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Documento elaborado pela: Câmara Técnica da Atenção Básica (CTAB) do 
Conselho Nacional de Saúde  
 
Orientações para os debates na 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª + 8) 

 

ATENÇÃO BÁSICA E O DIREITO À SAÚDE 

A Constituição Federal brasileira de 1988 afirma a relação entre 

desenvolvimento econômico e social e as condições ambientais na 

determinação do processo saúde-doença e na promoção da saúde. É de 

responsabilidade governamental a provisão de serviços de saúde universais e 

integrais, com equidade e participação social.  

Sistemas universais, como o SUS, integram cuidados individuais e 

ações coletivas de promoção e prevenção, garantem a continuidade da 

atenção a partir da Atenção Primária à Saúde (APS), proporcionando o acesso 

à atenção especializada e hospitalar nos níveis secundário e terciário, 

conforme necessidade. Reconhecidamente, em publicações nacionais e 

internacionais, registram-se avanços na atenção básica e no SUS, de um modo 

geral, com efeitos positivos no acesso, na redução de desigualdades e na 

melhoria da situação de saúde da população. No entanto, ao lado desses 

avanços convivem dificuldades e obstáculos a serem superados para a 

alcançarmos a atenção básica à saúde como eixo estruturante de um desejado 

SUS universal, público e de qualidade.  
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O contexto atual é constituído por diversas ameaças ao SUS 

decorrentes, principalmente, da aprovação da Emenda Constitucional 95 no 

ano de 2016. Esta medida que define teto para investimentos públicos em 

políticas sociais, como na área da saúde, congelamento por vinte anos (apenas 

reajustadas pela inflação), produz elevadas perdas de recursos e agravamento 

do subfinanciamento do Sistema, a mesma também a   e induz maiores custos 

financeiros para os municípios.  A mobilização da sociedade torna-se urgente 

para assegurar as conquistas até aqui acumuladas e avançar no que será 

necessário para a consolidação do SUS universal, ordenado por uma atenção 

básica integral. 

Em meio a esse contexto adverso ao fortalecimento do SUS público e 

universal, acentua-se a disputa entre dois polos distintos: a defesa da atenção 

primária integral  constitutiva de um Sistema Único Público de Saúde que 

garanta o direito à universalidade ,e a defesa de uma atenção básica seletiva 

para um SUS de cobertura universal , que não se constitui por uma lógica de 

seguridade social, mas de seguro saúde, com ênfase na mercantilização do 

setor, em que a Atenção Primária é executada como umacesta mínima de 

serviços assegurados pelo setor público para somente uma parcela dos 

trabalhadores não possuem renda para pagar pelo acesso aos serviços de 

saúde,  em que os demais são garantidos por meio do mercado de planos e 

seguros de saúde. 
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Precisamos compreender e enfrentar essa disputa para garantir acesso 

universal com equidade conforme necessidades, enquanto um direito social 

para todos os trabalhadores, independente da renda.   Para assegurarmos o 

sistema público e universal de saúde incluído na nossa Constituição Federal 

de 1998 é necessário derrotar as propostas que pretendem mercantilizar o 

direito à saúde e perpetuar iniquidades ao expandir cobertura de serviços de 

saúde a partir de seguros focalizados (privados, públicos ou subsidiados), 

reduzindo o cuidado na APS à uma cesta de procedimentos. Trata-se, 

portando, de enfrentar e desconstruir as abordagens seletivas da atenção 

primária à saúde com ênfase no universalismo básico. Precisamos estar 

atentos à defesa da expansão da atenção básica no SUS baseada em uma 

concepção de atenção primária à saúde integral e direito de todos. Desse 

modo, é imprescindível reafirmarmos a saúde como produto de determinações 

sociais, é necessário seguirmos com a defesa de que saúde se constitui a partir 

das condições históricas de vida dos trabalhadores. É urgente que se enfatize 

a atuação do Controle Social na  defesa do reconhecimento de saúde como 

direito humano, confrontando a mercantilização da APS e defendendo uma 

atenção básica integrada ao sistema de saúde, que considere à relação entre 

a diminuição da desigualdade social e a urgente extinção da concentração de 

riqueza por poucos no país; à garantia de moradia e trabalho dignos, a 
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articulação intersetorial, em síntese: que a determinação social da saúde se 

constitua como princípio norteador das ações políticas e econômicas no setor. 

Entender a saúde como direito universal significa compreender que se 

trata de uma condição que deve ser acessível para todos: pobres, ricos, 

brancos, negros, índios, mulheres, homens, crianças, idosos, trabalhadores 

formais e informais, quilombolas, populações ribeirinhas, população em 

situação de rua, não devendo haver privilégio de uns em detrimento de outros. 

Mas precisamos também respeitar as especificidades de cada um, garantindo 

o acesso de acordo com as necessidades específicas, agindo assim com 

equidade. Essa condição está associada ao reconhecimento que as pessoas 

são expostas e submetidas a condições que fragilizam e produzem 

vulnerabilidades à sua saúde. Colocar a saúde como um direito humano 

significa considerar que a saúde é uma prerrogativa de todo cidadão, ou seja, 

o direito à saúde é indissociável do direito à vida. 

ATENÇÃO BÁSICA E A CONSOLIDAÇÃO DO SUS 

A organização dos serviços de saúde a partir da lógica de Redes de 

Atenção, objetiva articular diversos níveis de atenção e equipamentos públicos 

para atender as necessidades da população, considerando as determinações 

sociais da saúde, as situações demográficas e epidemiológicas. 

A responsabilidade pela coordenação da maior parte dos cuidados na 

rede de atenção à saúde tem sido atribuída aos serviços de atenção básica. 
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Sabemos que essa coordenação, ao proporcionar seguimento adequado 

estimula o cuidado territorializado, facilita a realização de práticas de promoção 

da saúde e de educação popular em saúde territorializadas, fomenta o trabalho 

em equipe, produz articulação entre diferentes serviços, eleva qualidade da 

atenção e reduz custos. No entanto, reconhecemos a dificuldade de superar a 

inserção periférica e subfinanciada da atenção básica no SUS e fazê-la atuar 

de fato como coordenadora do cuidado, o que também é desafio em outros 

sistemas de saúde em diversos países, principalmente, frente à necessidade 

de melhorar a qualidade da atenção aos agravos crônicos que exige uso de 

diversos serviços e profissionais.  

Para que a coordenação do cuidado pela atenção básica ocorra é 

necessário que a rede de atenção à saúde esteja estabelecida territorialmente, 

com população definida, tenha financiamento adequado para a garantia de 

condições materiais aos trabalhadores que atuam nas redes, que as gestões 

locais instituam fluxos para a rede que assegurem o acesso aos usuários, que 

sejam definidos papéis e funções determinados para todos os serviços de 

saúde que a compõem função esta que extrapola a capacidade de um nível 

específico do sistema ou do trabalho das equipes que atuam na Estratégia de 

Saúde da Família. Neste sentido, a existência de uma rede regionalizada, com 

garantia de recursos materiais e investimento na infraestrutura das instituições 

de saúde, na garantia de insumos e materiais, assim como na garantia de 
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condições dignas de trabalho para as equipes de saúde é estratégia 

fundamental para os sistemas de saúde universais equitativos, cujos princípios 

partem da noção de saúde como um bem público. A atenção básica é parte 

desta rede regionalizada e o seu papel é favorecer o acesso oportuno e 

adequado aos serviços diagnósticos e terapêuticos, sejam eles ambulatoriais 

ou hospitalares, de toda a população circunscrita aos territórios regionalizados, 

de acordo com necessidades individuais e coletivas.  

Na literatura nacional, com base em estudos locais, tem-se identificado 

estratégias que promovem a coordenação, em especial a ampliação da 

resolutividade da atenção básica. O debate acerca da resolutividade neste 

nível de atenção não se restringe a procedimentos técnicos, invasivos e 

quantificáveis, deve incluir processos qualitativos constituintes da perspectiva 

da clínica ampliada. Processos que valorizem a escuta aos usuários, práticas 

educativas territorializadas, o acolhimento e o vínculo, a construção 

compartilhada de projetos terapêuticos singulares e o trabalho em equipe. Na 

atenção básica a compreensão de resolutividade precisa se diferenciar da 

perspectiva mercantil ou meramente estatística que reforça o modelo de 

atenção biomédico, cabe enfatizar processos comunitários que incluem a 

perspectiva da determinação social da saúde. Para tal, a orientação e 

organização do processo de trabalho na atenção básica precisa se diferenciar 

à lógica do setor produtivo, em que metas são pactuadas desconsiderando a 
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realidade social e as condições infraestruturais dos serviços e territórios onde 

se desenvolvem as ações de saúde. Para que a Atenção Básica efetivamente 

coordene a rede de saúde é necessária a garantia de investimento de recursos 

públicos no  desenvolvimento de arranjos de comunicação e da troca de 

informações entre os serviços; comunicação direta entre generalistas e 

especialistas; diálogo clínico e formação continuada com participação de 

profissional da atenção básica e da atenção especializada; prontuários 

eletrônicos compartilhados; e elaboração de protocolos de referência com 

participação de profissionais atenção básica e atenção especializada 

A valorização dos profissionais da atenção básica com desprecarização 

dos vínculos empregatícios e das condições de trabalho em saúde, com 

investimento em qualificação profissional pública, com política de pessoal 

única para o SUS e estabelecimento de carreira SUS de dedicação exclusiva 

contribuirão para uma atenção básica robusta e de qualidade.  

Construir uma rede de atenção básica à saúde segue sendo o elemento 

central do projeto da Reforma Sanitária brasileira, uma espécie de balizador 

das mudanças necessárias à construção de um sistema de saúde público 

universal capaz de produzir uma alternativa ao modelo hospitalocêntrico 

médico hegemônico e suas poderosas articulações econômicas e políticas 

intra e extrassetor saúde- o que resultaria em novos modos de se produzir o 

cuidado e promover a vida.  
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ATENÇÃO BÁSICA E FINANCIAMENTO DO SUS 

Estudos mostraram a superioridade do modelo da estratégia saúde da 

família (ESF) comparada à atenção básica tradicional, apontando associação 

entre expansão da ESF e a melhoria dos indicadores de saúde. Manter a 

prioridade para a ESF significa ampliar o seu financiamento e melhorar o 

financiamento da atenção básica como um todo. 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) reformulada em 2017 

rompe com essa prioridade para a ESF, apresenta ênfase no modelo 

biomédico em prejuízo ao modelo territorializado e comunitário, retira a 

obrigatoriedade da cobertura 100% aos territórios focalizando a estratégia, 

altera o número de ACS por equipe, produz diversas repercussões negativas 

que possivelmente afetarão a saúde da população 

O processo recente de reformulação dos repasses financeiros para o 

SUS com o fim dos cinco blocos de custeio (atenção básica, média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar, assistência farmacêutica, vigilância 

em saúde e gestão do SUS), supostamente garantindo a ampla autonomia 

almejada por gestores, causa apreensão principalmente para os rumos da 

atenção básica. Em geral, nos países com sistemas nacionais de saúde que 

têm buscado fortalecer sua atenção primária, garante-se alguma proteção para 

seu financiamento frente à crescente pressão dos custos da atenção hospitalar 

e especializada. Ainda que se argumente que se trata apenas de agilização de 
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fluxos financeiros, mantendo-se os processos orçamentários e aplicação 

conforme planos municipais de saúde, a atenção básica e também a vigilância 

em saúde podem ter seus recursos afetados por pressão dos outros níveis de 

atenção especializada e procedimentos de diagnose e terapia, em geral com 

um componente privado importante. Essa preocupação associa-se também ao 

contexto adverso em que a medida é aprovada, de importante contração de 

receitas municipais e vigência da Emenda Constitucional no 95, de 15 de 

dezembro de 2016, que resultará em perdas de recursos para o SUS e 

aprofundamento de seu crônico subfinanciamento. Agiliza-se o fluxo financeiro 

de um montante congelado por vinte anos que seguiu a lógica da produção e 

oferta até o momento, e não a lógica das necessidades de saúde, o que 

implicaria distinto rateio e recursos adicionais. 

Ampliar os repasses federais e estaduais com base em critérios 

populacionais e necessidades locais é crucial para a redução de desigualdades 

e para possibilitar autonomia da gestão municipal na resposta às necessidades 

locais. Ainda que as transferências federais para atenção tenham quase 

dobrado em termos Reais entre 2002 e 2016 (per capita total de R$ 45 para 

R$ 81), o Piso da Atenção Básica (PAB) fixo permaneceu em irrisórios 24 

Reais por pessoa/ano. Urge majorar o PAB fixo para ampliar capacidades e 

autonomia das secretarias municipais de saúde para responder às 

necessidades locais.  É essencial a revogação da emenda constitucional 95 
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que produz desfinanciamento do SUS, a revogação da Política Nacional de 

Atenção Básica que representa retrocesso em relação ao modelo de atenção, 

e a negação da lógica empresarial como condutora das políticas públicas. Para 

que os Conselhos de saúde se constituem como espaços democráticos ao 

enfatizar o compromisso em garantir a participação popular, a defesa da saúde 

como direito humano e um sistema único público e universal. 
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