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SUS: uma conquista popular



Conjuntura Nacional e Internacional

• Crise econômica, política, social e ambiental!

• Cobertura Universal de Saúde em contraposição 
ao Sistema Universal de Saúde

• EC 95 19 bi de perdas acumuladas até 2019

e até 700 bilhões de perdas até 2036.

• Revisão da PNAB em 2017 intensifica

desmonte da APS.



Conselho Nacional de Saúde

Conselho Nacional de Saúde é instância
deliberativa da Política Nacional de Saúde
(Art 198 CF, Lei Federal 8.142/90, Lei Federal
8.080/90, Lei Complementar 141/12).

Novo Modelo de Financiamento da APS e 
PNAB 2017 não foram aprovados pelo CNS



Conselho Nacional de Saúde

A Câmara Técnica da Atenção Básica (foi criada pelo
Conselho Nacional de Saúde pela Resolução 579 de 22
de fevereiro de 2018).

Orienta a criação de Comissões de Atenção Básica, a fim
de monitorar a Política Nacional de Atenção Básica em
seu respectivo âmbito de ação e o preenchimento do
Instrumento de Monitoramento da Política Nacional de
Atenção Básica pela Recomendação 009 de 15 de março
de 2019.



Conselho Nacional de Saúde

Recomendação nº 046 de 08 de Novembro de 2019

Recomenda Ao Ministro de Estado da Saúde, que A pactuação sobre as
mudanças de critérios de repasse para o custeio de ações e serviços de
saúde no tocante à atenção primária no SUS, em respeito à Lei
Complementar nº 141 2012 não seja publicada, nem entre em vigor,
sem a discussão e deliberação do Pleno do Conselho Nacional de
Saúde, com vistas a garantir o devido processo previsto na legislação e
a assegurar maior espaço democrático e legitimidade ao processo, na
construção ampliada e participativa da Atenção Primária em Saúde,
reforçando cada vez mais seu papel primordial na consolidação do SUS



Conselho Nacional de Saúde
Nota Técnica da Câmara Técnica da Atenção Básica sobre as 

Propostas Governamentais para a Atenção Primária em Saúde

A Câmara Técnica de Atenção Básica do Conselho Nacional de
Saúde apresenta o resultado da sua análise sobre o impacto e as
consequências ao cuidado e à atenção em saúde da Atenção
Primária à Saúde diante das medidas do Governo Federal contidas
nos documentos “Carteira de Serviços da Atenção Primária à
Saúde Brasileira” e Programa Previne Brasil. Esta última instituiu o
novo modelo financiamento da APS (Portaria 2.979, de 13 de
novembro de 2019).



Mudanças Gerais do Modelo de 
Financiamento da APS





Portaria 169 de 31 de janeiro de 2020
• Assunto: Define o valor per capita para efeito do cálculo do 

incentivo financeiro da capitação ponderada do Programa Previne 
Brasil.

• Principais alterações: Altera a forma de repasse financeiro para os 
municípios. O valor que era per capita passa a ser por pessoa 
cadastrada em ESF e EAP. 

• Implicações: A) O MS refere que aumentará o valor pago per capita 
(50,50 reais), mas em realidade o repasse aos municípios poderá 
diminuir, uma vez que a nova lógica é excludente à população não 
coberta por ESF e EAP.B) Desestímulo à implantação de novas ESF, 
já que o MS pagará o mesmo valor tanto para ESF como para EAP. 

• Evidências: A manutenção de uma ESF exige um maior aporte 
financeiro do que a EAP, devido à sua complexidade. 



Como fica a saúde das brasileiras e brasileiros?

Como fica as políticas estratégicas de promoção
da equidade em saúde ?

Serão implantadas e implementadas, a partir
da APS proposta ?



Cadastros...
•Qual o verdadeiro problema???



Cadastros

• Fonte de dados de cadastro e-SUS, que 
enfrenta problemas para sua implantação  em 
todo território nacional

• Números não traduzem a realidade de 
pessoas cuidadas pelas Equipes de Saúde da 
Família



Capitação Ponderada

•‘SUS para os pobres’: Cobertura Universal e não 
Sistema Universal 

•Programas importantes não serão induzidos pelo 
Ministério da Saúde, como o NASF (Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família)



Equipes de Atenção Primária (eAP) 
terão melhor custo-benefício que as 
Equipes de Saúde da Família (ESF)



Pagamento por Desempenho
Indicadores para pagamento em 2020

I. Proporção de gestante com pelo menos 6 seis consultas pré-natal realizadas, 

sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação;
II. Proporção de gestante com realização de exames para sífilis e HIV;
III. Proporção de gestante 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

VII. Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada 



Incentivos a ações específicas e estratégicas

• Mantém a lógica de transferências de recursos federais a programas 
incentivados pelo MS, adotada desde a Nob/96 -PAB Variável.

•   Saúde na Hora assume maior centralidade



Saúde na Hora

• Permite flexibilizar as cargas horárias dos
profissionais médicos, enfermeiros e dentistas de
Unidades Básicas de Saúde que participam do
Programa

• Ampliar acesso ?



Saúde na Hora

• Apenas municípios com mais de 500 mil 
habitantes e com maior estrutura conseguiram 
adesão 

• Reforça tendência de prioridade aos municípios 
com menos dificuldades



Programa Saúde na Hora



Programa Médicos pelo Brasil (PMB)

• Utiliza apenas médicos formados no Brasil

• Médicos de Família e Comunidade (MFC) serão
contratados por uma agência específica em
regime CLT, ou seja, uma via de agenciamento
centralizada e vertical, sob a égide do Direito
Privado

• Risco de terceirização de profissionais!



Agentes Comunitários de Saúde

•Previsão orçamentária de pagamento do piso, 
mas sem aumento da quantidade de ACS

•Defesa de ACS somente para populações de 
alto risco

•Mantem exigência de apenas 1 ACS por ESF 
(PNAB 2017)

•Criação das Equipes de Atenção Básica



Avaliação geral e perspectivas

Estratégia de Saúde da Família em Risco!

• Agentes Comunitários de Saúde em Risco!

• NASF em risco!

• SUS e APS em risco!!!



Acompanhe o Conselho Nacional de Saúde

• conselho.saude.gov.br

• susconecta.org.br

• PLATAFORMA: http://redeconselhosdosus.net/

• FACEBOOK: @ConselhoNacionalDeSaude

• TWITTER: @comunicacns

• INSTAGRAM: @conselhonacionaldesaude.cns

• YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/comunicacns

http://redeconselhosdosus.net/
https://www.youtube.com/user/comunicacns




Conselho Nacional de Saúde

16ª Conferência Nacional de Saúde e deliberações

Esforço em construir a 16ª Conferência Nacional de Saúde
(8ª+8), que mobilizou mais de um milhão de pessoas em
mais de quatro mil e seiscentas conferências em todo o país
durante o ano de 2019. O documento deste amplo processo
participativo, que deve nortear a atuação do Ministério da
Saúde e secretarias de saúde em âmbito municipal e
estadual, também indica inúmeras propostas e diretrizes no
que tange à aplicação das políticas públicas voltadas à
Atenção Básica.



“DEMOCRACIA E SAÚDE”
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