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MODELOS EM DISPUTA NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA EM SAÚDE

PNAD/ IBGE Cobertura Estratégia Saúde da Família 

2013 - 48,5% domicílios receberam visitas mensais

2019 - 37% domicílios receberam visitas mensais 

PNAD/IBGE Acesso atendimento médico 

2013 - 95% tiveram acesso 2 semanas antes da entrevista

2019 - 73% tiveram acesso 2 semanas antes da entrevista  

Cobertura Vacinal 2019 (Saúde, 2020) : primeira vez no século a 
meta vacinal para crianças não foi atendida  



MODELOS EM DISPUTA NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA EM SAÚDE

Per Capta Total Ab/MSaúde

2002 45 12,9 %

2010 79 15,7%

2014 106 18,6%

2017 91 16 %

2019* 100* 18 % *

Pinto H et al , Saude em Redes 2018



MODELOS EM DISPUTA 

➢PNAB 2011 e Mais Médicos

➢Reforma Atenção Primária 2019  e Médicos pelo 
Brasil

➢Atenção Primária em Saúde e covid-19



ESTUDOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Padilha et al, Cienc & Saúde Coletiva, 2019



IMPLEMENTAÇÃO E PODER, SUJEITOS E 
TECNOLOGIAS DE GOVERNO

RACIONALIDADE

Campos discursivos, conceitos, natureza dos objetos governados,

princípios, qual a função do estado na saúde, da medicina, do SUS,

autoridades e expertos sobre o tema

PROGRAMA DE GOVERNO

“Problemas”, expõem as obrigações às quais os governantes

procuram tratar; traduzem a racionalidade



IMPLEMENTAÇÃO E PODER, SUJEITOS E 
TECNOLOGIAS DE GOVERNO

Implementar seria construir ou consolidar tecnologias de
governo.

TECNOLOGIAS DE GOVERNO

Estratégias e técnicas de conhecimento tornando os programas

operáveis. Onde se coloca em prática de fato o governo de conduta;

Conexões entre as ações das autoridades, dos experts, e as

atividades de indivíduos ou grupos.

Procedimentos, exames, anotações, inspeções, laudos, sistemas de

treinamento e criação de hábitos, vocabulários profissionais,

modelos arquiteturais, operar como pontos de resistência às

racionalidades de governo iniciais.

Rose e Miller, 2010



IMPLEMENTAÇÃO E PODER, SUJEITOS E 
TECNOLOGIAS DE GOVERNO

PODER

TESTA (1986):

➢ Para mudar o social, é necessário pensar na questão do Poder, pois o

Poder é categoria central na análise da dinâmica social.

➢ Implementar uma ação de saúde — a estratégia — leva a alcançar um

certo deslocamento de poder.

➢ Compreender o que é, suas determinações, suas relações, seus

recursos, e encontrar formas para analisá-lo em sua distribuição

setorial.

➢ Compreender sua distribuição internamente aos serviços, analisar as

relações de poder que aí ocorrem, partindo de uma compreensão da

distribuição de três tipos de poder em saúde: o técnico, o

administrativo e o político.



IMPLEMENTAÇÃO E PODER, SUJEITOS E 
TECNOLOGIAS DE GOVERNO

FOUCAULT ( 1997):

"quando se fala de poder, as pessoas pensam imediatamente em

uma estrutura política, em um governo, em uma classe social

dominante, no senhor diante do escravo etc. Não é

absolutamente o que penso quando falo das relações de poder.

Quero dizer que, nas relações humanas, quaisquer que sejam

elas – quer se trate de comunicar verbalmente, como o fazemos

agora, ou se trate de relações amorosas, institucionais ou

econômicas –, o poder está sempre presente... essas relações de

poder são móveis, ou seja, podem se modificar, não são dadas

de uma vez por todas. Essas relações de poder são, portanto,

móveis, reversíveis e instáveis.”



IMPLEMENTAÇÃO E PODER, SUJEITOS E 
TECNOLOGIAS DE GOVERNO

PODER

Latour (2004)

➢ Composição autoridades e rede de forças

➢ Capacidade de mobilizar com sucesso pessoas,

procedimentos e artefatos na busca de seus objetivos.

"Os poderes são estabilizados em redes duradouras apenas na

medida em que os mecanismos de inscrição se materializam em

várias formas mais ou menos persistentes

Implementar uma política é deslocar poder



IMPLEMENTAÇÃO E PODER, SUJEITOS E 
TECNOLOGIAS DE GOVERNO

CAMPOS (2000)  

"Estimulava-me uma hipótese: a produção de Valores de Uso 

ocorreria de modo simultâneo à coprodução do Sujeito (agente 

da produção) e do Coletivo Organizado (a equipe de trabalho). 

Convencera-me da existência de relações intricadas entre a 

atividade produtiva e a própria constituição do Sujeito e das 

Instituições... imaginei um desafio: e se a gestão e o 

planejamento assumissem, explicitamente, como tarefa, 

trabalhar não somente a produção de coisas, mas também a 

constituição de pessoas e de coletivos organizados? E 

denominei a essa segunda dimensão da tarefa produtiva com o 

nome de função Paidéia."

IMPLEMENTAR SERIA CONSTRUIR SUJEITOS



PNAB 2011 e Mais Médicos 

Tecnologias de Governo, Sujeitos, Poder

PNAB 2011 e Mais Médicos 



➢ SUS direito, universalidade, integral, equitativo 

➢ SUS estratégia de desenvolvimento e redução 
desigualdades 

➢ Território, intersetorialidade, impacto sobre 
condicionantes/determinantes

➢ Acesso universal, continuo, porta de entrada aberta, 
acolher, responsabilização, demais pontos de atenção, 
longitudinalidade, equipe multiprofissional, 
responsabilidade interfederativa , controle social e 
participação do usuário

PNAB 2011, Saúde 2011

RACIONALIDADES



➢ Meta orçamentaria per capita e % Ministério da Saúde

➢ Atenção Básica compondo Redes de Atenção à Saúde

➢ Arranjos inovadores para dar conta de vulnerabilidades, 
iniquidades 

➢ Provimento, formação, infraestrutura 

PROGRAMA



TECNOLOGIAS DE GOVERNO

➢ 5 Componentes de financiamento: Per Capita, Equipes ESF,
Estrutura, Qualidade e Provimento

➢ Rede SUS Escola e Quadrilátero da Formação

➢ Programa Mais Médicos e COAPES

➢ Consultório na Rua

➢ Atenção domiciliar

➢ Redes Temáticas Regionais Interfederativas de Atenção
(Urgência e Emergência, Saúde Mental, Saúde da Mulher,
Oncologia, Pessoa com Deficiência

➢ E-SUS



➢ Gestão municipal, rede interfederativa em repactuação

➢ Equipe multiprofissional

➢ Coordenações de atenção básica, entidades gerenciadoras 
de serviços

➢ SUS vs CRMs

DESLOCAMENTO DE PODER



➢ Coordenadores de Atenção Básica

➢ Departamentos de Saúde Coletiva/Saúde 
Comunitária/Saúde Preventiva 

➢ Equipe multiprofissional e Coletividade da Atenção 
Básica/Atenção Primaria  

➢ Territórios vivos 

➢ Coletividade Mais Médicos

CONSTRUÇÃO DE SUJEITOS 



Tecnologias de Governo, Sujeitos, Poder

Reforma da Atenção Primária 2019 
e Médicos pelo Brasil 



“Os princípios de universalidade, integralidade tão alentados 
aqui, tão facilmente apropriados por todos, questiona a todos 
com equidade…É preciso fazer com que a nossa Atenção 
Primária possa levar para o Nordeste e a região Norte os maiores 
investimentos”.

Ministro da Saúde Mandetta na abertura da 16ª Conferência 
Nacional de Saúde/2019  

RACIONALIDADES



RACIONALIDADES

“O Brasil fomentou discussões na região das Américas para ampliar 
esse conceito da Cobertura Universal em Saúde, incluindo a 
perspectiva do acesso universal, que compreende a possibilidade de 
a população usar efetivamente serviços de saúde abrangentes, 
apropriados, oportunos e de qualidade, quando necessário” 

Ministro da Saúde, reunião G20-Saúde

Cobertura Universal: garantia de cuidado a saúde acessível as 
familias

Giovanella et al Sistema universal de saúde e cobertura universal: 
desvendando pressupostos e estratégias- Ciênc. saúde 

coletiva vol.23 no.6, 2018.



RACIONALIDADES

“Estamos aqui para implementar um Sistema de Saúde liberal.
O SUS não tem que ser para todos, mas apenas para aqueles
que não conseguem proteger a si próprios. Quem quiser
discutir universalidade, volte para a década de 20”.

Secretário de Atenção Primária em Saúde, Congresso Brasileiro 

de Medicina de Família e Comunidade.



RACIONALIDADES

➢ O objetivo principal da reforma é fortalecer a APS brasileira 
na direção da garantia dos atributos essenciais e derivados 
da APS segundo evidências robustas consolidadas por 
Starfield et al.

➢ Esta reforma foi necessária a fim de iniciar o processo de 
correção das inúmeras disfunções que o Sistema Único de 
Saúde (SUS) apresenta, após 25 anos da criação do então 
Programa de Saúde da Família em 1994. 

Herzheim E et al Rev Bras Med Fam
Comunidade 2020



RACIONALIDADES

➢ A discussão permanente sobre o subfinanciamento do SUS 
não faz parte desta análise, nem das definições políticas 
tomadas, visto que vivemos na maior crise econômica da 
história da República Brasileira e aumentar o emprego de 
recursos públicos, neste momento, seria um erro frente à 
sociedade atual,  um equívoco ainda mais grave frente à 
herança que deixaremos às gerações futuras

Herzheim E et al Rev Bras Med Fam
Comunidade 2020



RACIONALIDADES

Dois conjuntos de princípios orientaram as decisões políticas: 

uma visão contemporânea, democrática e liberal da 
necessidade de reforma do Estado brasileiro. Os princípios 
orientadores desta visão são o livre-arbítrio, a 
subsidiariedade, a autonomia da gestão municipal, uma 
menor regulação e planificação central, a diminuição de 
barreiras normativas, a valorização da criatividade e do 
empreendedorismo, a ênfase no aumento da produção de 
serviços e o foco total nos resultados e na qualidade do 
serviço prestado. 

Herzheim E et al Rev Bras Med Fam Comunidade 2020



RACIONALIDADES

Dois conjuntos de princípios orientaram as decisões políticas: 

a centralização do sistema nas pessoas, a ordenação do 
sistema por uma APS forte com presença intensa de seus 
clássicos atributos essenciais e derivados e a valorização da 
clínica dos profissionais de saúde. Além disso, seu modelo de 
financiamento, monitoramento e avaliação deve induzir o 
alcance de resultados esperados pela sociedade; as decisões 
devem ter forte embasamento científico; promover o uso 
intensivo da melhor tecnologia efetiva disponível; e focar na 
busca dos melhores resultados em saúde, com qualidade, 
transparência e equidade.

Herzheim E et al Rev Bras Med Fam Comunidade 2020



RACIONALIDADES

“Primeiro ponto extremamente relevante é que a formação, 
incluindo a residência médica, em qualquer país (qualquer!!!) 
segue a reboque do mercado. Sim, o SUS é um mercado”.

GUSSO G , SAUDE POPULAR, 2019  



RACIONALIDADES

"para chegar a um bom equilíbrio entre manter um nível 
adequado de gasto (público) e obter mais valor pelos recursos 
investidos em seu setor de saúde.”

BANCO MUNDIAL, 2018.



PROGRAMA

Frente à restrição orçamentária : (i) ampliação do acesso da 
população às unidades de saúde da família, (ii) definição de um novo 
modelo de financiamento para atenção primária à saúde, baseado 
em resultados em saúde e eficiência, (iii) definição de um novo 
modelo de provimento e formação de médicos nas áreas mais 
remotas do País, incluindo-se a definição de uma carreira de médica 
na Atenção Primária à Saúde (APS), (iv) fortalecimento da clínica e do 
trabalho em equipe na Estratégia de Saúde da Família, (v) ampliação 
da informatização das unidades de saúde da família.

Reis, J.G, Ciencia e Saúd Coletiva, 2019



TECNOLOGIAS DE GOVERNO

Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) abriga três 
departamentos: o já existente Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas (DAPES), Departamento de Saúde da 
Família (DSF) e o novo Departamento de Promoção da Saúde
(DPS).



TECNOLOGIAS DE GOVERNO

Após vinte anos de criação do PAB fixo e PAB variável pelo Ministério 
da Saúde ... mas chegou ao seu limite. 

MS financia somente a existência de equipes de APS, sem reflexos 
sobre sua responsabilização ou resolutividade, modelo permitirá um 
monitoramento mais rigoroso dos resultados obtidos por cada 
equipe de Saúde da Família diretriz da “equidade”, enunciada na Lei 
Complementar nº 141/2012 [5]. 

Reis, J.G, Ciencia e Saúd Coletiva, 2019.



TECNOLOGIAS DE GOVERNO

Definição de um novo modelo de provimento e formação de 
médicos nas áreas mais remotas do País, incluindo-se a definição de 
uma carreira médica na APS ... dando livre-arbítrio aos 
profissionais, reduzindo a rotatividade médica e a necessidade de 
mão-de-obra estrangeira.



TECNOLOGIAS DE GOVERNO

Fortalecimento da clínica e do trabalho em equipe na Estratégia 
Saúde da Família carteira de serviços da Atenção Primária à Saúde: 
definição dos papéis que cada um deverá desempenhar, direcionar 
os serviços e procedimentos essenciais a serem desempenhados 
nesse ambiente de cuidado, IBGE junto à Pesquisa Nacional de 
Saúde – 2019, que permitirá traçar uma linha de base dos atributos 
da APS para cada unidade da federação, grandes regiões e Brasil, 
para que, posteriormente, possa ter sua evolução comparada. 
Primary Care Assessment Tool (PCAT).

Reis, J.G, Ciencia e Saúd Coletiva, 2019



TECNOLOGIAS DE GOVERNO

O principal pilar da reforma proposta consiste na reorganização dos 
serviços e finanças do SUS em torno de redes integradas de saúde 
(Rede de Atenção à Saúde - RAS). Compostas por prestadores 
autônomos (ou semiautônomos) de serviços de saúde (equipes ou 
grupos de APS, e redes de ambulatórios, hospitais e serviços de 
diagnóstico), financiadas pelos três níveis de governo e pagas por 
captação com incentivos associados a melhores resultados (em vez de 
volume de serviços).

BANCO MUNDIAL, 2018 



DESLOCAMENTO DE PODER

➢ Gestão federal e municipal

➢ Emendas parlamentares infraestrutura

➢ Médico de família

➢ Coordenações de atenção básica, entidades gerenciadoras de 
serviços

➢ CRMs

Padilha et al , OPAS,2017



CONTRUÇÃO DE SUJEITOS 

➢ Atenção Primária em Saúde como Especialidade

➢ Departamentos de Medicina da Família e Comunidade, 
Saúde da Família e Comunidade 

➢ Conselhos de Medicina e Sociedade de Especialidades 
Médicas



COVID19 e Atenção Primária
Tecnologias de Governo, Sujeitos, Poder

Atenção Primária e covid-19



RACIONALIDADES

➢ SUS que salva quem não tem atendimento

➢ SUS operação de guerra, SUS campanha

➢ Saúde vs Economia 

➢ Mais dinheiro para o SUS é ralo de corrupção para entes 
federativos

➢ Recursos adicionais para período excepcional 



RACIONALIDADES

Herzheim E et al Ciencia e Saúde 
Coletiva  2020

A APS desempenha um papel crucial na organização e na 
coordenação do cuidado para o enfrentamento a COVID-19 no 
Brasil, especialmente para 80,9% das pessoas que deverão 
apresentar os sintomas leves da doença e que devem permanecer 
em suas casas a fim de evitar a propagação do vírus. Deve atuar 
também, agora mais do que nunca, de forma integrada às ações de 
vigilância em saúde nos territórios. 



RACIONALIDADES

O Brasil possui um sistema universal de saúde, o SUS, como principal 
forma de acesso aos cuidados de saúde para seus 210 milhões de 
habitantes. Nos grandes centros urbanos, concentram-se as pessoas 
que possuem uma cobertura adicional ao SUS, com planos/seguros 
privados de saúde. Na média nacional, 20% da população brasileira 
está coberta por essa modalidade de prestação de serviços

Herzheim E et al Rev Bras Med Fam
Comunidade 2020



RACIONALIDADES

A resposta nacional ao COVID-19 passa pela APS com as 
Equipes de Saúde da Família (eSF) no papel de coordenação e 
comunicação do cuidado, desenvolvendo ações para a 
população e comunidades, buscando a diminuição drástica 
das pessoas que seriam encaminhadas, desnecessariamente, 
aos pronto-socorros e hospitais públicos e privados, mas 
também com a introdução ampla de uso de tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) para a redução da carga de 
trabalho desnecessária destas eSF, sem prejudicar o 
acompanhamento das pessoas identificadas como suspeitas. 
Além disso, é fundamental que a ESF reforce as estratégias de 
prevenção para a COVID-19 e, ao mesmo tempo, mantenha o 
acompanhamento longitudinal das pessoas sob cuidado. 

Herzheim E et al Rev Bras Med Fam
Comunidade 2020



PROGRAMA

uma ação estratégica proposta pelo Ministério da Saúde, nesse 
momento de pandemia global e emergência em saúde pública, 
refere-se à qualificação e à busca ativa por tecnologias de 
informação que trouxessem esse contingente de 50 milhões 
de cadastros não validados/não identificados para a base de 
dados da APS.

Herzheim E et al Rev Bras Med Fam
Comunidade 2020



PROGRAMA

➢ ampliação do horário de atendimento das unidades de 
atenção primária à saúde; 

➢ acréscimo de 7.500 médicos contratados para reforçar o 
atendimento; 

➢ distribuição de 22 milhões de testes sorológicos para 
COVID-19 para profissionais de saúde, segurança, idosos; 
(10) elaboração de pesquisa sorológica para COVID-19 de 
base domiciliar ; (14) manutenção de consultas de urgência 
e emergência em saúde bucal, odonto-socorros ou outras 
portas de emergências

Herzheim E et al Rev Bras Med Fam
Comunidade 2020



TECNOLOGIAS

➢ Protocolo clínico tratamento precoce cloroquina, 
azitromicina e irvemectina*

➢ Comunicação pública, redes sociais, conflito

➢ Materiais de orientação preventiva e assistencial 

➢ Telemedicina criado para rastrear, diagnosticar, tratar e 
monitorar pacientes portadores de Síndrome Gripal e 
COVID-19, apoio a profissionais e saúde mental

Herzheim E et al Rev Bras Med Fam
Comunidade 2020



DESLOCAMENTO DE PODER

➢ Esvaziamento do Ministério da Saúde

➢ CRMs

➢ Congresso Nacional recursos parlamentares

➢ Contencioso jurídico

➢ Não compartilhamento com entes federados



SUJEITOS

➢ Militarização do Ministério da Saúde

➢ CRMs

➢ Cloroquiners e não cloroquiners

➢ SUS e trabalhadores do SUS - heróis, guerreiros..

➢ Expertos, epidemiologia, infectologia 

➢ Parlamentares, gestores

➢ Ciência, evidencia cientifica, redes sociais, negacionistas

➢ Xenofobia, solidariedade 
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