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Sala 1 – Efetividade e eficiência da APS

Condições político-institucionais favoráveis (Constituição
Cidadã)

Extraordinários
avanços da APS
no SUS
Alguns fatores
essenciais

Acumulação de conteúdos académicos, técnicos e fortes
bases empíricas (experiencias APS pré-SUS, ACS, ...)

Modelo de atenção potente e inovador: ESF

Progressivo aprimoramento dos modelos técnicosorganizativos
Constante apoio e incentivo ao desenvolvimento da APS
pelo governo federal (DAB)
Modelo de financiamento aberto aos territórios e as
comunidades (PAB)

Extraordinários avanços da APS no SUS

APS ameaçada mais do que nunca

Subfinanciamento
crónico
Previne

Narrativa
privatizadora

EC-95

PLOA 2022

Liberalização
“planos populares”

O que pode acontecer com APS no SUS
1. Cenário privatizador – menos recursos
Narrativa
• “O SUS é um projeto
utópico que fracassou por
causa da sua ineficiência e
escassa resolutividade
serviços”.
• Privatização entendida
como melhor solução para
alcançar mais qualidade e
eficiência.
• APS: serviços pobres para
pobres.

Resultados

Impacto

• Uma parte da APS do SUS é
substituída por soluções
terceirizadas que não
garantem o respeito dos
sete atributos.

• Piora dos indicadores
básicos de saúde,
especialmente nas
populações que perdem a
coberturas de ESF.

• Propagação de planos
populares ou outras
soluções parecidas agrava
o desequilíbrio entre gasto
público e privado em
saúde, afastando o SUS do
caminho para saúde
universal.

• A quebra do modelo vai
causar aumento de
complicações e internações
por patologias que deviam
ser atendidas na APS,
causando sofrimentos,
mortes e perdas
econômicas.

O que pode acontecer com APS no SUS
2. Cenário de manutenção – recursos estáveis
Narrativa
• “O SUS não é problema
sem solução, mas uma
solução com problemas”
• Aceitam-se as falhas,
concedendo mais tempo
para que o sistema se
aperfeiçoe e alcance seus
objetivos constitucionais.
• “Cada mudança pode
esconder um retrocesso”.
Não é preciso inovar, é
suficiente ampliar e
fortalecer o que está na lei.

Resultados
• A APS do SUS, por ser
resiliente, consegue
manter o atual
desempenho, mas não se
fortalece
• O compromisso de cada
prefeitura vai ser
determinante para ter uma
APS municipal efetiva

• Investimentos quase
exclusivamente pelas
emendas parlamentárias

Impacto
• A pressão sobre os serviços
pos-pandemia pode
ultrapassar a capacidade
da APS
• A APS não se fortalece, a
força de trabalho não
cresce, não há mudanças
estratégicas
• Se perpetuam as diferenças
de resultado da APS de
acordo aos contextos dos
territórios e a
vulnerabilidade das suas
populações.

O que pode acontecer com APS no SUS
3. Cenário de crescimento – mais recursos
Narrativa
• “A APS é a coluna vertebral
do SUS, investir nela traz o
melhor custo/benefício
para o SUS”

• O modelo da ESF têm
evidências de ser o melhor,
portanto deve ser
ampliado, fortalecido e
radicalizado
• A força trabalho é o
principal alvo das ações de
fortalecimento da APS

Resultados
• Melhora substancial de
cobertura, desempenho,
resolutividade e qualidade
da APS do SUS, em todos
os atributos
• Crescimento técnicoprofessional e maior
motivação da forca
trabalho da ESF/APS

Impacto
• Melhoras dos indicadores
de saúde, especialmente
nas populações alcançadas
pela extensão de cobertura
• Melhor resolutividade e
desempenho da APS,
turbinando a performance
dos outros níveis de
atenção, instalando ciclo
virtuoso de eficiência

Financiamento suficiente e equitativo para a APS integral, defendido por
frente ampla e supra partidária

Retirada dos entraves que dificultam manter os serviços de atenção,
como a Emenda Constitucional 95 de 15 de dezembro de 2016;

Recomendações
da Rede de
Pesquisa APS

Ênfase na Estratégia da Saúde da Família, de forma a chegar a 100% de
cobertura da população brasileira com a ESF, oferecendo atenção à saúde
integral, segura e de qualidade;
Ampliar os mecanismos de redistribuição e alocação equitativa dos
recursos federais e estaduais voltados para a Atenção Primária,

Promover a equidade na distribuição de recursos para áreas remotas e
desassistidas;

Estimular uma ampla discussão sobre uma reforma tributária com justiça
fiscal e progressividade da arrecadação.

