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Problema, Objetivos e Questão de Pesquisa  

A importância do reconhecimento de estratégias consolidadoras do Sistema Único de 

Saúde (SUS) tem crescido no Brasil, tanto sob a perspectiva constitucional, relativa à conquista 

de direitos individuais e coletivos, quanto ao campo das ações, enfatizando-se a valorização das 

dimensões que envolvem a participação popular nos processos decisórios em saúde (FADEL et 

al., 2009). O SUS, assegurado pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) por meio das Leis n. 

8.080, de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990a), e n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990 

(BRASIL, 1990b), com princípios doutrinados e preceitos constitucionais de universalidade, 

equidade e integralidade, representa um grande avanço no projeto de Reforma Sanitária 

Brasileira (SOARES, 2016). Entretanto, apesar dos avanços, esses preceitos não têm sido 

suficientes para a consolidação de um modelo de atenção à saúde integral e familiar (SOUSA 

et al., 2000). 

O sistema de saúde brasileiro é constituído pelos setores público, privado e saúde 

suplementar que prestam serviços à população. O primeiro é financiado pelo Governo em todas 

as suas esferas; o segundo pode ser financiado por recursos públicos e privados; e o terceiro 

compreende os planos privados de saúde e subsídios fiscais (BARBOSA, 2013). Salienta-se 

que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a forma que se financiam os sistemas 

de saúde determina: (i) se as pessoas podem obter atenção à saúde; e (ii) se enfrentam 

dificuldades financeiras como resultado da obtenção desse cuidado. Assim, o desenho e a 

implementação de um adequado sistema de financiamento são essenciais na busca de cobertura 

universal (CARRIN et al., 2007; 2008; EVANS; ETIENNE, 2010). 

Desde a criação do SUS, o gasto público em saúde no Brasil tem sido, em sua maior 

parte, financiado com recursos federais. Durante as décadas de 1980 e 1990, esse tipo de 

financiamento chegou a representar 77,7% das despesas públicas do país em tal área 

(MENDES, 2005). Ao longo dos anos subsequentes, devido à implementação de ações 

diversificadas do SUS e do crescente comprometimento da instância municipal, a presença 

relativa do Governo Federal diminuiu, embora até hoje seja a mais importante fonte de recursos 

da saúde.  

Segundo Brasil (2013), a partir de 1994 a porcentagem de recursos financiados pelo 

Governo Federal era de 60%; em 1995, houve um aumento para 63,8%. Mas, apenas a partir de 

1996, houve uma diminuição no percentual de financiamento pelo Governo, que no referido 

ano foi de 57,7%, mantendo-se nesse percentual até 2000, quando houve acréscimo para 58,3%. 

Posteriormente, em 2011, os recursos federais voltaram a diminuir a participação, 

correspondendo a 45,5%, inferiores ao financiamento de Estados e Municípios juntos.  

Nesse entremeio, a questão problema do presente estudo está delimitada da seguinte 

forma: o modelo de financiamento da Atenção Básica no SUS tem garantido o acesso aos 

serviços de saúde de forma universal e igualitária?  

Portanto, o presente estudo tem como objetivo geral avaliar o sistema de financiamento, 

no que se refere à prestação de serviços da Atenção Básica.  

Relevância do Estudo 

  A temática gasto social é frequentemente discutida na sociedade brasileira, sobretudo 

em momentos de retração econômica e dificuldades fiscais. Questionamentos surgem a respeito 
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da eficiência, eficácia e efetividade dos programas de governo e do montante dispendido com 

os gastos em geral, não apenas em relação ao cunho social ou a políticas de investimentos. 

Entretanto, a complexidade do orçamentário brasileiro dificulta uma visão global sobre a 

composição do gasto público e a análise do significado econômico de tais dispêndios. 

 O presente trabalho justifica-se pela necessidade de analisar como se dão a gestão, o 

financiamento e a programática da despesa com os cuidados de saúde básicos prestados a toda 

a população, tendo como objetivo principal compreender o financiamento do gasto público 

federal e os resultados obtidos na Atenção Básica.  

Nesses termos, o gasto social é destinado a atender às pessoas em situação de 

vulnerabilidade, referindo-se aos dispêndios que proporcionam oportunidades de promoção 

social. Enquanto isso, a política de investimento diz respeito à elaboração de critérios que 

possam direcionar os investimentos em benefício da gestão pública, a racionalização das ações, 

a análise precisa das relações de custo-efetividade e a minimização de erros no direcionamento 

e na condução das políticas públicas, principalmente aqueles ligados à saúde. 

A alocação de recursos à Atenção Básica, sendo essa a “porta de entrada” da população 

no SUS e, considerando a descentralização e capilaridade dos serviços nesse nível de atenção 

em todo o território nacional, pode ser entendida ora como “política de investimento”, ora como 

“gasto social”. Isso porque a obtenção de melhorias nas condições de vida perpassa o acesso a 

serviços básicos de saúde. Para Merhy (2010), de fato, a gestão dos recursos da gestão parece 

ser a “chave” para a criação de novas modalidades de redes de cuidado do SUS e a produção 

de práticas de governo mais permeáveis a grupos coletivos implicados com o governo das ações 

de saúde em diferentes níveis de ordenamento, apostando na construção solidária das várias 

esferas governamentais.  

 

Limitações e Delimitações do Estudo 

A fim de avaliar o sistema de financiamento, no que se refere à prestação de serviços da 

Atenção Básica, pretende-se no presente trabalho percorrer a seguinte sequência: (i) identificar 

as características normativas da Atenção Básica e os mecanismos utilizados para a sua 

regulação; (ii) descrever e avaliar a relevância do Pacto da Saúde no financiamento da Atenção 

Básica; (iii) descrever e avaliar os impactos da adoção do Pacto pela Saúde na prestação dos 

serviços da Atenção Básica. Essa análise dar-se-á no nível municipal, buscando, entretanto, 

fazer uma comparação dos resultados desses para cada Estado brasileiro, em que se exclui da 

amostra o Distrito Federal, por sua particularidade como ente da federação, ora tratado como 

estado, ora como município. 

Assim, o presente estudo abrangerá as cincos regiões que compõem o Brasil: Norte 

(Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins); Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe); Centro-

Oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – exceto Distrito Federal); Sudeste (Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo); e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina). 

Por fim, elencam-se algumas possíveis limitações da proposta de estudo, quais sejam: 

(i) variáveis sócio econômicas (e.g. escolaridade, renda, número de habitantes) que 

influenciam, além dos valores financiados à saúde, na obtenção de melhorias na atenção básica; 

(ii) variáveis relativas à gestão dos recursos financeiros (e.g., perfil do gestor, eficiência na 

utilização de estratégias gerenciais) podem influenciar, além da evolução dos gastos com saúde, 

na obtenção de melhorias na atenção básica. 

 

Fundamentação Teórica 

Destaca-se que, ao longo da história do SUS, o Governo Federal tem sido o principal 

agente definidor da política de saúde no território nacional. Mendes e Marques (2014) 
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asseveram que, ao longo dos últimos anos, os esforços têm se dirigido no sentido de alterar o 

modelo da assistência em saúde, priorizando a Atenção Básica. Para tanto, é relevante analisar 

a evolução do financiamento do Governo Federal no SUS, por meio da destinação de recursos. 

Instituído em 2006, o Pacto pela Saúde foi motivado pela necessidade de mudanças nas 

formas de relacionamento estabelecidas entre as esferas de governo na política de saúde 

(HERMANY; TOLEDO, 2016); logo, objetivou-se fornecer orientações para a negociação 

intergovernamental e a implantação de estratégias e políticas em áreas específicas da saúde. 

Havia, à época, uma forte crítica ao modelo de condução federal da descentralização no SUS 

no período anterior (1998-2002) que, devido à intensa normatização atrelada aos incentivos 

financeiros, teria gerado, entre outros fatores, a burocratização das relações 

intergovernamentais e uma fragmentação acentuada dos mecanismos de transferência de 

recursos federais (LIMA et al., 2012).  

Conforme Lima et al. (2012), o Pacto pela Saúde diferencia-se dos instrumentos 

anteriormente adotados no âmbito do SUS por propor a formalização de acordos 

intergovernamentais em diversos âmbitos da gestão e atenção à saúde. Por meio dessa 

iniciativa, possibilita-se o cumprimento de uma das diretrizes organizacionais do SUS, a 

descentralização, que pode ser entendida pela busca de se compartilhar as responsabilidades 

referentes à gestão em saúde entre União, Estados e Municípios e reforça o papel de cada esfera 

na execução das ações de saúde.  

Desde a conquista do SUS até os tempos atuais, a Atenção Básica passou por algumas 

interpretações diferenciadas. Evoluiu da ideia de atenção seletiva (programa destinado a 

populações pobres), com nível primário de atenção (organização e funcionamento como porta 

de entrada), para a estratégia de organização do sistema de atenção à saúde. Entende-se que a 

Atenção Básica permite apropriar, recombinar e reordenar os recursos do sistema condizentes 

com a necessidade e a demanda da população (MENDES, 2012). 

Ainda no âmbito da Atenção Básica, em 2006 foi lançado o Pacto pela Saúde que, como 

dito anteriormente, buscava alcançar o fortalecimento desse nível de cuidado (SIMÃO; 

ALBUQUERQUE; ERDMANN, 2007) a partir de três diretrizes: Pacto pela Vida, Pacto em 

Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Com diversos objetivos traçados, a primeira meta visa, entre 

outros, ao fortalecimento da Atenção Básica; a segunda busca a regulamentação da Emenda 

Constitucional n. 29, de 2000 (BRASIL, 2000); e a terceira estabelece as diretrizes de 

financiamento e pretende nortear a alocação dos recursos financeiros para a saúde (BRASIL, 

2006a). 

Com a implementação do Pacto, os recursos repassados deixaram de ser atrelados a 

programas específicos se transferiram a blocos de financiamento (MENDES; MARQUES, 

2014). Dessa forma, de acordo com o Ministério da Saúde, a Atenção Básica passou a se 

caracterizar, como o próprio nome diz, como a etapa mais básica da promoção da saúde, a qual 

abrange ações de prevenção, atendimento, tratamento de doenças etc. (ARANTES et al., 2011). 

Além disso, mais investimento na Atenção Básica acarreta em menos gasto nos níveis mais 

complexos, pois impede que casos simples se agravem (HADDAD et al., 2008). Para Silva 

(2011), o nível da Atenção Básica deve servir como facilitador e ordenador do acesso aos 

demais níveis de saúde pela população. 

Um dos avanços mais expressivos possibilitado pela implementação do Pacto pela 

Saúde ocorreu no processo de descentralização, mais especificamente, de municipalização dos 

serviços de Atenção Básica, por meio da estratégia das Equipes de Saúde da Família (SOUZA 

et al., 2011). Todavia, restam ainda desafios atuais que envolvem, entre outros pontos, o acesso 

e o acolhimento da população para os cuidados básicos de saúde, a capacidade de gestão, bem 

como a legitimidade social do sistema (BRASIL, 2011). 

 

Método 



A fonte de dados sobre serviços de saúde na Atenção Básica concerne à base do Índice 

de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS), que classifica a atuação de cada Estado 

e Município em ações e serviços de saúde públicos com uma pontuação de 0 a 10 (BRASIL, 

2015b). O recorte temporal para a coleta de dados do IDSUS será feito para os anos de 2007 a 

2017, ou seja, desde a criação ao Pacto pela Saúde até os dias atuais.  

Por sua vez, os dados financeiros, relativos aos recursos que financiam a Atenção 

Básica, serão obtidos por meio da coleta de dados da execução orçamentária da despesa na fase 

de empenho de cada Município. A fonte de pesquisa, portanto, é o Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), que contempla dados orçamentários com saúde 

de Estados, Distrito Federal e Municípios. Vale ressaltar que os dados federais passaram a ser 

divulgados no final de 2015 (BRASIL, 2015c). 

Salienta-se ainda a necessidade de se coletar valores de repasses fundo a fundo, para o 

bloco de financiamento da Atenção Básica, transferidos aos Estados e Municípios. Serão 

discriminados os componentes do bloco, PAB Fixo e PAB Variável, além do total transferido. 

O endereço eletrônico do FNS disponibiliza os dados de cada localidade por período mensal e 

anual (BRASIL, 2015a). A partir disso, espera-se comparar o gasto público com saúde pré e 

pós-Pacto da Saúde, para avaliar a prestação de serviços da Atenção Básica por Município em 

cada Estado brasileiro. Salienta-se, ainda, que o critério de seleção dos Municípios para análise, 

em cada Estado brasileiro, será a quantidade de habitantes, variável que parece ser mais 

adequada para segregar os entes federativos quando se trata de serviços de saúde na atenção 

básica. 

 

Contribuição e impacto esperado 

 

Pretende-se compreender o financiamento da saúde sob o olhar dos gestos públicos e se 

o esses podem ser considerados como um gasto social ou uma política de investimento nas 

pessoas. Verificar se as mensurações de indicadores de saúde que raramente estão disponíveis 

para todas as populações e períodos de interesse, em que os dados disponíveis podem não ser 

comparáveis entre os estados. 
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