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ALGUNS PRESSUPOSTOS DE ONDE PARTEM NOSSAS REFLEXÕES

Indiferente às consciências, a História é feita de consequências – Práticas Sociais

Prática – todo processo de transformação de uma certa matéria-prima dada em um produto 

determinado, realizada por um determinado trabalho humano, por meio de instrumentos

A prática política tem por função transformar as relações sociais reformulando a demanda social  [...], 

por meio de um discurso

“o sentido da palavra é produzido no seu encontro com a realidade efetiva, com as circunstâncias da 

situação social. O Discurso é a instância em que se realiza esse encontro, possibilitando à palavra 

‘fazer sentido’”



UM ROTEIRO PARA NOSSA DISCUSSÃO

⚫ Perspectiva conjuntural internacional

⚫ Discussões sobre a Cobertura Universal de Saúde

⚫ Resgate de elementos históricos da organização da APS no Brasil

⚫ Reformas em curso

⚫ Possíveis repercussões nas Práticas de Saúde



A CRISE FINANCEIRA DE 2008

⚫ Antecedentes – questões não resolvidas pela “fórmula” adotada após as crises da década de 70: 

Neoliberalismo (Estado mínimo) + Financeirização (dominância do capital financeiro, lógica 

dos bancos) + reestruturação produtiva (Toyotismo substitui o Fordismo – flexibilização, 

polivalência...)

⚫ 2008: Quebra do bancos Lehman Brothers que atuavam no mercado imobiliário. Atinge 

instituições financeiras no mundo. 

− Estados passam a atuar para socorrer os bancos -> crise fiscal -> Austeridade

⚫ Toda a força ao neoliberalismo x disputa pelos fundos públicos

⚫ Em 2008 a indústria farmacêutica e a de produtos e equipamentos médicos ficaram entre as mais 

lucrativas.



O MUNDO APÓS A CRISE FINANCEIRA DE 2008

⚫ Medidas de austeridade e ameaças à democracia

⚫ Lições aprendidas da experiência de países dos cinco continentes (Fabiola  Vieira, Nota do IPEA): 

− as crises econômicas podem agravar os problemas sociais e aumentar as desigualdades 

sociais; 

− as crises econômicas podem piorar a situação de saúde da população; 

− as medidas de austeridade fiscal que estabelecem a redução do gasto com programas de 

proteção social agravam os efeitos da crise sobre a situação de saúde, em particular, e as 

condições sociais, de forma mais geral; e 

− a preservação dos programas de proteção social é medida importante para proteção da saúde 

da população e para a retomada do crescimento econômico em prazo mais curto.

⚫ EC 95/2016 (neste ano o FMI afirmou que o neoliberalismo não entrega o que promete)



RUMO À COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE

⚫ Aparece oficialmente, em 2005, ligada ao asseguramento social (risco financeiro dos gastos 

catastróficos), abrindo a porta para que recursos públicos sejam destinados ao mercado privado 

de seguros e planos de saúde

⚫ crise de 2008 favorece a perspectiva da Cobertura Universal

⚫ Em 2012 se converte em prioridade da OMS, alçado a conceito mais poderoso da saúde pública

⚫ Em 2014 o CEBES passa a debater  e criticar a proposta

⚫ http://cebes.org.br/2014/12/cobertura-universal-de-saude-a-nova-aposta-do-capital/

⚫ http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/07/Manifesto_Porque-Defender-o-SUS.pdf

⚫ Em 2015 a proposta é incorporada à agenda de 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável

http://cebes.org.br/2014/12/cobertura-universal-de-saude-a-nova-aposta-do-capital/
http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/07/Manifesto_Porque-Defender-o-SUS.pdf


O QUE VEM A SER COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE?

⚫ O objetivo principal da proposta  é a proteção financeira em saúde, isto é, que todas as pessoas 

possam acessar serviços de saúde sem dificuldades financeiras, ao reduzir os pagamentos diretos 

no ato da utilização (OOP) e evitar gastos catastróficos.

⚫ O financiamento público perde importância e a estratégia passa a ser a redução de gastos 

diretos por meio da compra de seguros de saúde privados ou seguros subsidiados para pobres

⚫ tem três componentes centrais: foco no financiamento por combinação de fundos (pooling), 

afiliação por modalidade de asseguramento, e definição de cesta limitada de serviços

⚫ Na declaração de Astana, 2018, APS como fundamento de sistemas de saúde sustentáveis para a 

cobertura universal e ênfase na CUS: comprometimento da integralidade da atenção e acesso da 

população, com oferta de pacotes básicos com base na capacidade de pagamento

⚫ Reforma Justa e necessária do SUS (BANCO MUNDIAL, 2018)





MODELO DE APS IMPLEMENTADO NO BRASIL: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

⚫ ESF como estruturante e indissociável da constituição do SUS: mencionada como modelo exitoso 

na Conferência de Astana e em diversos documentos internacionais

⚫ Pilares do modelo

⚫ orientação familiar e comunitária; 

⚫ ação sobre territórios para mediação de ações intersetoriais;

⚫ trabalho de equipes multiprofissionais com diversidade de saberes e práticas; 

⚫ ênfase na promoção da saúde, equilíbrio entre cuidado individual e coletivo; 

⚫ fortalecimento dos espaços democráticos de controle social e participação ativa;

⚫ financiamento e prestação públicos;

⚫ coordenação de redes de atenção à saúde regionalizadas.



MODELO DE APS IMPLEMENTADO NO BRASIL: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

⚫ Evidencias de impactos positivos sobre a melhoria das condições de saúde e na organização 

dos serviços de saúde

⚫ Estudos nacionais demonstraram impacto da ESF, desde os primeiros anos de sua implantação;

⚫ Declínio da TMI, especialmente, do componente pós-neonatal, e da TMM5;

⚫ Evidências de redução de desigualdades sociais;

⚫ Ampliação do acesso a ações e serviços de saúde (consultas médicas, atividades educativas, 

visitas domiciliares, atenção pré-natal e cobertura vacinal);

⚫ Diversos estudos demonstraram impacto da ESF nas ICSAP;

⚫ Maior cobertura de ESF associada com redução de hospitalizações por doenças crônicas

⚫ Interação com programas sociais: ESF e Programa Bolsa Família, PSE



LIMITES E OBSTÁCULOS

⚫ problemas de infraestrutura das UBS, apesar dos investimentos, principalmente de instalações, 

insumos e de informática (Siqueira et al, 2009; Bousquat et al 2017);

⚫ oferta de atendimentos restrita aos dias úteis;

⚫ carência de profissionais em número e formação adequada para atender com qualidade as 

necessidades de saúde da população, particularmente para as atividades de acolhimento da 

demanda (desigualdades na distribuição de médicos);

⚫ incompletude da oferta de ações e cuidados de saúde, apesar da disponibilidade de padrões de 

referência, diretrizes, metas e protocolos de trabalho: ações em saúde da mulher (Barcelos et al., 

2017; Barcelos et al., 2018) e de pessoas com condições crônicas (Tomasi et al, 2017b); 

⚫ vazios assistenciais: regiões mais carentes ou remotas, com população em situação de extrema 

pobreza apresentam maior dificuldade de atenção à saúde, inclusive na APS (Facchini et al, 2016).



MEDIDAS QUE COMPROMETEM OS PILARES DA ESF

⚫ Política Nacional de Atenção Básica, 2017

⚫ Ruptura do modelo de APS: necessidades de saúde, territorialização, adscrição de clientela, 

vínculo e responsabilidade sanitária;

⚫ financiamento federal para modalidades de atenção básica convencional: fim da  prioridade para 

a ESF; 

⚫ flexibilização da dedicação dos profissionais da equipe com redução da carga horária de médicos 

e dentistas; 

⚫ flexibilização da presença dos ACS nas equipes de Saúde da Família e mudança nas atribuições 

desse trabalhador (práticas de enfermagem e ações do Agente de Combate a Endemias); 

⚫ Carteira de serviços essenciais: APS seletiva.



MEDIDAS QUE COMPROMETEM OS PILARES DA ESF

⚫ Carteira de serviços de APS brasileira

⚫ Escopo da APS como modelo clínico e individual, elenco de ações (des)organizadas e 

desarticuladas em ordem alfabética;

⚫ Medicina de família vs Medicina de família e comunidade e crítica ao Trabalho de enfermagem: 

repudio das entidades;

⚫ Ausência dos ACS, (“enfraquece um dos pilares básicos de nossa proposição de APS”);

⚫ APS neoseletiva: “recriação do modelo de ambulatórios do antigo INAMPS, focado apenas na 

atenção médica individual”;

⚫ Ausências: orientação familiar e comunitária; abordagem populacional territorial e 

biopsicossocial: planejamento de base populacional e atuação sanitária sobre o território; 

participação social: componente individual (paciente) e componente comunitário.



MEDIDAS QUE COMPROMETEM OS PILARES DA ESF

⚫ Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS) (MP 890)

⚫ Competências amplas: execução da política e a prestação de serviços de APS; atividades de 

ensino, pesquisa e extensão; e incorporação de tecnologias assistenciais e de gestão;

⚫ mudança de relação entre os entes federados: recolocação do governo federal como prestador 

de serviços de saúde em âmbito local

⚫ serviço social autônomo (SSA): figura jurídica de direito privado sem fins lucrativos (Miranda, 

2019), mas que é autorizada a atuar diretamente no mercado

⚫ não será órgão governamental da administração direta, nem se constituirá em uma agência, 

similar às agências reguladoras;

⚫ não estão submetidos à observância das regras da administração pública; 

⚫ “agenciamento empresarial”:  órgão auxiliar na execução de função pública;



MEDIDAS QUE COMPROMETEM OS PILARES DA ESF

⚫ “Novo” financiamento da APS: Programa Previne Brasil

⚫ Fim do PAB Fixo municípios terão que renunciar à única transferência governamental em 

saúde de base populacional atualmente existente;

⚫ Piso da Atenção Básica: avanço na modalidade de financiamento baseado no território e em 

população e não em procedimentos;

⚫ não envolve aporte adicional de recursos e rompe com as atuais regras de financiamento: 

incertezas e riscos de perdas de recursos para a gestão local;

⚫ componente de capitação, com base em pessoas inscritas/cadastradas e utilizando serviços, e um 

componente progressivamente maior de avaliação de desempenho com base em indicadores;

⚫ Elimina incentivos para ESF e NASF



REPERCUSSÕES NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA



REPERCUSSÕES NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA

⚫ Ideologia

⚫ “formas sociais determinadas de consciência”, ou “formas ideológicas pelas quais os homens 

tomam consciência desse conflito [forças produtivas e relações de produção] e o conduzem até o 

fim.” (MARX, 2012). 

⚫ Concepção de mundo enquanto ação política

⚫ “Mas, nesse ponto, coloca-se o problema fundamental de toda concepção do mundo, de toda 

filosofia que se transformou em um movimento cultural que produziu uma atividade prática e uma 

vontade nas quais ela esteja contida como “premissa” teórica implícita (uma ideologia [...]) o 

problema de conservar a unidade ideológica em todo o bloco social que está cimentado e 

unificado justamente por aquela determinada ideologia” (GRAMSCI, 1999)



REPERCUSSÕES NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA



REPERCUSSÕES NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA

⚫ Os sentidos da APS sempre foram “disputados”

⚫ APS Seletiva: Enfoca um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar alguns 

dos desafios de saúde mais prevalentes nos países em desenvolvimento. -> Conjunto específico 

de atividades de serviços de saúde voltados à população pobre

⚫ Atenção Primária: Porta de entrada do sistema de saúde e ao local de cuidados contínuos de 

saúde para a maioria das pessoas. ->Nível de atenção em um sistema de serviços de saúde

⚫ “APS abrangente de Alma Ata”: A Declaração de Alma Ata → Uma estratégia para organizar 

os sistemas de atenção em saúde e para a sociedade promover a saúde

⚫ Enfoque em Saúde e Direitos Humanos: Enfatiza a compreensão da saúde como direito 

humano e a necessidade de abordar os determinantes sociais e políticos mais amplos da saúde. ->

Uma filosofia que permeia os setores social e de saúde (Estudos de Vouri, década de 80) 



REPERCUSSÕES NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA

⚫ Os sentidos da APS sempre foram “disputados”

⚫ Debates que se desenvolvem na experiência de construção da AB no SUS: alguns elementos 

materiais da disputa ideológica

⚫ APS integral x APS seletiva

⚫ Discurso da Saúde Coletiva x da Medicina de Família e Comunidade

⚫ Determinação Social x Clínica

⚫ Direito Universal x CUS



REPERCUSSÕES NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA

⚫ A ideologia que orientou a ação política da RSB, que,  em parte, informou a organização da APS no 

Brasil ainda é suficiente para orientar a ação de resistência hoje? 

⚫ Quem está informando sobre que “conflito” (aquele do qual, segundo Marx, os homens tomam 

consciência e levam até o fim)? “Quem informa às consciências sobre que problemas devem ser 

enfrentados” (define a demanda)?

⚫ Em que medida a ação política histórica junto à AB proporcionou uma práxis em que a 

determinação social, que embasa teoricamente a referência ao território, constituísse referencial 

para compreensão da realidade sob a perspectiva da saúde?



⚫ “Uma orientação para a práxis, não importa de que tipo, que salta utopicamente por cima da 

situação atual das coisas, só pode fracassar diante da realidade” (Luckács, 2010)



Obrigado!



PRÓXIMA WEB


