesar das condições necessárias para alocação dos recursos (plano orçamentário, relatório de gestão…), porém considerando as peculiaridades locais incorre-se no risco de maior investimento em eixos não prioritários para o sistema de saúde visando fins políticos.
Abaixo uma imagem que tenta estruturar essa nova organização:

7.5. Definição o que são Ações e Serviços Públicos de Saúde
São consideradas despesas com ações e serviços de saúde:
•

Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;

•

Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade;

•

Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);

•

Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS;

•

Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços
de saúde do SUS;

•

Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde
que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes;

•

Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos;

•

Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;

•

Investimento na rede física do SUS;

•

Remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações
de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;

•

Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do
SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde;

•

Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.

Não serão mais consideradas despesas com ações e serviços de saúde:
•

Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da
saúde;

•

Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida
área;

•

Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal;

•

Merenda escolar e outros programas de alimentação;

•

Saneamento básico;

•

Limpeza urbana e remoção de resíduos;

•

Preservação e correção do meio ambiente;

•

Ações de assistência social;

•

Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou
indiretamente a rede de saúde;

•

Ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos
dos especificados na base de cálculo definida nesta Lei Complementar.

7.6. Instrumentos de Acompanhamento, Fiscalização e Controle
Para realizar o acompanhamento, fiscalização e controle dos recursos para
ações e serviços públicos de saúde, utiliza-se o Sistema de Informações Sobre
Orçamentos Públicos em Saúde do Ministério da Saúde (SIOPS). O SIOPS tem
o objetivo de:
•

Dar visibilidade aos gastos públicos com saúde, para a sociedade civil;

•

Constituir uma fonte de informações de fácil acesso de forma a facilitar a
realização de estudos e pesquisas;

•

Oferecer informações para o aumento e a eficácia das ações e serviços
públicos de saúde;

•

Servir como instrumento de verificação do cumprimento da Constituição
Federal;

•

O SIOPS permite, através da internet, organizar a coleta e o processamento de informações referentes às receitas totais e despesas com as
ações e serviços.

7.7. Composição das Fontes de Financiamento dos Gastos do Governo Federal
- Ministério da Saúde
As principais são:
•

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS): financia a seguridade social, sendo a principal fonte de recursos;

•

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF): era a segunda fonte de recursos mais importante, porém foi extinta em 2007.
Para compensar as perdas de arrecadação, o Governo Federal elevou as
alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras);

•

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): contribui com cerca
de 7% dos recursos orçamentários do MS, e é destinada ao financiamento da seguridade social;

•

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza: é responsável por 4,4%
do total de recursos do MS (em vigor até 2020) e possui o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros o acesso a níveis dignos de subsistência;

•

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

Desse total, 45% vai para o Fundo Nacional de Saúde (FNS) para custear o
atendimento nos hospitais públicos e 5% vai para o Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito), para serem feitas campanhas educativas de prevenção e
redução de acidentes de trânsito. Os outros 50% são recolhidos pelas seguradoras por meio do convênio para o pagamento das indenizações e do custeio
da operação.

7.8. As Transferências de Recursos no Âmbito do Sistema Único de Saúde
Os recursos do Governo Federal são repassados aos Estados e Municípios por
meio de transferências diretas do FNS aos fundos estaduais e municipais. Com
a implantação das NOBs do SUS, houve um grande processo de descentralização, transferindo para os Estados e, principalmente, para os municípios, recursos e responsabilidades para o funcionamento do sistema. Os recursos podem
ser repassados de duas formas: Transferência Regular e Automática (fundo a
fundo) e Remuneração por Serviços Produzidos.
Para monitorar as transferências de recursos para Estados e Municípios, o FNS
criou um Sistema de Transferências de Recursos fundo a fundo, que controla as
transferências do Piso de Atenção Básica, Ações de Epidemiologia e Combate
às Doenças e do FAEC (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação). Além
disso, os fundos estaduais e municipais também recebem recursos dos orçamentos dos seus respectivos Estados e Municípios.
A remuneração por serviços produzidos consiste no pagamento aos prestadores de serviços ao SUS, ou seja, hospitais, ambulatórios, clínicas e profissionais.
Esses recursos são destinados à dois blocos de financiamento: o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e o Bloco de Investimento na
Rede de Serviços Públicos de Saúde. Os recursos de cada bloco devem ser
transferidos, fundo a fundo, de forma regular e automática, em conta corrente
única para cada bloco e devem ser aplicados em ações e serviços públicos de
saúde relacionados ao próprio bloco
7.8. Novo Modelo de Financiamento da Atenção Básica
A 9ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), ocorrida em
2019, definiu o novo modelo de financiamento da APS a partir de um modelo
misto composto por:

•

Captação ponderada: a população deve ser cadastrada nas equipes de
Saúde da Família e Atenção Primária, com foco nas pessoas em situação
de vulnerabilidade social;

•

Desempenho: refere-se a indicadores selecionados com base na relevância clínica e epidemiológica, dos resultados de saúde;

•

Incentivos a ações específicas e estratégias: municípios que adotarem a
outros programas do Governo Federal, ganharão mais recursos

Esse modelo entrou em vigor em 2020.

• ALGUMAS AÇÕES E PROGRAMAS DO SUS
Entre algumas ações e programas de governo (e lembrando que algumas delas,
como a Saúde da Família, saíram do escopo de programas - Programa de Saúde da Família, nascido em 1994-, para Estratégias mais abrangentes - e se
transformou em Estratégia de Saúde da Família, forma de estruturação da
Atenção Primária em nosso país, de acordo com as PNABs -, e não mais dependentes de governo), se destacam as seguintes:
1) Portas de Entrada
•

Atenção Básica: Saúde mais Perto de Você
o Saúde da Família
o Consultório na Rua
o Academia da Saúde
o Melhor em Casa: Home Care: A Segurança do Hospital no Conforto de Casa

o Brasil Sorridente
•

Urgências: Saúde Toda Hora
o SAMU
o UPA
o Sala de Estabilização + Atenção Hospitalar
o Força Nacional do SUS: Atendimento a Tragédias e Catástrofes

•

Saúde Mental: Saúde Conte com a Gente
o CAPS: Centros de Atenção Psicossocial (I, II, III, ad, i) Unidade de
Acolhimento: SRT (Serviço Residencial Terapêutico), PVC (Programa de Volta Pra Casa)

•

Especial: Campanhas --> não oficiais

2) Outros Programas:
•

Ação Farmacêutica:
o Farmácia Popular
o Saúde Não Tem Preço: HAS, DM, Asma

•

Saúde da Mulher
o Rede Cegonha: acompanhamento pré-Natal até 2 anos de vida
o Prevenção e tratamento do câncer de colo e mama

•

Saúde Sem Limite: programa especial para deficientes

3) Programa Farmácia Popular do Brasil
Este programa consiste em uma política pública com o objetivo de ampliar o
acesso da população a medicamentos essenciais. A Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) é o órgão do governo responsável pela execução do programa, e o
acesso aos medicamentos ocorre por meio da apresentação do receituário médico ou odontológico, prescrito de acordo com a legislação vigente.
Os laboratórios farmacêuticos públicos possuem prioridade na aquisição dos
medicamentos, e quando não for possível a aquisição no meio público, deve se
buscar a no mercado privado, dando prioridade aos medicamentos genéricos.
Além disso, foi criada a Campanha “Saúde não tem preço”, em 2011, com o objetivo de disponibilizar, gratuitamente, medicamentos para o tratamento de

hipertensão e diabetes em farmácias credenciadas no Programa “Aqui tem farmácia popular”, e em 2013, houve a inserção dos medicamentos para asma
nessa campanha.

4) SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
O SAMU consiste em um serviço que tem o objetivo de chegar precocemente
até às pessoas acometidas por agravos de urgência. Essa urgência pode ser de
natureza clínica, cirúrgica, traumática e/ou psiquiátrica, podendo levar ao sofrimento, sequelas e até mesmo à morte. Para solicitar o SAMU, deve-se ligar
para o número nacional gratuito de urgências médicas: 192. Os pedidos de socorro são acolhidos, avaliados e priorizados pela central de regulação médica
de urgências, que funciona 24 horas, todos os dias.
Dependendo do nível da urgência, o médico regulador pode determinar que se
vá até o local do evento uma ambulância com médico e enfermeiro ou uma ambulância com profissional técnico de enfermagem. O SAMU foi escolhido como
componente estratégico na implementação da Política Nacional de Atenção às
Urgências
5) UPA 24 Horas (Unidade de Pronto Atendimento)

As UPA 24h são consideradas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares
Essas unidades fazem parte do atendimento pré-hospitalar fixo e devem ser
implantadas em locais estratégicos para a configuração das redes de atenção à
urgência, com acolhimento e classificação de risco, conforme a Política Nacional
de Atenção às Urgências
A estratégia de atendimento está relacionada ao trabalho do SAMU, que organiza o fluxo de atendimento e encaminha o paciente ao serviço de saúde adequado à situação

6) Saúde da Família
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem como objetivo a reorganização da
Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do SUS. Além dos princípios gerais da Atenção Primária, a ESF deve substituir a Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes de Saúde da Família atuam.
A ESF deve atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico
situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde da comunidade, tendo
como foco à família e buscar a integração com instituições e organizações sociais.

7) Brasil Sorridente
Esse programa consiste na implementação da Política Nacional de Saúde Bucal
e é considerado um marco na mudança do foco da atenção em saúde bucal
Os principais objetivos deste programa são a reorganização da Atenção Básica
em saúde bucal, a ampliação e qualificação da Atenção Especializada e a viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público
8) Melhor em Casa (a Segurança do Hospital no Conforto do seu Lar)
Este programa tem o objetivo de promover o atendimento domiciliar de pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem
agravamento ou em situação pós-cirúrgica
O atendimento será feito por equipes multidisciplinares, formadas principalmente por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta
O programa também ajudará a reduzir as filas nos hospitais de emergência, já
que a assistência poderá ser feita na própria residência do paciente, desde que
haja o consentimento da família
9) Telessaúde
A telessaúde é um componente do Programa de Requalificação das Unidades
Básicas de Saúde (UBS)
Ela possui como objetivo a ampliação da capacidade de resolução dos problemas da Atenção Básica, sendo uma ferramenta de articulação entre a Atenção
Básica e a Atenção Especializada
O telessaúde oferece serviços de:

•

Teleconsultoria: consulta ou pergunta e resposta registrada para esclarecer dúvidas sobre condutas e procedimentos clínicos, ações de saúde e
questões relativas ao processo de trabalho;

•

Segunda Opinião Formativa: respostas sistematizadas às perguntas
originadas de teleconsultorias

•

Telediagnóstico: serviço de apoio ao diagnóstico, onde os exames são
realizados em uma determinada localidade e enviados para emissão de
laudo;

•

Tele-Educação: é uma atividade educacional que utiliza as ferramentas
tecnológicas como meio para apoiar a formação de trabalhadores do
SUS.

Os profissionais que compõem esses serviços são:
•

Telerregulador: profissional de nível superior generalista com experiência em Atenção Básica, que coordena as solicitações de teleconsultoria;

•

Teleconsultor: profissional de nível superior na área da saúde generalista com experiência em Atenção Básica, que deverá responder as teleconsultorias e selecionar as teleconsultorias com potencial para serem
transformadas em Segunda Opinião Formativa;

•

Coordenador de Campo: tem a função de coordenar e auxiliar as atividades dos monitores de campo. Atua como articulador entre o Núcleo
Telessaúde e gestores municipais;

•

Monitor de Campo: acompanhar todos os serviços de saúde com pontos
de Telessaúde sob a sua responsabilidade.

10) HumanizaSUS (Programa Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS)
A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (HumanizaSUS) foi implementada pelo MS em 2003. Ela reconhece que estados, municípios e serviços de saúde estão executando práticas de humanização nas ações
de atenção e gestão. O HumanizaSUS tem o objetivo de efetivar os princípios
do SUS nas práticas de atenção e de gestão
O MS entende o HumanizaSUS como:
•

Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção
de saúde: usuários, trabalhadores e gestores;

•

Fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos e dos coletivos;

•

Aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos;

•

Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão;

•

Mapeamento e interação com as demandas sociais, coletivas e subjetivas de saúde;

•

Defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a
todos oferece a mesma atenção à saúde;

•

Mudança nos modelos de atenção e gestão em sua indissociabilidade;

•

Proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor,
mais ágil e mais resolutivo;

•

Compromisso com a qualificação da ambiência, melhorando as condições de trabalho e de atendimento;

•

Compromisso com a articulação dos processos de formação com os serviços e práticas de saúde;

•

Luta por um SUS mais humano, construído com a participação de todos
e comprometido com a qualidade dos seus serviços e com a saúde integral para todos e qualquer um.

11) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
É o programa estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira
Visam substituir os hospitais psiquiátricos, tendo como funções:
•

Prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando as internações em hospitais psiquiátricos;

•

Promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais através de ações intersetoriais;

•

Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na
sua área de atuação e dar suporte à saúde mental na rede básica.

Além disso, alguns conceitos são essenciais para que você compreenda alguns
pontos de funcionamento do SUS:
•

Acolhimento: é a garantia que todos sejam atendidos quando comparecem a um dos serviços do SUS, levando em consideração as prioridades
a partir da avaliação de vulnerabilidade;

•

Ambiência: consiste na criação de espaços saudáveis, acolhedores e
confortáveis para se adequar à necessidade dos usuários e dos trabalhadores;

•

Clínica ampliada e compartilhada: é uma ferramenta teórica e prática
cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica multiprofissional

do adoecimento;
•

Projeto terapêutico singular: é o tratamento de indivíduos ou populações
programado por uma equipe multidisciplinar e que deve ser colocado na
prática.
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