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Como era  a Saúde 
antes do SUS?
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Ditadura Militar 1964 a 1985



Diretas Já - 1984



VIII Conferência de Saúde - 1986



Política de Saúde no Brasil

• Até 1988
– Acesso aos serviços públicos de saúde condicionado 

à situação de trabalho do usuário (vínculo 
contributivo) 

• Após 1988
– Acesso universal às ações e serviços públicos de 

saúde, independentemente da condição 
socioeconômica do usuário



Assistência
à saúde

Antecedentes ao SUS

Previdenciários

Não - previdenciários

Particular
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NOB 01/91

Processo de Implantação do SUS

NOB 01/96

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 1988

LEI 8080/1990 Lei Orgânica do SUS Lei 8142/1990

NOB 01/93

NOAS 01/01

NOAS 01/02

VIII Conferência Nacional de Saúde 1986

Controle social



• Gerência: como a administração de uma unidade ou órgão 
de saúde (ambulatório, hospital, instituto, fundação, etc) que se 
caracterizam como prestadores de serviços do SUS.

• Gestão: como a atividade e responsabilidade de comandar 
um sistema de saúde exercendo as funções de coordenação, 
articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, 
controle, avaliação e auditoria.

Processo de Implantação do SUS

Pode-se identificar  macro-funções gestoras na saúde:
(a) formulação de políticas/planejamento;
(b) financiamento;
(c) coordenação, regulação, controle e avaliação 
(d) prestação direta de serviços de saúde



• A partir das definições legais estabelecidas pela 
Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de 
Saúde (Lei 8080/90), se iniciou o processo de 
implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
sempre de uma forma negociada com as 
representações dos Secretários Estaduais e 
Municipais de Saúde

• Esse processo tem sido orientado pelas Normas 
Operacionais do SUS, instituídas por meio de 
portarias ministeriais que definem as competências 
de cada esfera de governo

Processo de Implantação do SUS
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Processo de Implantação do SUS
NOB 01/91 Inicia municipalização

• Financiamento de prestadores públicos e privados passa a ser por 
pagamento pela produção de serviços;
• Considera como “municipalizados” dentro do SUS, os municípios que 
atendam os requisitos básicos:
(a) Criação dos Conselhos Municipais de Saúde;
(b) Criação do Fundo Municipal de Saúde;
(c) Plano Municipal de Saúde aprovado pelos respectivos Conselhos;
(d) Programação e Orçamentação da Saúde 
(e) Contrapartida de recursos para a saúde do seu orçamento;
• Implementa o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).



Processo de Implantação do SUS
NOB 01/93

• Cria transferência regular e automática (fundo a fundo) do teto  
global da assistência para municípios em gestão semiplena;

Inicia de fato municipalização e cria fóruns de negociação

• Habilita municípios como gestores: incipiente, parcial e semiplena

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

IX Conferência Nacional de Saúde (1992): “municipalização é o caminho”

• INAMPS é extinto pela Lei  8689/1993.



Processo de Implantação do SUS
NOB 01/96

• Cria Piso da Atenção Básica (PAB) com transferência regular e 
automática (fundo a fundo)  em valor nacional per capta; fixa e variável

Avança a descentralização e novas formas de gestão

• Avança na gestão: Plena da Atenção Básica e Plena do Sistema (municípios)

• Adota como estratégia principal de mudança de modelo de atenção 
o PSF e PACS.

• Reorganiza gestão dos procedimentos de média e alta complexidade 
ambulatorial (Fração Ambul. Especializada FAE e APAC)

• Incorpora ações de Vigilância Sanitária com incentivo e de VE

• Aprimora o planejamento e define a elaboração da Programação 
Pactuada e Integrada (PPI)
Repasse de recursos do PSF se dava por meio de convênio entre a Fundação Nacional 
de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.



Processo de Implantação do SUS
NOB 01/96 PAB variável

(a) Programa de Agentes Comunitários de Saúde;
(b) Programa de Saúde da Família;
(c) Programa de Combate às Carências Nutricionais;
(d) Ações Básicas de Vigilância Sanitária;
(e) Assistência Farmacêutica Básica;
(f) Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica e Ambiental;



Processo de Implantação do SUS
NOAS 01/2001 Maior equidade nos recursos e acesso às ações e serviços

(a) assistência pré-natal, parto e puerpério;
(b) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;
(c) cobertura universal do esquema do PNI para todas as faixas
(d) ações de promoção da saúde e prevenção de doenças;
(e) tratamento de intercorrências mais comuns na infância;
(f) atendimento de afecções agudas de maior incidência;
(g) acompanhamento de doenças crônicas de alta prevalência;
(h) manejo clínico e cirúrgico de pequenas urgências ambulatoriais;
(i) tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais freqüentes;
(j) controle de doenças bucais mais comuns;
(k) suprimento e dispensação dos medicamentos da farmácia básica.

Plano Diretor de Regionalização

Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (PABa)



Capítulo I – das disposições preliminares
Capítulo II – da Organização do SUS

Seção I – das Regiões de Saúde
Seção II – da hierarquização

Capítulo III  - do Planejamento da Saúde
Capítulo IV – da Assistência à Saúde

Seção I – da RENASES
Seção II – da RENAME

Capítulo V – da Articulação Interfederativa
Seção I – das Comissões Intergestores
Seção II – do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde

Capítulo VI – das disposições finais

Decreto 7.508/11
Regulamenta a Lei nº 8.080, para dispor sobre a organização 

do SUS,
o planejamento da saúde,

a assistência à saúde e
a articulação interfederativa

ARTICULAR NOVO PACTO FEDERATIVO QUE FORTALEÇA VÍNCULOS 
INTERFEDERATIVOS NECESSÁRIOS À CONSOLIDAÇÃO DO SUS



Decreto 7508/2011

• Decreto n. 7.508, publicado em 2011, regulamenta alguns 
aspectos da Lei n. 8.080/1990, entre eles: a organização 
do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e 
a articulação interfederativa.

• É o dispositivo legal que está sendo observado pelos 
gestores na organização do SUS



Garantir à população o direito à saúde, com acesso 
resolutivo e de qualidade e em tempo oportuno;

Organizar o SUS regionalmente para conformação de uma 
Rede de Atenção à Saúde visando a integralidade da 
assistência e a Equidade;

Efetivar um planejamento regional integrado;

Definir claramente as responsabilidades sanitárias entre os entes 
federativos;

Garantir maior segurança jurídica, transparência, controle 
social e resultados efetivos (gestão por resultados);

O QUE SE QUER COM O DECRETO 7.508/2011?



Região de Saúde (RAS)

• Um espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação 
e infraestrutura de transportes compartilhados, 
com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços 
de saúde

• Podem ser interestaduais e internacionais em 
regiões de fronteira. O município pode participar 
apenas de uma Região de Saúde.



Região de Saúde

Requisitos mínimos:
• 1. Atenção primária;
• 2. Urgência e emergência;
• 3. Atenção psicossocial;
• 4. Atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar; e
• 5. Vigilância em saúde.



Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
• Implementado em cada Região de Saúde

e assinado pelos três entes federados 
(União, Estados e Municípios)

• Tem a finalidade de assegurar a gestão 
compartilhada, de modo a garantir o 
acesso dos cidadãos às ações e serviços 
de saúde, em tempo oportuno e com 
qualidade.

• Estabelece metas e compromissos, 
incentivos e sanções com o objetivo de 
produzir resultados para o Sistema de 
Saúde.

Região de Saúde



Região de Saúde



Rede de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas, que 

integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado

Rede de Atenção à Saúde



Portaria 4.279 de 30/12/2010: Estabelece diretrizes para organização da RAS  no âmbito da SUS

As RAS constituem-se em arranjos organizativos formados 

por ações e serviços de saúde com diferentes configurações 

tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma 

complementar e com base territorial e têm diversos 

atributos, entre eles destaca-se: a atenção básica 

estruturada como primeiro ponto de atenção e principal 

porta de entrada do sistema

Rede de Atenção à Saúde



DO SISTEMA FRAGMENTADO
PARA A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
ORGANIZAÇÃO 
HIERÁRQUICA

ORGANIZAÇÃO 
POLIÁRQUICA (REDES)

FONTE: MENDES (2002)

ABS

ALTA 
COMPLEXIDADE

MÉDIA 
COMPLEXIDADE

ATENÇÃO
BÁSICA

Rede de Atenção à Saúde



Portas de entrada
• I – de atenção primária;
• II – de atenção de urgência e emergência;
• III – de atenção psicossocial; e
• IV – especiais de acesso aberto.

Rede de Atenção à Saúde
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Visão geral do sistema de saúde brasileiro

Subsistema 
público

Subsistema 
privado

Privado 
contratado

Saúde 
suplementar

SUS

Autogestão

Medicina 
de grupo

Cooperativa

Seguradora

• Lucrativo
• Não lucrativo / filantrópico

Planos de saúde

• Federal
• Estadual
• Municipal

Acesso universal

Acesso condicionado a:
• capacidade de pagamento
• inserção no mercado de trabalho

Própria

Contratada

Tipo de Operadora

Rede de Serviços

Desembolso 
direto



Reduzir 
desigualdades 

geográficas e de 
grupos sociais

Fortalecer Atenção 
Básica como Base 
ordenadora das 

Redes 
regionalizadas de 
atenção à saúde, 

como estratégia de 
garantia do acesso e 
do cuidado integral

Reforçar a estruturação das respostas 
às urgências em saúde pública

Aprimorar o pacto 
interfederativo para o 

fortalecimento do 
SUS

Aumentar a capacidade de 
produção de IES, bem como 

a produção de inovações 
tecnológicas para dar 

sustentabilidade ao país

Aumentar o 
financiamento da 

saúde e a eficiência 
no gasto

Qualificar a 
formação e fixação 
dos Profissionais de 

Saúde no SUS

Desafios Atuais da Saúde



O Repasse de recursos financeiros do MS para estados e municípios até 2016 se deu por meio 
de 5 blocos. A utilização e comprovação de recursos era obrigatória dentro de cada bloco

Atenção Básica

Atenção de 
Média e Alta 

Complexidade

Vigilância em 
Saúde

Assistência 
Farmacêutica

Gestão 

Financiamento



34

Financiamento

R$ 3,2 POR HABITANTE/DIA

É o valor que o Brasil aplicou em 
recursos públicos para a saúde

oriundos das três esferas de 
Governo em 2016



35

R$ 3,2 pessoa/dia R$ 97,24
pessoa/mês

R$ 1.183,00 
pessoa/ano

O SUS PRECISA DE
MAIS RECURSOS OU MAIS GESTÃO? 

Financiamento
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Ribeiro, JM "Sistemas nacionais comparados"
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Percentuais sobre o gasto total em saúde
Financiamento em Saúde, Brasil, 1995-2013

Não há perspectiva de que o mercado possa assumir a demanda não atendida pelo 
SUS. Há um “teto populacional” para mercado no país (cerca de 22%).

Financiamento



Ressarcimento das operadoras ao SUS

Financiamento



Fonte OECD 2012

Financiamento



O SUS é a mais importante e consistente experiência 
democrática de reforma do Estado brasileiro em 

curso.

Uma conquista da sociedade brasileira !

Um projeto ético-político civilizatório que se funda 
nos princípios da solidariedade e da justiça social e 

pelo qual vale a pena continuar lutando...



Qual será a nossa 
escolha ???????

40



• O ministro da Saúde Ricardo Barros, afirma que “o país 
não conseguirá sustentar os direitos da Constituição 
Federal de 1988 como o acesso universal à saúde, e será 
preciso repensá-los, pois não haverá capacidade financeira 
para isso”. 

• Propõe os Planos de Saúde Populares ou Acessíveis, como 
um dos pilares da sua gestão. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1771901-tamanho-do-
sus-precisa-ser-revisto-diz-novo-ministro-da-saude.shtml



O Repasse de recursos financeiros do MS para estados e municípios até este ano se deu por 
meio de 5 blocos. A utilização e comprovação de recursos era obrigatória dentro de cada bloco

Portaria nº 381 (06/02/17) institui apenas dois blocos de financiamento (investimento 
e custeio). Efeitos da medida que valem a partir de 2018 e são preocupantes, pois há 
tendência de priorização da assistênca hospitalar em cenário de restrição de recursos 

Atenção Básica

Atenção de 
Média e Alta 

Complexidade

Vigilância em 
Saúde

Assistência 
Farmacêutica

Gestão 



Emenda Constitucional 
95/16 - PEC do “fim do 

mundo”
• Com relação ao financiamento, uma medida drástica do governo foi o 

congelamento dos gastos, através da EC 95/2016 (BRASIL, 2016a), cujos 
impactos para a saúde são enormes. 

• Perda de recursos federais destinados ao SUS estimada em R$ 654 bilhões 
de reais, em 20 anos, em um cenário conservador (crescimento do PIB de 
2% ao ano). 

• Com estimativa de crescimento maior (3% ao ano), a estimativa chega a 
R$ 1 trilhão. 

• Ou seja, quanto mais a economia brasileira crescer, maior a perda de 
recursos para a Saúde. 

ICMS, IPVA, DPVAT, IPI-exportação, IRRF, FPE, ITR, Lei Kandir, ITBI 



PNAB 2017 – política 
nacional de atenção 

básica
• Rompe com a centralidade do Saúde da Família e institui formas de 

financiamento para outros arranjos assistenciais que não contemplem 
equipes com a presença de agentes comunitários de saúde (ACS), 
possibilitando a organização da Atenção Básica, com base em princípios 
opostos àqueles norteadores da Atenção Primária à Saúde (APS).

• Diferencia ações e serviços de padrão essencial que seriam os básicos, e 
de padrão ampliado, que seriam os estratégicos, o que aponta para o 
risco da seletividade e diferenciação do acesso da população à atenção 
básica. 

• Além disso, não enfrenta os desafios históricos de fixação dos 
profissionais, coordenação de cuidado e integração com outros serviços e 
níveis de complexidade, ampliação e melhoria do acesso e da base social, 
e o subfinanciamento da saúde 



Resumo governo 
Temer

• Congelamento de recursos orçamentários para as 
políticas sociais por vinte anos, 

• Cortes orçamentários na política de saúde; 
• Proposição dos chamados planos de saúde 

acessíveis; 
• Propostas de retrocessos na política de saúde 

mental e de mudanças na Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB); 



• Centralidade da APS no novo governo com a criação da 
Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Mas com um cavalo 
de Tróia: cria a ADAPS – Agência para o Desenvolvimento da 
APS – uma autarquia de direito privado dentro do MS.

• Criação do Programa Médicos pelo Brasil em cenário de 
recessão e restrição orçamentária com desmonte de 
diversas políticas públicas em função da retomada da 
ortodoxia neoliberal.



PROGRAMA 
MÉDICOS PELO 

BRASIL
• Política de provimento do PMM: 

populações vulneráveis bancado pelo 
governo federal (mesmo número de 
vagas do PMM e MPB)



• O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 
2.979, de 12 de novembro de 2019.

• O novo modelo de financiamento altera algumas 
formas de repasse das transferências para os 
municípios, que passam a ser distribuídas com base em 
três critérios: capitação ponderada, pagamento por 
desempenho e incentivo para ações estratégicas.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/financiamento/portarias/prt_2979_12_11_2019.pdf


• O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita 
referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes 
de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP)....

• Com o grau de desempenho assistencial das equipes.... 
• Somado a incentivos específicos, como ampliação do horário 

de atendimento (Programa Saúde na Hora), equipes de saúde 
bucal, informatização (Informatiza APS), equipes de 
Consultório na Rua, equipes que estão como campo de prática 
para formação de residentes na APS, entre outros programas.

http://aps.saude.gov.br/ape/saudehora
http://aps.saude.gov.br/ape/informatizaaps


• Os recursos financeiros destinados à viabilização de ações de 
Atenção Primária à Saúde compõem parte dos Blocos de 
Financiamento de Saúde

1. Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde e 
2. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html


• 1) O que é Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde?

Destinados à manutenção da oferta e continuidade da prestação das ações e 
serviços públicos de saúde e ao funcionamento dos órgãos e 
estabelecimentos responsáveis pela implementação dessas ações e serviços.
Os recursos financeiros desse bloco se configuram como recurso de despesa 
corrente (custeio). 
No âmbito da Atenção Primária, esse bloco inclui, entre outros, os incentivos 
financeiros de Capitação Ponderada, Pagamento por Desempenho, Incentivo 
de Ações Estratégicas e Informatiza APS.



• 2) O que é o Bloco de Estruturação da Rede de Serviços de Saúde? 
São transferidos em conta corrente única, destinados exclusivamente:
I - à aquisição de equipamentos voltados para a realização de ações e 
serviços públicos de saúde;
II - obras de construções novas ou ampliação de imóveis existentes 
utilizados para a realização de ações e serviços públicos de saúde; e,
III - obras de reforma de imóveis já existentes utilizados para a 
realização de ações e serviços públicos de saúde.



• Capitação ponderada
• Remuneração calculada com base no número de pessoas 

cadastradas sob responsabilidade das equipes de Saúde 
da Família ou equipes de Atenção Primária. 

• Esse componente considera fatores de ajuste como a 
vulnerabilidade socioeconômica, o perfil de idade e a 
classificação rural-urbana do município de acordo com o 
IBGE.



• Pagamento por Desempenho
• Valor considera os resultados alcançados em um conjunto de 

indicadores que serão monitorados e avaliados no trabalho 
das equipes.

• Para o ano de 2020, foram elencados e pactuados de forma 
tripartite sete indicadores que atendem às seguintes ações 
essenciais: Indicadores criar figuras.



Indicadores de 
saúde para 2020







• O programa Médicos pelo Brasil foi lançado pelo Governo Federal em agosto deste 
2019, em substituição gradual ao projeto Mais Médicos. 

• Das 18 mil vagas previstas, cerca de 13 mil são em municípios distantes dos 
centros urbanos ou pequenos, enquanto 5 mil vagas são para as equipes de Saúde 
da Família que tem parcela significativa de pessoas que recebem benefícios sociais 
ou ganham até dois salários mínimos de aposentadoria, inclusive em grandes 
centros urbanos.

•
• Além desses, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e comunidades 

ribeirinhas também foram beneficiados.



• 1. Negacionismo
• 2. Sem comando central (e sem ministro)
• 3. Atraso no Plano de enfrentamento da vacinação
• 4. Politização da questão da Vacinação



1. Garantia do financiamento adequado do 
SUS com manutenção de 35 bilhões para 
orçamento da saúde em 2021

2. Garantia da vacinação contra Covid para 
todos e todas

3. Defesa da Política Nacional de Saúde 
Mental, por uma sociedade sem 
manicômios e pelo cuidado em liberdade

4. Revogação da EC 95/2016 que congelou 
investimentos em saúde e demais áreas 
sociais


	SUS
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Diretas Já - 1984
	VIII Conferência de Saúde - 1986
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Processo de Implantação do SUS
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Processo de Implantação do SUS
	Processo de Implantação do SUS
	Processo de Implantação do SUS
	Processo de Implantação do SUS
	Processo de Implantação do SUS
	Decreto 7.508/11
	Decreto 7508/2011
	Número do slide 20
	Região de Saúde (RAS)
	Região de Saúde
	Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	�Portaria 4.279 de 30/12/2010: Estabelece diretrizes para organização da RAS  no âmbito da SUS�
	Número do slide 27
	Rede de Atenção à Saúde
	Número do slide 29
	Número do slide 31
	Número do slide 32
	O Repasse de recursos financeiros do MS para estados e municípios até 2016 se deu por meio de 5 blocos. A utilização e comprovação de recursos era obrigatória dentro de cada bloco
	Número do slide 34
	Número do slide 35
	Número do slide 36
	Número do slide 37
	Número do slide 38
	Número do slide 39
	Qual será a nossa escolha ???????
	Número do slide 41
	O Repasse de recursos financeiros do MS para estados e municípios até este ano se deu por meio de 5 blocos. A utilização e comprovação de recursos era obrigatória dentro de cada bloco
	Emenda Constitucional 95/16 - PEC do “fim do mundo”
	PNAB 2017 – política nacional de atenção básica
	Resumo governo Temer
	Número do slide 46
	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
	Número do slide 48
	Número do slide 49
	Número do slide 50
	Número do slide 51
	Número do slide 52
	Número do slide 53
	Número do slide 54
	Indicadores de saúde para 2020
	Número do slide 56
	Número do slide 57
	Número do slide 58
	Número do slide 59
	Número do slide 60

