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Para Refletir:

- A Crise da saúde tem saída?
- Qual o papel do médico, dos profissionais de 

saúde  na gestão do SUS?
- Quais os conhecimentos que podem ajudar ao 

médico em sua missão?
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Objetivos:

- Conhecer as bases de organização do 
sistema de saúde brasileiro. 

- Conhecer a organização histórica do SUS e 
suas normatizações básicas.

- Conhecer os fundamentos do SUS e do pacto 
de saúde 2006. 

- Conhecer os instrumentos de gestão do SUS 
(planejamento, programação, e regulação da 

rede de saúde).



O MODELO 

ASSISTENCIAL:

CAMPANHISTA-

SANITARISTA



A SAÚDE NA HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO 
DO ESTADO BRASILEIRO

MODELOS DE POLÍTICAS DE SAÚDE(Final séc. XIX):

� O Modelo CAMPANHISTA -SANITARISTA (POLICIAL)

ATORES DO DOMÍNIO OLIGÁRQUICO:

� CORONÉIS: artífices de uma prática política na qual
a competição era inexistente

� BACHAREIS: Protagonistas de uma espécie de
salão literário da política definida pelas oligarquias



A SAÚDE NA HISTÓRIA DA 
CONSTRUÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO

EVOLUÇÃO INICIAL DE POLÍTICAS DE SAÚDE
(Final séc. XIX- Modelo Campanhista-Sanitarista)

� Rio de Janeiro e São Paulo – Principais centros urbanos.
Nesses centros urbanos uma geração de médicos
liderou um projeto de reforma sanitária

� A Partir de 1910 – Ganha força o projeto de saneamento
rural ou saneamento dos sertões.

� Valorização dos Sertões e Expedições: Candido
Rondon, comissão geológica de São Paulo e Louis Cruls
no planalto central

� As Expedições – Foco no Combate a Malária e no
Modelo Exportador em Construção de ferrovias,
saneamento dos portos, e estudos da extração da
borracha na Amazônia.



O MODELO 

ASSISTENCIAL:

MÉDICO-

SANITÁRIO



EVOLUÇÃO INICIAL DE POLÍTICAS DE SAÚDE 
(O Inicio do Modelo MÉDICO-SANITÁRIO )

• O Inicio das Medidas de Proteção Social: Início em
1923, pela aprovação da Lei Elói Chaves – Caixas de
Aposentadorias e Pensões – CAP´s (1923) – Percentual
da Receita da Empresa.

• CAP´s - Organizações de Direito Privado, criadas por
grupos específicos de Órgãos Públicos e Grandes
Empresas. Representam o inicio da responsabilidade do
estado pela regulação da concessão de benefícios e
serviços, especialmente da assistência médica.

• CAP´s - Organizadas segundo princípios de Seguridade
Social – Os benefícios dependiam das contribuições dos
segurados, no caso através de percentual da receita de
empresas e órgãos fundadores de cada CAP´s.



EVOLUÇÃO INICIAL DE POLÍTICAS DE SAÚDE 
(O Inicio do Modelo MÉDICO-SANITÁRIO )

• O Período da ERA VARGAS(1930-1945): Populismo e a
Proteção aos pobres � Direitos Sociais (saúde e educação);
extensão do direito de voto; entre outros...

• O Período da ERA VARGAS(1930-1945): Políticas Sociais
na Previdência e Saúde, com aliança do Movimento Sindical
e do Governo Federal (Com o desenvolvimento industrial o
trabalhador passou a ter mais importância)

• Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde
Pública, com a desintegração das atividades do
Departamento Nacional de Saúde Pública e a pulverização
de ações de saúde em diversos órgãos governamentais.

• IAP’s – Instituto de Aposentadoria e Pensões- As antigas
CAP’s são substituídas gradativamente pelos IAP´s, onde os
trabalhadores eram organizados por categoria profissional
(marítimos, comerciários, bancários) e não por empresa.



EVOLUÇÃO INICIAL DE POLÍTICAS DE SAÚDE 
(O Inicio do Modelo MÉDICO-SANITÁRIO )

• IAP’s – Instituto de Aposentadoria e Pensões-
Foram criados de acordo com a capacidade de
organização, mobilização e importância da categoria
profissional em questão.

• Em 1933, foi criado o primeiro Instituto de
Aposentadoria e Pensões : o dos Marítimos (IAPM).

• Em 1934, foi criado o dos Comerciários (IAPC) e dos
Bancários (IAPB)

• Em 1936, foi criado o dos Industriários (IAPI)

• Em 1938, foi criado o dos Estivadores e
Transportadores de Cargas (IAPETEL).



O MODELO 

ASSISTENCIAL:

MÉDICO-

PREVIDENCIÁRIO



EVOLUÇÃO INICIAL DE POLÍTICAS DE SAÚDE 
(O Inicio do Modelo MÉDICO-PREVIDENCIÁRIO)

• Em 1960, foi promulgada a lei 3.807, denominada Lei
Orgânica da Previdência Social, que veio estabelecer a
unificação do regime geral da previdência social,
destinado a abranger todos os trabalhadores sujeitos ao
regime da CLT.

• Desde 1941, o processo de unificação dos IAPs já vinha
sendo gestado e sofreu em todo este período grandes
resistências, pelas radicais transformações que
implicava.

• Em 1964, o processo de unificação só avança com o
golpe militar, que neste mesmo ano promove uma
intervenção generalizada em todos os IAPs,

• Em 1966, todos os IAP´s foram Unificados pela criação
do INPS - Instituto Nacional de Previdência Social.



A Realidade
Brasileira:

Diferenças
econômicas,
sociais,
culturais,
demográficas
e sanitárias,
com distintos
grupos
sociais.



O MODELO 

ASSISTENCIAL:

CURATIVISTA 

PRIVATISTA



• Desde 1945 até 1966, o funcionamento dos IAP’s –
tinha foco no Atendimento Médico, comprados do Setor
Privado, apenas para Categorias de Trabalhadores
especificas.

• Em 1953 – Foi Criado o Ministério da Saúde (MS) para
coordenar as ações campanhistas de combate às
doenças, principalmente no interior do Brasil.

• A Assistência Hospitalar – estava concentrada, em
Santas Casas de Misericórdias e Instituições
Filantrópicas;

• Liberação de recursos financeiros governamentais, a
fundo perdido, para o setor privado construir e equipar
hospitais ,com foco em Incoporação Tecnológica;

PERÍODO PÓS-GUERRA(1945-1964)
(O Inicio do Modelo CURATIVISTA PRIVATISTA)



• Em 1961 - Redução das Verbas de Saúde Pública
(orçamento antes era de 4,57% e foi reduzido para
0,94%);

• Nesta época, o Estado passa a ser o grande
financiador do modelo médico assistencial, centrado na
prestação de serviços pelo setor privado

• Havia uma divisão entre Ações e Serviços de Saúde
Pública e Ações e Serviços de Assistência Médica.

• Em 1966 - Criação do Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS) - (Unificação dos IAP´s),
onde hospitais ainda atendiam apenas aos
trabalhadores que tinham carteiras de trabalho.

1ª. Fase do Autoritarismo (1964 -1968)
(A Transição para o Modelo CURATIVISTA PRIVATISTA)



Modelo Curativista Privatista – Foco em Incorporação 

Tecnológica e na Cura dos Pacientes



O MODELO 

ASSISTENCIAL:

MÉDICO-

ASSISTENCIAL-

PRIVATISTA



Período do Milagre Brasileiro (1968 -1974)
(O Modelo MÉDICO -ASSISTENCIAL - PRIVATISTA)

Durante o período do Golpe Militar, cresceu o Modelo
Médico-Assistencial-Privatista, com os seguintes
enfoques:

� O Estado, como grande financiador do sistema através da
Previdência Social;

� O setor privado nacional, como o maior prestador de
serviços da atenção médica;

� O setor privado internacional, como o mais significativo
produtor de insumos, especialmente equipamentos
biomédicos e medicamentos;

� Formação Médica em cuidados da saúde focados na
visão privatista da medicina.



• A Saúde como Assistência Médica
Especializada, sofisticada, fragmentada (uso
intenso do modelo FLEXNERIANO de
Medicina – Pensamento Cartesiano, Corpo em
Partes, com uso excessivo de tecnologia.

• Incentivo a indústrias farmacêuticas e
equipamentos médico-hospitalares

• Privilégio de convênios com prestadores
privados de serviços ao INPS, em detrimento
da rede própria pública.

Período do Milagre Brasileiro (1968 -1974)
(O Modelo MÉDICO -ASSISTENCIAL - PRIVATISTA)

Administrador
Oval



• Foco no acesso de internação hospitalar

• Clínicas e hospitais privados financiados por recursos
públicos pelo FAS - Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social.

• Surgimento do empresariado da saúde: policlínicas,
hospitais privados e medicinas de grupo (futuros
planos de saúde)

• Força de trabalho da Saúde, formada por médico e
atendentes de enfermagem (como forma barata de
oferta de serviço de saúde)

Período do Milagre Brasileiro (1968 -1974)
(O Modelo MÉDICO -ASSISTENCIAL- PRIVATISTA)



A Crise do Final do Regime Militar (1974-1980)
(A Transição do MÉDICO -ASSISTENCIAL- PRIVATISTA)

REFLEXOS DA CRISE NA ÁREA DA SAÚDE

• A Pressão das Influências internacionais � Saúde
para Todos em 2000 (Alma Ata 1978)

• Atenção médica mais complexa e cara - indicadores de
saúde da população em estágios críticos

• Fracasso sanitário (explosão de epidemias de meningite,
endemias, etc.)

• Greves de residentes, estudantes e hospitais públicos;

• O sucateamento e a insuficiência da rede básica provoca
uma migração para as emergências dos grandes
hospitais que acabam se tornando a única alternativa
para qualquer demanda da população;



• Em 1977, foi criado o Inamps - Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social, dentro do sistema
previdenciário, cada vez mais pressionado pela crescente
ampliação da cobertura e pelas dificuldades de reduzir os
custos da atenção médica no modelo rivatista e curativo
vigente.

• Em 1981, o agravamento da crise financeira da Previdência
Social provocou uma intensificação do esforço de racionalizar
a oferta de serviços, o que acentuou a tendência anterior de
integração da rede pública de atenção à saúde.

• Em 1981, foi a criação do Conselho Consultivo de
Administração de Saúde Previdenciária (CONASP), por meio
do Decreto n. 86.329/81, para enfrentar a crise da
previdencia Social.

O Inicio da Racionalização da Saúde (1981-1985)
(A Transição do MÉDICO -ASSISTENCIAL- PRIVATISTA)
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• Em 1985, o advento da Nova República, representou
a derrota da solução ortodoxa privatista para a crise
da Previdência Social e o predomínio de uma visão
publicista, comprometida com a reforma sanitária.

• O comando do Inamps foi assumido pelo grupo
progressista, que disseminou os convênios das AIS
por todo o País , sendo que as AIS demarcaram, o
início de um processo de coordenação
interinstitucional e de gestão colegiada entre as
esferas de governo e entre os órgãos setoriais do
governo federal.

O Inicio da Racionalização da Saúde (1981-1985)
(A Transição do MÉDICO -ASSISTENCIAL- PRIVATISTA)
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A REFORMA SANITÁRIA

Como estava  a saúde pública?

Léria Rosane Holsbach



A REFORMA SANITÁRIA

No Final da década de 1970...Como estava  
a saúde pública?

� Relegada a segundo plano e com atuação restrita a
campanhas de baixa eficácia

� Saúde carente de recursos: Menos de 2% do PIB

� Altas taxas de mortalidade na área urbana;

� Quadro agravado pela repressão política: cassação de
direitos políticos; exílio, intimidações, inquéritos policiais,
aposentadoria compulsória de pesquisadores, falta de
financiamento e fechamentos de centros de pequisas.



As Bases do Movimento Sanitário

1. Departamentos de Medicina Preventiva:criados
desde 1950, permaneciamno debate da realidade
funcionando como centros de reflexão dos modelos
vigentes.

2. Movimento Preventivista da Medicina:
� Ampliação do conceito de doença(Doença =

desequilíbrio entre o homeme o ambiente)

� Integração na escola médica na busca da formação de
um consenso que determinasse a transformação da
própria escola e a busca de alternativas de prevenção
de doenças.



As Bases do Movimento Sanitário

3. Movimento da Medicina Social: negava
enfoque positivista; apresentava abordagem
fundada no caráter político da área de saúde;

Conceito da Medicina Social
� América Latina (Juan Cesar Garcia)

� Surgiu uma forte crítica aos efeitos da
medicalização na saúde

� Priorização da Medicina Comunitária,combase
na atenção primária a saúde (Alma Ata – 1978
e Otawwa-1986)



2 – MODELOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Existem basicamente 2 Macromodelos de Assistência à Saúde:
MODELO DE SAÚDE PÚBLICA e DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
PREVIDÊNCIÁRIA

2.1 – O MODELO DE SAÚDE PÚBLICA: surgimento no início do século XX,
foi concebido em duas vertentes: Campanhista e Vertical Permanente
(Mehry, 1992):

2.1.1 – A Vertente Campanhista - Desenvolveu-se combatendo epidemias
através de campanhas sanitárias(Ex-Sucam).

2.1.2 – A Vertente Vertical Permanente - Baseava-se na proposta de
centro de saúde, incumbia-se da prestação sistemáticas de serviços de
controle de doenças endêmicas, de vacinações, puericultura, pré-natal e
outras atividades de prevenção, sendo muito difunfida nas redes estaduais e
da FSESP, a partir da década de 30.

2.2 – O MODELO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PREVIDÊNCIARIA:
modelo surgido na década de 20, sob influência da Medicina Liberal, ligava-se
às necessidades de assistência dos trabalhadores urbanos e industriais.
Este Modelo foi também instituído nas redes hospitalares estaduais, em
alguns municípios e nos hospitais ligados às Universidades Públicas.



3.1 – Paradigma Clínico

O Paradigma Clínico apresenta-se centrado na
Atenção Médica Curativa, privilegiando os
processos anátomo - fisiopatológicos e elevando
os custos da assistência à Saúde.

� Mecanicismo – Foco na funcionalidade de partes do
organismo, sem analisar o homem integral.

� Biologicismo – Foco nas funções biológicas, evitando
aspectos emocionais e sociais.

� Individualismo – Foco no indivíduo isolado, esquivando-se
de analisar a coletividade.

3 – Concepções de Saúde: PARADIGMAS CLÍNICOS  
versus SANITÁRIOS



3.1 – Paradigma Clínico

� Especialização da Atenção - Em detrimento da
visão global ou da visão generalista

� Centrado na Prática Médica – Priorização das
experiências pessoais, resistindo a protocolos
clínicos.

� Tecnificação do Ato Médico- A tecnologia tem
um valor em si mesma, independente da eficácia

3 – Concepções de Saúde: PARADIGMAS CLÍNICOS  
versus SANITÁRIOS



3.2 – Paradigma Sanitário

� Globalidade: O sujeito é visto na sua totalidade
biopsico-social inserido numa realidade;

� Determinismo social do processo saúde
doença: o biologicismo não é negado,mas
superado por variáveis e sócio econômicas e
ambientais;

� Coletivismo: resgata-se à natureza coletiva dos
sujeitos da prática sanitária, sem que isso implique
o desconhecimento de suas dimensões individuais;

3 – Concepções de Saúde: PARADIGMAS 
CLÍNICOS  versus SANITÁRIOS



3.2 – Paradigma Sanitário

� Equilíbrio entre o geral/especializado:
estabelecem-se, nos diversos níveis hierárquicos da
prática sanitária, uma destruição de saberes;

� Uso de tecnologia adequada: utilizando-se para
cada nível de complexidade aquela que se mostrar
mais eficaz e com custo social mínimo;

� Integralidade a atenção: rompe-se com a visão
tricômica definidas como Ações Preventivas X Ações
Curativas X Ações Reabilitadoras.

3 – CONCEPÇÕES DE PARADIGMAS CLÍNICOS  
versus SANITÁRIOS



PRINCIPAIS MODELOS ASSITENCIAIS MODERNOS

MODELO SUJEITO OBJETO MEIOS DE 
TRABALHO

FORMAS DE 
ORGANIZAÇÃO

1. Sanitarista 
-

Campanhista
Médicos, 

Sanitaristas
Fatores de 
Riscos e 

Modos de 
Transmissão

Tecnologia 
Sanitária
(Coletiva)

Campanhas 
Sanitárias, Vigilância 

Epidemiológica e 
Sanitária

2. Médico-
Assistencial 
Privatista

Médicos, 
Especializado

Doenças e 
Doentes

Tecnologia 
Médico 

(individual)

Hospital e Redes de 
Serviços de Saúde

3. Vigilância 
da Saúde

Equipes de 
Saúde e 

População

Danos, 
Riscos, 

Determina
ntes e 

Condições 
de Vida

Planejamento, 
Programação e 

Tecnologia 
Médico-

Sanitarista

Promoção, 
Prevenção e 

Recuperação da 
Saúde, Políticas 
públicas e Ações 
Intersetoriais na 

Saúde.

A Saúde do Brasil - Séc. XIX ao Séc. XXI
(A Evolução dos Principais Modelos Assistenciais)





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



a) CF/88 (Art. 196-200) / (Art. 194-195) / (Art. 6º)
• Art. 6º. (EC 26/00 - Saúde Incorporada nos Direitos Sociais)

• Art. 194-195 (Seguridade Social + Previdência + Saú de)
• Art. 196-200 (Saúde: Direito do Cidadão/Dever do Es tado)

b) LEI ORGÂNICA DA SAÚDE / LOS 8080/90 – 8142/90

c) NORMAS OPERACIONAIS / NOB’s – NOAS

d) PACTOS PELA SAÚDE / Pacto 2006

BASES LEGAIS DO SUS



Art. 196-200 da CF/1988 -Criação do SUS

Artigo 196 . A saúde é direito de todos e dever do Estado ,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,

organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - Descentralização , com direção única em cada esfera de governo;

II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - Participação da comunidade.



PRINCÍPIOS / DIRETRIZES DO SUS
Leis 8080/90 – 8142/90 - NOB’s (91/93/96) – NOAS (01/0 2) – Pacto 2006

� Lei 8080/90-LOS (Princípios Éticos)
� Universalidade de Acesso
� Eqüidade de Assistência
� Integralidade de Assistência
� Descentralização de Ações

� Lei 8142/90 (Princípios Organizativos)
� Participação da Comunidade
� Transferências de Recursos(Fundos de Saúde)

� Port. NOB ´s (91/92/93/96) – NOAS(01/02) – Pacto(2006)
(Diretrizes Organizativas)

� Descentralização / Resolutividade
� Regionalização / Hierarquização



LEI 8142/90 - DEFINE AS FORMAS DE 
FINANCIAMENTO E DE CONTROLE SOCIAL DO SUS

� Define que haverá repasses
e aplicação de recursos em 3
ESFERAS DE GESTÃO, ALÉM DA
ATUAÇÃO DOS CONSELHOS
DE CONTROLE SOCIAL:

- Esfera Federal

- Esfera Estadual

- Esfera Municipal



Relembrando - NORMAS OPERACIONAIS DO SUS

� Norma Operacional Básica - NOB 01/91

� Norma Operacional Básica - NOB 01/92

� Norma Operacional Básica - NOB 01/93

� Norma Operacional Básica - NOB 01/96

�Norma Operacional da Assistência à Saúde
(NOAS-SUS 01/2001 e 01/2002)

MUNICIPALIZANTE

REGIONALIZANTE

� São Instrumentos de ORGANIZAÇÃO do SUS





NOB 91
(Inamps)

• Transferência Diretas de Recursos INAMPS para Municípios
• Traçou rumos para descentralização da gestão do SUS
• Regulação Prática do Conselho e Plano Municipal de Saúde
além do Fundo Municipal Saúde)

• Pagamentos aos Municípios por Serviços Prestados
(Equiparação dos Prestadores Públicos com os Privados)

• Inicio da Unificação Tabela – Institui UCA, AIH, SIA, SIH
• NOB92 – Criou CONASS/CNASEMS e Descentralizou Progr. AIH
• NOB92 – Normatiza Fundo Nacional de Saúde com Financiamento
e Repasses de Recursos (Ambulatorial +Hospitalar + Fundo Ap oio)

• Desencadeia Municipalização e Municípios Gestores
• Habilitação Municípios (Incipiente/Parcial/Semi-Plena )
• Transferência regular e automática (Fundo a Fundo)
e autonomia de programação (habilitação semi-plena)
• Criação do PAB(per capta) – Piso Assistencial Básico, e
tetos por Média Histórica, com pagamento via SIA e SIH
• Estabelece as CIB´s e CIT´s para Negociação,
Pactuação, Articulação e Integração entre Gestores
• Financiamento Ambulatorial +Hospitalar +Fundo Apoio

EM PARALELO OCORRIA
• Discórdias quanto a metodologia de Regionalização
e o frágil papel dos Estados (CONASS e CONASEMS)
• Solidificação dos Conselhos de Saúde (Port .333/93)

NOB 93-SUS



• Descentralização(Direção única em cada nível de gov erno)
• Redefine as responsabilidades das 3 esferas de gestã o
• Consolida a função de gestor da atenção à saúde, co m
responsabilidade Municipal pela Atenção Básica
• Habilitação Gestão PLENA (Atenção Básica/Sistema Mu nicipal)
• Redefine o Modelo Assistencial(PACS / PSF)
• Revisão da Tabela SIA/SUS
• Amplia conceito PAB (Piso da ATENÇÃO Básica)-Per ca pta
• Divide PAB (Fixo+Variável) e cria APAC, FAE e FAEC
• PAB-Fixo (R$ 10,00 per capta/ano a R$ 18,00)
• PAB-Variável (PACS / PSF / PCCN / AFB / ABVE / ABVS )
• Cria FIDEPS, IVHE, IVISA, Definindo Ações de VISA,
de Epidemiologia e Controle de Doenças pela FNS
• Fortalece Processo de Programação Pactuada (PPI)
• Instituiu Processos de Controle a Avaliação do SUS
• Estabelece vínculo entre o cidadão e o SUS: 
(Cadastramento e Adscrição dos usuários – cartão SUS )

NOB 96-SUS





NOAS- Norma Operacional da 
Assistência à Saúde

(NOAS 01/2001 - NOAS 01/2002)
Ênfase na Regionalização

� Amplia as responsabilidades dos municípios na
Atenção Básica e organiza a referência dos demais
níveis de atenção

� Define o processo de regionalização da assistência
como estratégia para a reorganização dos serviços
de saúde e a garantia de acesso da população a
todos os níveis de atenção à saúde



NOAS 01/2002 – 3 Estratégias Articuladas de 
Regionalização e Hierarquização da Saúde

II 
Fortalecimento 
da capacidade 
de gestão do 

SUS

III

Revisão de critérios 
de habilitação de 

municípios e Estados

I
Regionalização e 

organização da 

assistência



NOAS 01/2002- Ênfase na Regionalização

� Para Ampliação do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica ,
instituiu a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada(GPAB-A) ,
sendo primeiro nível e todos municípios habilitados com :

- Controle de tuberculose,
- Eliminação da hanseníase
- Controle da hipertensão arterial
- Controle da diabete mellitus
- Saúde da criança
- Saúde da mulher
- Saúde bucal.

� Para o Financiamento da Atenção Básica Ampliada , a NOAS/
01/2002 instituiu o PAB-Ampliado(Fixo), e seu valor fixado de R$
10,50 habitante/ano (alterado em 2003 para 12,00 Hab/ano),
mantendo valores do PAB-Variável.

� Criou 1º Nível de Referência Intermunicipal (EPM 1) com modelo de
financiamento inovador - Valor Per Capta Nacional (R$ 6,00);



Instituiu a Média Complexidade Ambulatorial � devem ser
definidos na PPI o teto desta área, bem como o percentual do teto
que deve ser utilizado para a população do próprio município e
aquela referenciada.

Criou Elenco Mínimo de Procedimentos da Média Complexidade
Ambulatorial (M 1) � devem ser garantidos tanto para os cidadãos
do município sede do módulo assistencial ou do pólo
microrregional quanto dos municípios que os compõe,com
valores pactuados na PPI.

Revisou a Alta Complexidade Hospitalar(APAC) e o FAEC �

através da portaria 627/01 remete todo o financiamento dos
serviços da alta complexidade, tanto ambulatoriais quanto
hospitalares para o FAEC (recentralização), através de tet os
estaduais e ¾ recursos do FAEC.

Manteve Regras de Assistência Hospitalar � mantém a lógica de

NOAS 01/2002- Ênfase na Regionalização
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Auditoria do Sistema Único de Saúde

História da Auditoria em Saúde

� Pela reestruturação regimental do SNA, decreto 3.496 de

2000, ao DENASUS compete determinar as

responsabilidades dos órgãos de Auditoria, controlar e

avaliar a correção de irregularidades praticadas no SUS e,

ainda, dar assistência direta e imediata ao Gabinete do

Ministro.
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Auditoria do Sistema Único de Saúde

REGULAÇÃO ASSISTENCIAL

� “disponibilização da alternativa
assistencial mais adequada à necessidade
do cidadão, de forma equânime, ordenada,
oportuna e qualificada”, que “deverá ser
efetivada por meio de complexos
reguladores que congreguem unidades de
trabalho responsáveis pela regulação das
urgências, consultas, leitos e outros que
se fizerem necessários”.
NOAS - 2002
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AVALIAÇÃO
Mensura - Reorienta

CONTROLE
Monitora -Constata

AUDITORIA
Examina –Valida 

Apura

REGULAÇÃO
Normaliza - Direciona

OUVIDORIA
Registra

FUNÇÕES DE GESTÃO
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Auditoria do Sistema Único de Saúde

PREMISSAS BÁSICAS

Efetividade - Funciona?

Eficácia - O quão bem?

Eficiência - A que custo?

Eqüidade - Para quantos?
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Auditoria do Sistema Único de Saúde

INSTRUMENTOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO

� Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES

� Cartão Nacional de Saúde

� Central de Regulação

� Protocolos Clínicos 

� Protocolos Operacionais

� Central de marcação de consultas e exames

� Central de leitos

� Comissões autorizadoras / médicos autorizadores 

� Indicadores e Parâmetros de mortalidade e assistenciais de 
cobertura e produtividade



PACTO PELA SAÚDE - 2006

Pacto de 
Gestão 
do SUS

Pacto 
pela 
Vida

Pacto em 
Defesa 
SUS



Portaria 399/06 - Pacto pela Saúde 2006

Divulgação do Pacto pela Saúde 2006 e Consolidação do SUS e aprova
as Diretrizes Gerais do Referido Pacto em 3 Componentes:

1. PACTO PELA VIDA;

2. PACTO DE GESTÃO;

3. PACTO EM DEFESA DO SUS;

• O Artigo 3º da Portaria 399/06 determina que até a assinatura do
Termo de Compromisso de Gestão, constante nas Diretrizes
Operacionais do Pacto pela Saúde 2006, ficam mantidas as mesmas
prerrogativas e responsabilidades dos municípios e estados que
estão habilitados em Gestão Plena do Sistema, conforme
estabelecido na NOB 01/ 96 e na NOAS 01/2002.



Pacto em
Defesa

do SUS

Pacto de 
Gestão 
do SUS

Pacto
Pela
Vida

Reafirmação do SUS como Sistema Único
e Público que garante a EQUIDADE e
ACESSO UNIVERSAL, além da
demonstração de que os recursos
financeiros existentes são insuficientes
para a materialização dos princípios
constitucionais.

Definição das RESPONSABILIDADES DE
CADA ENTE FEDERATIVO constituindo
espaços de Co-gestão e resgatando o
apoio entre os entes num processo
compartilhado.

Estabelecimento no âmbito do SUS de
COMPROMISSOS SANITÁRIOS, que
deverão expressar uma prioridade
inequívoca dos três entes federativos,
com definição das responsabilidades de
cada um .



Pacto de Gestão: Algumas Diretrizes
Regionalização (Instrumentos: PDR, PDI e PPI )

• Objetivo: garantir o acesso, a resolutividade, a integralidade na
atenção à saúde da população, através da organização das demandas e
da identificação das necessidades loco-regionais.

- PDR: desenhos das redes regionalizadas de atenção à saúde
organizadas dentro do Estado com base na PPI.

- PDI: recursos de investimentos necessários para atender as
necessidades identificadas, nas regiões estabelecidas através do

PDR, devendo também contemplar as necessidades da área de
Vigilância em Saúde.

- PPI: desenho da referência e contra-referência, com o
respectivo desenho do processo regulatório e do conjunto das

responsabilidades a serem assumidas por cada ente.



Pacto de Gestão: Algumas Diretrizes
Regionalização (Regiões de Saúde):

- Corte para delimitação da região: grau de resolutividade com
suficiência na Atenção Básica e em parte da Média
Complexidade, (suficiência não alcançada – estratégia -

planejamento regional)

- O ponto de corte da Média e Alta Complexidade deve ser
pactuado na CIB, (arranjos inter-regionais e macro-regionais).

- Pactuação do conjunto de responsabilidades não
compartilhadas e das ações complementares.

• Responsabilidades não compartilhadas: Atenção Básica e
Vigilância Sanitária, que deve ser assumida em cada
município.

• Responsabilidades (União e Estado) - apoiar municípios



PDR Ceará: Ações de Regionalização
1ª Microrregião de Fortaleza

2ª Microrregião de Caucaia

3ª Micorregião de Maracanaú

4ª Microrregião de Baturité

5ª Microrregião de Canindé

6ª Microrregião de Itapipoca

7ª Microrregião de Aracati 

8ª Microrregião de Quixadá

12ª Microrregião de Acaraú

13ª Microrregião de Tianguá

14ª Microrregião de Tauá

15ª Microrregião de Crateús

16ª Microrregião de Camocim

9ª Microrregião de Russas

10ª Microrregião de Limoeiro do Norte

11ª Micorregião de Sobral

17ª Microrregião de Icó

18ª Microrregião de Iguatú

19ª Micorregião de Brejo Santo

20ª Microrregião de Crato

21ª Microrregião de Juaz. do Norte

22ª Microrregião de Cascavel



Necessidades
em 

Saúde

Unidades de 
Saúde Básica 

Hospital

Atenção 
domiciliar 

Farmácias

Clínicas 
Especializadas

Hospital 
Dia

Serviços de 
Diagnóstico 

Resultados
Esperados

Estrutura de Gestão e Coordenação 

Desafios das Políticas de Saúde



O ORÇAMENTO DA SEGURIDADE 
SOCIAL (OSS) NA CF/1988

A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma
indireta, mediante recursos dos Orçamentos da União, Estados, DF e
Municípios.(Art. 194-195)

Art. 194 – Cita que a saúde integra a seguridade social, juntamente com a
previdência e assistência social. Será organizada pelo poder público,
observada a diversidade da base de financiamento.

Art. 198, Parágrafo Único- “O Sistema Único de Saúde será financiado,
nos termos do Art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de
outras fontes”.

O SUS é de responsabilidade das 3 esferas de governo, e
cada uma deve assegurar o aporte regular de recursos ao
respectivo fundo de saúde .(Art 196-200)



O ORÇAMENTO DA SAÚDE E O 
FINANCIAMENTO DO SUS

A saúde é financiada por verbas:

� Dos orçamentos da União (Governo
Federal), dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios que arrecadam recursos
junto à população através dos impostos;

� Das Contribuições Sociais.

� Investimentos por Convênios e Emendas
Parlamentares



Financiamento - Lei Orgânica SUS 8080/90 (Art. 35)

Para o estabelecimento de valores a serem transferidos
para os Estados, DF e municípios, será utilizada a
combinação dos seguintes critérios:

• perfil demográfico da região;
• perfil epidemiológico da população a ser coberta;
• desempenho técnico, econômico e financeiro no período
anterior;
• níveis de participação do setor saúde nos orçamentos
estaduais e municipais;
• previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede;
• ressarcimento do atendimento a serviços prestados
para outras esferas de governo;



Financiamento - Lei Orgânica SUS 8080/90 (Art. 35)

Parágrafo 1º - Metade dos recursos destinados a 
Estados  e Municípios será distribuída pelo  
quociente de sua divisão pelo nº de 
habitantes,independentemente de qualquer 
procedimento  prévio.

• O Orçamento da Seguridade Social destinará ao
SUS recursos para cumprimento de suas
finalidades

• As receitas do SUS serão creditadas nos
Fundos de Saúde.

• Os Recursos do SUS serão movimentados sob
fiscalização dos Conselhos de Saúde.



Financiamento – Lei Complementar 8142/90

• Estabeleceu que enquanto não se regulamentasse o Art.35
da lei 8080/90 prevaleceria o estipulado no Parágrafo 1º

• Recursos serão destinados: 70% aos Municípios e 30% aos
Estados

• Municípios poderão estabelecer consórcios remanejando
recursos entre si

•. Os Recursos do SUS serão repassados de forma regular e
automática para os Municípios, Estados e DF

•Os recursos do SUS destinar-se-ão a investimentos em
saúde, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as
demais ações de saúde.



ORÇAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

� Orçamento Fiscal - administra recursos
proveniente dos impostos. É o caixa do governo,
encarregado das despesas com a dívida externa,
obras, funcionalismo público federal,
investimentos, educação, saúde, etc...

� Orçamento das estatais - administra recursos
proveniente das empresas do governo;

� Orçamento da Seguridade Social- administra
recursos da Seguridade Social que tem como
fonte:



ORÇAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

� Orçamento da Seguridade Social- administra
recursos da Seguridade Social que tem como fonte:

1. Contribuição dos empregados (8%)- arrecadação garantida
pois é descontada na folha de pagamento mensal dos
trabalhadores

2. Contribuição dos empresários- Inadimplência elevada pois, os
empresários deixam de recolher, acumulando dívidas com a
seguridade social que, depois de muitos anos, são parceladas e
anistiadas as multas, restando o prejuízo para a Seguridade
Social;

3. COFINS- contribuição para fim social e percentual do PIS,
PASEP

- O COFINS e o percentual de jogos de prognósticos, representam
em torno de 30% do montante do Orçamento da Seguridade
Social



O Orçamento da Seguridade Social 
deve financiar os seguintes serviços:

� Assistência Social - programas do governo de assistência
à população mais carente

� Previdência - pagamento das aposentadorias e pensões

� SAÚDE - financiamento do SUS

A divisão dos recursos da Seguridade Social é proposta
pelo governo ao Congresso Nacional e colocada na Lei de
Diretrizes Orçamentárias- LDO- votada todo ano.



Orçamento da Seguridade Social e os 
Recursos Destinados ao Setor de Saúde

� CF/1988 DETERMINA UM MÍNIMO DE 30% do recurso da
Orçamento da Seguridade Social (OSS) na saúde,
excluído o seguro desemprego.

� Esses recursos NÃO são suficientes, sendo necessário
que o governo destine verbas do orçamento fiscal, o
chamado tesouro nacional (caixa) para financiar a
SAÚDE.

� Esses recursos, somados ao que é destinado à Saúde
do Orçamento da Seguridade Social representam em
torno de 3% do Orçamento da União. Esse é o total de
recursos que se destina ao setor saúde por ano.



Orçamento da Seguridade Social e os 
Recursos Destinados ao Setor de Saúde

� Ano 1988: Variação de lei complementar- 30% do recurso da OSS 
era destinado a Saúde- não funcionou.

� Ano 1989: FinSocial + CSLL- quase totalidade destinados a financiar 
encargos previdenciários da União.

� Ano 1993: Dificuldades na previdência social  do número de 
beneficiários 

• Não efetuou 15,5% das receitas de contribuições de 
empregados e empregadores previstos no orçamento. E, 
desde então, Saúde passa a não contar mais com essa 
contribuição .

• Válvula de escape: Empréstimos emergenciais – Fundo de 
Amparo do Trabalhador- FAT

� Ano 1994: Criação do Fundo Social de Emergência- Desvinculação de 
20% das receitas e impostos de contribuições passaram a poder ser 
alocados livremente pelo governo Federal.

* Fundo Social de Emergência (atual DRU)- Desvinculação da Receita 
da União)- ainda em vigor



Composição de Recursos do 
Orçamento da Seguridade Social

� Contribuições baseadas em:

• Salários dos trabalhadores- contribuições de Empregados

e empregadores

• Faturamentos das empresas– FinSocial (mas tarde

chamado Cofins) + PIS/PASEP (programa de integração

social e de formação de patrimônio do servidor público)

• Lucro líquido das empresas- CSLL

• Receitas de concursos e prognósticos



1. Fundo (Estadual / Municipal) de Saúde
2. Conselho (Estadual / Municipal) de Saúde
3. Plano (Estadual / Municipal) de Saúde
4. Relatório de Gestão
5. Contrapartida de recursos para a saúde no 

respectivo orçamento
6. Comissão de elaboração do PCCS para 

servidores da saúde

Transferências de Recursos do SUS, através 
do FNS, para Municípios e Estados com:



Novo Orçamento da Seguridade Social (Saúde)

Com a Aprovação da EC 29/2000:
• Ano 2000: Estados e Municípios deviam alocar 7% das

receitas de impostos e transferências constitucionais (no
mínimo) com crescimento gradual, conforme tabela progressiva
abaixo.

� Ano 2000: União no mínimo, 5% a mais que o montante
empenhado em saúde no ano de 1999.

� 2001/2004: União no mínimo, valor apurado de recursos da
saúde no ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB .

ANO  Municípios        Estados                União
2000 7.0%              7.0%
2001 8.6                 8.25
2002 10,2                9,25
2003 11,8               10,75
2004 15,0               12,0



Pagamentos Federais - Cirurgia oncológica - Próstata - Ações Estratégicas
- Atendimento ambulatorial (MS) - Cirurgias eletivas - Ações Estratégicas - Queimados - Ações Estratégicas
- Internações hospitalares (MS) - Co-financiamento carga viral HIV e TCD4/CD8 - Reabilitação - Ações Estratégicas

Transferências - Média e Alta Complexidade - Co-financiamento assistência unid. próprias - Terapia renal substitutiva
- AIDS - Ações Estratégicas - Complemento teto financeiro – plena - Transferências extraordinárias
- Acomp. Pós Transplante - Ações Estratégicas - Câmara de compensação  alta complexidade - Transplantes
- Acomp. a Def. Auditivo - Ações Estratégicas - Câncer de Colo Uterino - Ações Estratégicas - Transplantes - Ações Estratégicas
- Antígeno HLA - Deformidade Crânio-Facial – Ações Estratég. - Tuberculose - Ações Estratégicas
- Assistência a municípios em calamidade - Fator de recomposição 25% (plena) - Urgência e emergência - extra teto
- Assistência hospitalar e ambulatorial (MAC) - Financiamento cadastro avaliação unidades - Varizes - Ações Estratégicas
- Campanha  Oftalmologia - Ações Estratégicas - Gestantes de alto risco - extra teto - Vistoria PNASCH - Ações Estratégicas
- Campanha de acomp. a paciente def. auditivo - Gestão plena sist.municipal alta complexidade Transferências - Atenção Básica
- Campanha de acomp. pós-transplantes - Gestão plena sist.munic. média complexidade - Apoio à população indígena
- Campanha de cirurgia cardiovascular - Histocompatibilidade - Ações Estratégicas - Cadastro nacional de usuários do SUS
- Campanha de cirurgia da catarata - Humanização do Parto - Ações Estratégicas - Epidemiologia e controle de doenças
- Campanha de cirurgia da próstata - Impacto da psiquiatria - Farmácia básica
- Campanha de cirurgia de hérnia inguinal - Incentivo (MAC) à população indígena - Incentivo Adicional. ao PITS
- Campanha de Epilepsia - Leitos de UTI - extra teto - Incentivo a ações básicas vigilância sanitária
- Campanha de pré-natal - MAC vigilância sanitária - Incentivo ações combate  carência nutricional
- Campanha de quimioterapia - Medicamentos excep. pacientes crônicos - Incentivo à descentralização unidades Funasa
- Campanha de radioterapia - Medicamentos excepcionais para transplantes - Incentivo à saúde bucal
- Campanha de retinopatia diabética - Neurocirurgia - extra teto - Medicamentos para saúde mental
- Campanha de vacinação - Ortodontia - Ações Estratégicas - Piso de atenção básica - fixo
- Campanha de vacinação anti-rábica - Plano nacional de controle tuberculose - Programa agentes comunitários de saúde
- Cirurgia de varizes - Programa  combate ao câncer de colo uterino - Programa de saúde da família
- Cirurgia de deformidade crânio-facial - Programa  humaniza. pré-natal-nascimentos - Projeto similar ao PSF
- Cirurgia de mama - Programa de radioterapia/quimioterapia - Vacinação poliomielite

Financiamento o SUS (Antes do PACTO 2006)



ATENÇÃO 
BÁSICA

Piso da Atenção 
Básica - PAB. Fixo

Piso da Atenção Básica -
Variável 

- Saúde da Família
- ACS

- Saúde Bucal

- Compensação de 
especificidades 

regionais
= 5% do PAB. Fixo x 
população do Estado

ATENÇÃO DE 
MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDAD

E
Limite Financeiro 

(incluído FAEC)  base 
produção 2005

VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE

Limite Financeiro da
Vigilância em Saúde
- Vigilância Epide-
miológica e ambiental

- VIGISUS II 
- Campanhas 

vacinação/Incentivos 
Programa DST/AIDS
- Vigilância Sanitária

Financiamento o SUS (Após o PACTO 2006)



Financiamento(Responsabilidade 03 esferas de Governo )

Financiamento deCUSTEIO em 5 Blocos(Recursos Federais)

I. Atenção Básica 
II. Atenção de Média e Alta Complexidade 
III. Vigilância em Saúde 
IV. Assistência Farmacêutica 
V. Gestão do SUS  
VI. + (Bloco VI – Investimentos)

Os recursos de cada bloco devem ser aplicados, exclusivamente, nas ações e 
serviços relacionados a cada Bloco. (Portaria GM/MS nº 698/06)

Portaria Nº 837/09- Altera e acrescenta dispositivos à Portaria n° 204/07, para
inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúdena composição
dos blocos de financiamentorelativos à transferência de recursos federais para
as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Financiamento do SUS (Após o PACTO 2006): 5(+1) BLO COS



Recursos Para Investimento na Rede de Serviços de S aúde
A Criação do 6° Bloco de Financiamento

Seis Blocos

BLOCOS DE FINANCIAMENTO
1. Atenção Básica
2. Média e Alta Complexidade
3. Assistência Farmacêutica
4. Vigilância em Saúde
5. Gestão
6. Investimento

Portaria Nº 837/09- Altera e acrescenta dispositivos à Portaria n°
204/07, parainserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços
de Saúde na composição dos blocos de financiamentorelativos à
transferência de recursos federais para as ações e os serviços de
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.



Modelo do Financiamento do SUS
por Áreas de Assistência á Saúde



FLUXO DE FINANCIAMENTO DO SUS (6 BLOCOS)

PAB FIXO

PAB VARIÁVEL

•Saúde da Família;
•Agentes Comunitários;
•Saúde Bucal;
•CER;
•Inc. Povos Indígenas;
•Inc.Sistema Penitenciário;
•Inc.Saúde do Adolescente;
•Outros.

ATENÇAO BÁSICA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E
HOSPITALAR

MAC

FAEC

• Centro Especialidades Odontológicas;
• SAMU;
• CR do Trabalhador;
• Adesão à Contratualização – Hospital
de Ensino, HPP e Filantrópicos;

• FIDEPS;
• Incentivo - Pop. Indígena (IAPI);
• INTEGRASUS;
• Outros.

• Procedimentos regulado pela CNRAC
• Transplantes e procedimentos vinculados
• Ações estratégicas ou emergenciais / temporário
• Novos procedimentos (por período de 6 meses)

TFVISA

SANITARIA

VIGILÂNCIA
EM 

SAÚDE

EPIDEMOLÓGICA 
E AMBIENTAL

•Subsistema âmbito hospitalar;
•Lab. De saúde publica;
•Atividade de promoção à 
saúde;
•Registro de CA;
•SVO;
•Campanhas de vacinação;
•Monitora / Aedes Aegypti;
•Contratação agente do campo;
•DST/AIDS;
•Outros.

EXCEPCIONAL

ESTRATEGICO

BASICO

•Fixa;
•Variável.

• Controle de endemias;
• Anti-retrovirais programa 
DST/AIDS;
• Sangue e Hemoderivados;
• Imunobioógicos.

ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

GESTÃO 
DO
SUS

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO

•Regulação, Controle, Avaliação, 
Auditoria e Monitoramento;

•Planejamento e Orçamento;
•Programação;
•Regionalização
•Gestão de Trabalho
•Educação em Saúde
•Incentivo a Participação e 
controle Social

•Informação e 
informática em Saúde

•Estruturação de Serviços e
organização de ações de assist.
farmacêutica

•Outros. 

IMPLANTAÇÃO DE
AÇÕES E SERVIÇOS 

DE SAÚDE

• Implantação e qualificação de centros de atenção 
Psicossocial;

• Implantação de residências terapêuticas saúde
mental;

• Fomento p/ ações redução danos em CAPS AD;
• Inclusão social pelo trabalho para portadores 
transtornos mentais / outros decorrentes do álcool
ou drogas; 
• Implantação CEO;
• Implantação - SAMU;
• Reestruturação hospitais colônias de hanseníase;
• Implantação de CR Saúde do Trabalhador;
• Adesão à Contratualização hospitais de ensino;
• Outros.



Fonte de Consulta:
� Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
Sisetma Único de Saúde-SUS / Conselho Nacional de
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