
Avanço ou Retrocesso? 

 

O PB é um raio em céu azul? 

 

 

 

 

 



Do subfinanciamento ao 
desfinanciamento 

EC 95: teto de gastos (alegação – reduzir déficit 
primário) 

 
o Efeito: Redução Financiamento Federal  
- aumenta a pressão pela alocação adicional de 

recursos estaduais e municipais 
 
o Efeito: Diminuição da oferta de serviços 

 
 

Como diria Conselheiro Acácio, personagem de 
Primo Basílio (Eça de Queiroz) “as consequências 
vêm sempre depois”... 



Em 2017-  os investimentos em serviços públicos de 
Saúde = 15,77% da arrecadação da União.  

 

Em 2019, os recursos destinados à área representaram 
13,54%.  

 

  Ou seja, um encolhimento de R$ 20,19 bilhões nos 
recursos em saúde 

 

 

“A receita da Saúde vem em “queda livre” desde a 
implementação da emenda”, afirma o economista 
Francisco Funcia. 
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Previne Brasil altera 
financiamento – portaria 2979/19 
 
1.    Captação ponderada – definição de repasses a 

estados e municípios, pagamento por população 
cadastrada pelas equipes 

2.    Pagamento por desempenho – substitui o PMAQ 
acabando com o programa 

  Pagamento por metas, mas sem população 
cadastrada dificilmente terá metas 

3.  Ações estratégicas – credenciamento equipes em 
determinadas ações, entre outras 

 



1.Captação ponderada 
Fim dos Pisos de Atenção Básica (PAB) Fixo e Variável 

pela CAPITAÇÃO PONDERADA. O que é isso? 

 

Acabam repasses regulares de base populacional (PAB 
Fixo) e incentivos para custeio de eAB, Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família (Nasf) e o PMAQ-AB 
(PAB Variável) pela lógica do financiamento por 
indução. 



1.Captação ponderada 
 

 O conceito de acesso universal é substituído pelo 
conceito de acesso cadastral, ou lista de pacientes por 
médico. 



2.Pagamento por Desempenho 
Incentivos do PMAQ, que avaliavam estrutura física, 

processo de trabalho e um conjunto de indicadores, 
serão substituídos por repasses condicionados ao 
desempenho em sete indicadores a partir de 2020. 
Com isso... 

 

Quais Indicadores? 



Os indicadores... 
 Indicador 1: Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) 

consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana 
de gestação;  

 Indicador 2: Proporção de gestantes com realização de exames 
para sífilis e HIV;  

 Indicador 3: Proporção de gestantes com atendimento 
odontológico realizado;  

 Indicador 4: Cobertura de exame citopatológico;  
 Indicador 5: Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de 

Pentavalente;  
 Indicador 6: Percentual de pessoas hipertensas com Pressão 

Arterial aferida em cada semestre;  
 Indicador 7: Percentual de diabéticos com solicitação de 

hemoglobina glicada. 





 



3.Ações Estratégicas 



3.Ações Estratégicas 
ACS passa a ser opcional  

 

O fim do financiamento para custeio do NASF e a 
consequente exclusão de nutricionistas, 
fisioterapeutas e demais profissões de nível superior do 
Programa de Residência Multiprofissional da Saúde, 
com exceção de médicos, enfermeiros e dentistas, põe 
em discussão a integralidade do cuidado. 



Cenário do Previne Brasil hoje 
 Em 2020 não teve perda em função da pandemia - 

está stand-by 
 

Recursos extras por causa da Covid 
o  R$ 39 bi enfrentamento Covid 
o  R$ 2 bilhões vacina 

 
 O MS encaminhou recursos ao municípios para 

que se adequassem a realidade do Previne Brasil 
 

   



REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2020-
2023 do Ministério da Saúde 
 Alguns pontos polêmicos - redução de metas previstas 

no atual PNS 

 redução da cobertura populacional da APS de 72,7% 
para 59,5%  

 redução da cobertura de SB de 46%% para 40,2%  

 No total, a proposta de revisão do PNS do governo 
reduz 16 metas das 92 previstas 

 



 proposta de revisão visa adequar o instrumento de 
planejamento a redução de recursos derivados da EC 95 
e cuja expressão na APS se deu em anos passados com 
a revisão da PNAB de 2017 e o PREVINE BRASIL de 
2019. 



O PPB traz mais expectativas do que garantias no financiamento da AB.  

 

O PAB Fixo garantia recursos básicos, amparado no pressuposto do 
acesso universal, enquanto a Capitação Ponderada depende de 
cadastramentos feitos pelas equipes, logo garante recursos por 
mecanismos gerenciais, que não estão garantidos a priori.  

 

O fim do PAB Variável trará perdas que não serão compensadas pelos 
outros mecanismos de custeio.  

 

 



Um estudo do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro (COSEMS-RJ) projetou dois cenários para 2020, com base na análise da adoção 
do componente de capitação ponderada pelos municípios do estado.  
 
1- Compreendendo a situação de cadastro atual, mostrou perda de 37,15% do repasse 
federal total para esses municípios.  
 
2- O segundo cenário simulou o máximo de cadastramento possível, considerando a 
capacidade instalada e os parâmetros estabelecidos, perfazendo um repasse final com 
redução de 4,68% 39. Assim, ainda que os municípios fossem capazes de cumprir a 
meta de cadastramento, possibilidade pouco provável para vários, isto seria 
insuficiente para manter o montante de recursos recebido em 2019 



Questionamento? 
Por que está sendo apresentado sem discussão 

aprofundada com o Conselho Nacional de Saúde, as 
entidades da Reforma Sanitária Brasileira e 
movimentos populares de saúde, dentre outros, 
um novo modelo de financiamento da Atenção 
Primária à Saúde?  

 

Existe um raio em céu azul...  


