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RESUMO
Em	 2003,	 o	 Programa	 Saúde	 Para	 Todos	 da	 SES/RS	 passou	 a	
incentivar	os	municípios	a	aderirem	e	ampliarem	o	número	de	
Equipes	de	Saúde	da	Família	-	ESF	e	de	Saúde	Bucal	-	ESB,	insti-
tuindo	o	Incentivo	Financeiro	Estadual	-	IFE.	A	estratégia	adotada	
foi	expandir	as	equipes	e	avaliar	as	ações,	vinculando	o	 IFE	ao	
cumprimento	de	metas	monitoradas	pelo	SIAB.	A	metodologia	
adotada	previu	o	encaminhamento	da	proposta	de	 incentivo	à	
Comissão	 Intergestora	 Bipartite,	 emitindo,	 posteriormente,	 as	
portarias	sobre	o	IFE.	A	transferência	dos	recursos	aos	municí-
pios	ocorreu	a	partir	de	junho	de	2003.	Como	resultado	da	ava-
liação,	em	dezembro	de	2003,	detectou-se	que	os	municípios,	
em	média,	atingiram	90%	de	cobertura	vacinal	em	dia	em	>	um	
ano;	90%	das	gestantes	acompanhadas	desde	o	primeiro	trimes-
tre	da	gravidez;	80%	de	diabéticos	e	hipertensos	acompanhados;	
adesão	crescente	do	número	de	famílias	cobertas	por	ESB	e	da	
população	aos	procedimentos	coletivos.	A	partir	do	monitora-
mento,	a	Coordenação	Estadual	encaminhou	às	regionais	e	aos	
prefeitos	os	resultados.	O	impacto	dessa	ação	resultou	do	repas-
se	de	recursos	no	valor	de	R$	9,9	milhões,	com	uma	expansão	
em	38%	de	ESFs	e	em	70,1%	de	ESBs,	em	9%	de	ACSs	e	em	
28,2%	de	municípios	com	PSF.	A	cobertura	populacional	cresceu	
de	15,5%	para	21,5%	em	um	ano.	Após	o	incentivo,	o	número	
de	ESBs	cresceu	61,0%.	A	partir	da	experiência	vivida,	ressal-
ta-se	que	esses	resultados	só	foram	possíveis,	tendo	em	vista	o	
apoio	do	gestor	estadual	e	o	reconhecimento	do	PSF	como	eixo	
estruturante	das	políticas.	
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ABSTRACT
In	2003,	the	Program	called	“Saúde	Para	Todos”	(Health	For	All)		
from	SES/RS	became	to	stimulate	the	municipalities	to	join	and	
enlarge	 the	number	of	 the	Family	Health	Teams	ESF	and	Oral	
Health	 -	 ESB,	 creating	 the	 State	 Financial	 Incentive	 -	 IFE.	 The	
strategy	adopted	was	to	expand	the	teams	and	evaluate	the	ac-
tions,	linking	the	IFE	to	the	accomplishment	of	the	goals	moni-
tored	through	SIAB.	The	methodology	used	foresaw	the	incen-
tive	proposal	to	the	Comissão	Intergestora	Bipartite,	and,	after,	
issuing	the	Rules	about	the	IFE.	The	transfer	of	resources	to	the	
municipalities	began	in	June	2003.	As	a	result	of	the	evaluation,	
in	 December	 2003,	 it	 was	 detected	 that	 the	 municipalities,	 in	
average,	reached	90%	of	the	vaccination	up	to	date	 in	>	than	
a	year;	90%	of	the	pregnants	attended	since	the	first	trimester	
of	 pregnancy;	 80%	 of	 the	 diabetics	 and	 hipertenses	 attended;	
increasing	 adhesion	of	 the	number	of	 families	 covered	by	ESB	
and	the	population	to	the	collective	procedures.	From	the	moni-
toring,	 the	 State	 Coordination	 sent	 the	 Regional	 Departments	
and	 the	mayors	 the	 results.	The	 impact	of	 this	action	resulted	
in	the	transfer	of	resources	amounting	to	R$	9,9	million,	with	an	
expansion	of	38%	of	the	ESFs	and	in	70,1%	of	the	ESBs,	in	9%	of	
ACSs	and	in	28,2%	of	municipalities	having	PSF.	The	population	
covering	grew	from	15,5%	to	21,5%	within	a	year.	After	the	in-
centive,	the	number	of	ESBs	grew	61,0%.	From	this	experience,	
it	is	emphasized	that	those	results	were	only	possible	due	to	the	
support	of	the	state	manager	and	the	recognition	of	PSF	as	the	
main	part	of	the	policy	structures.
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INTRODUÇÃO

O	 período	 pós-1995	 foi	 marcado	 pela	
expansão	 da	 Atenção	 Básica	 de	 Saúde	 no	
país.	 Essa	 expansão	 foi	 incentivada,	 em	
primeiro	lugar,	pelo	Ministério	da	Saúde	e,	
posteriormente,	pelas	secretarias	estaduais.	
Ao	mesmo	tempo	em	que	isso	ocorria,	houve	
avanços	 no	 processo	 de	 municipalização	 e	
no	estabelecimento	de	novas	sistemáticas	de	
financiamento	das	ações	e	serviços	de	saúde	
(MARQUES;	MENDES,	2003).	

Um	 instrumento	 importante	 para	 dar	
suporte	à	implantação	do	PSF	foi	a	criação,	
em	 1998,	 pelo	 Governo	 Federal,	 do	 Piso	
de	Atenção	Básica	-	PAB,	uma	estratégia	de	
financiamento	 da	 Atenção	 Básica	 à	 Saúde	
que	garante	um	valor	per	capita	repassado	
diretamente	 fundo	 a	 fundo	 municipais	 de	
saúde.	 A	 esse	 valor	 fixo,	 foram	 agregados	
alguns	valores	variáveis	sob	forma	de	incen-
tivo	 a	 alguns	 programas,	 considerado	 PAB	
Variável.	 Entre	 eles,	 estão	 o	 Programa	 de	
Agentes	Comunitários	de	Saúde	-	PACS	e	o	
Programa	Saúde	da	Família	-	PSF.

Entre	os	componentes	do	PAB	variável,	
os	grandes	destaques	no	ano	de	2001	foram	
o	PACS/PSF	e	a	Epidemiologia/Controle	de	
Doenças.	 Os	 recursos	 destinados	 a	 esses	

programas	 aumentaram	 em	 36%	 e	 80,5%,	
respectivamente,	 quando	 comparados	 aos	
recebidos	em	2000.	O	peso	do	PSF	no	PAB	
variável	é	marcante	em	todo	o	período.	Para	
ter-se	uma	idéia,	entre	1998	e	2001,	enquanto	
os	 recursos	destinados	para	a	 totalidade	da	
Atenção	 Básica	 foram	 ampliados	 em	 86%,	
os	recursos	para	esse	programa	aumentaram	
em	 778%	 (MARQUES;	 MENDES,	 2003).	 É	
inegável	que	tais	incentivos	contribuíram	para	
ampliar	as	estratégias	direcionadas	à	Atenção	
Básica	e	à	expansão	do	PACS/PSF	no	país,	pois	
representaram	novas	fontes	de	recursos	para	
os	municípios.

A	 política	 de	 incentivo	 à	 instalação	 do	
PSF	 não	 é	 exclusividade	 do	 Ministério	 da	
Saúde,	 visto	 que	 sua	 expansão	 depende,	
antes	de	tudo,	da	vontade	política	do	gestor	
e	da	comunidade	local.

Alguns	estados	brasileiros	criaram	incen-
tivos	à	expansão	do	PSF,	a	saber,	Mato	Gros-
so	do	Sul,	São	Paulo,	Mato	Grosso,	Amapá,	
Paraná,	Espírito	Santo,	Minas	Gerais,	Sergipe,	
Tocantins	e	Ceará.	Cada	estado	adotou	dife-
rentes	critérios	de	repasse	(SOUSA,	2002).

O	 número	 reduzido	 de	 estados	 que	
concedem	incentivos	a	seus	municípios	pode	
ser	atribuído	a	vários	fatores,	muitos	deles,	
apontados	na	pesquisa	realizada	pelo	Ministé-
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rio	da	Saúde,	com	o	objetivo	de	avaliar	a	im-
plantação	e	o	funcionamento	do	PSF.	Nessa	
oportunidade,	a	maioria	dos	coordenadores	
estaduais	do	PSF	indicou	a	falta	de	recursos	
financeiros	 dos	 municípios	 como	 um	 dos	
principais	nós	críticos,	fatores	que	dificultam	
a	operacionalização	do	PSF,	de	modo	que	a	
maioria	dos	estados	brasileiros	realmente	não	
oferece	nenhum	tipo	de	incentivo	agregado	
para	 a	 sua	 instalação	 e/ou	 funcionamento,	
isto	é,	através	da	“doação	de	equipamento,	
reforma,	ampliação	ou	construção	de	unida-
des,	doação	de	medicamentos,	pagamento	
de	recursos	humanos	e	repasse	de	recursos	
financeiros	(BRASIL,	1999).

A	Secretaria	da	Saúde	do	Estado	do	Rio	
Grande	do	Sul	(SES/RS)	optou	por	criar	uma	
modalidade	 de	 incentivo	 que	 repassa	 um	
valor	fixo	por	Equipes	de	Saúde	da	Família	-	
ESF,	de	Equipes	de	Saúde	Indígena,	de	Saúde	
Bucal	-	ESB	e	de	Agentes	Comunitários	de	
Saúde	-	ACS,	conforme	descrito	no	capítulo	
da	metodologia	do	trabalho.

Quanto	 à	 avaliação	 de	 um	 sistema	 de	
incentivos,	 sabe-se	 que	 o	 funcionamento	
adequado	das	relações	entre	os	seus	atores	
exige	algumas	condições,	a	saber,	a	clareza	
dos	objetivos	e	sua	inserção	no	conteúdo	do	
contrato,	a	existência	de	sistema	de	gestão	
e	 de	 informação	 que	 permita	 monitorar	 e	
avaliar	 os	 produtos	 acordados	 no	 contra-
to;	 a	 disponibilidade	 de	 recursos	 humanos	
capacitados	 para	 gerenciar	 contratos	 nas	
instituições	contratante	e	contratada;	o	sis-
tema	de	remuneração	dos	serviços	deve	ser	
atrativo	para	os	prestadores;	os	 incentivos	
devem	 poder	 ser	 interrompidos	 pelo	 des-
cumprimento	 dos	 objetivos;	 os	 serviços	 a	

serem	contratados	devem	estar	disponíveis	
por	 parte	 dos	 prestadores	 de	 serviços;	 e	
deve	 haver	 uma	 autonomia	 de	 gestão	 dos	
prestadores	de	serviços	compatíveis	com	o	
alcance	dos	produtos	contratados	(MENDES,	
2002).

Nessa	lógica,	a	SES/RS	pactuou	com	os	
municípios	metas	a	serem	alcançadas	pelas	
ESF/ESB	como	condição	para	a	manutenção	
dos	repasses	financeiros.

O	CASO	DO	RIO	GRANDE	DO	SUL:	
CONSTRUINDO	UMA	HISTÓRIA

Estima-se	que	a	população	atual	do	Rio	
Grande	 do	 Sul	 seja	 de	 10.408.428	 (IBGE,	
2002).	Quanto	à	evolução,	os	dados	demo-
gráficos	 indicam	 um	 expressivo	 acréscimo	
da	população	e	do	grau	de	urbanização	no	
Estado,	 entre	 1970	 e	 2000.	 A	 população	
passou	de	cerca	de	seis	milhões	e	setecentos	
mil	 habitantes	 em	1970,	 para	 dez	 milhões	
em	 2000.	 A	 taxa	 de	 urbanização,	 que	 era	
de	53,3%	em	1970,	passou	para	81,6%	em	
2000,	 apresentando-se	 superior	 à	 média	
nacional,	que	foi	de	81,2%.

A	 situação	 favorável	 do	 Rio	 Grande	 do	
Sul,	quanto	à	qualidade	de	vida	da	população,	
é	evidenciada	pela	mais	alta	taxa	de	expectativa	
de	vida	ao	nascer,	que	passou	de	66,7	anos	
entre	 1971-1973,	 para	 73,44	 entre	 1999-
2001,	no	Brasil.

Observando-se	os	dados	de	mortalidade,	
de	acordo	com	a	Classificação	Internacional	
das	Doenças	-	CID,	no	RS,	33%	das	mortes	
devem-se	 às	 doenças	 do	 aparelho	 circu-
latório,	 aparecendo	 em	 segundo	 lugar	 as	
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neoplasias.	A	terceira	causa	de	morte	são	as	
doenças	do	aparelho	respiratório	e	a	quarta	
são	as	causas	externas	(mortes	acidentais	ou	
violentas).	Em	quinto	 lugar,	está	a	mortali-
dade	por	causas	digestivas	e	as	causas	mal	
definidas	aparecem	em	sétimo	lugar.

O	 sistema	 gaúcho	 de	 saúde,	 similar	 à	
realidade	nacional,	tem	a	capacidade	instalada	
de	 serviços	 concentrada	 nas	 grandes	 cida-
des.	Em	1999,	a	dificuldade	de	um	cidadão	
residente	nos	municípios	com	menos	de	10	
mil	 habitantes	 (que	 representam	 68%	 dos	
municípios	 gaúchos)	 de	 acesso	 a	 um	 con-
sultório	 era	 quatro	 vezes	 maior	 do	 que	 a	
de	um	morador	de	municípios	com	mais	de	
100	mil	habitantes	(que	representam	menos	
de	4%	dos	municípios).	Quando	se	analisam	
os	 serviços	de	média	e	 alta	 complexidade,	
esses	dados	ficam	ainda	mais	evidentes:	para	
alguns	procedimentos	(como	alguns	exames	
de	imagem	e	atendimentos	de	oftalmologia),	
a	concentração	da	oferta	era	de	mais	de	90%	
em	 Porto	 Alegre,	 no	 final	 de	 1998.	 Nesse	
mesmo	ano,	quase	50%	das	consultas	de	pe-
diatria	e	de	obstetrícia	eram	feitas	na	capital,	
onde	residem	menos	de	14%	dos	gaúchos	
(RIO	GRANDE	DO	SUL,	2000,	2001).

A	 Secretaria	 Estadual	 da	 Saúde	 possui	
uma	 organização	 político–administrativa	
composta	de	19	Coordenadorias	Regionais	
de	Saúde	-	CRSs.	Essas	Coordenadorias	fo-
ram	estruturadas	no	sentido	de	representar	
a	 SES	 junto	 aos	 municípios	 e	 de	 assumir	
suas	novas	 funções	no	SUS,	cuja	dimensão	
mais	importante	é	a	de	articulação	do	novo	
sistema	 de	 saúde	 regional	 e	 de	 apoio	 aos	
sistemas	municipais.	Atualmente,	as	CRSs	são	
responsáveis	pelo	planejamento,	acompanha-

mento	e	gerenciamento	das	ações	e	serviços	
de	saúde,	em	cooperação	técnica,	financeira	
e	operacional	com	os	gestores	municipais	e	
prestadores	 de	 serviços	 de	 saúde.	 Foram	
descentralizados,	 para	 a	 gestão	 das	 Coor-
denadorias,	o	teto	físico	e	financeiro	ambu-
latorial	e	o	processamento	do	SIA/SUS	dos	
serviços	de	média	e	alta	complexidade.	Ao	
mesmo	tempo,	foi	desenvolvido	um	intenso	
esforço	pela	descentralização	dos	serviços.

Ainda	quanto	à	organização	político-ad-
ministrativa	da	SES/RS,	ocorreu	um	novo	mo-
vimento	de	reorganização	da	regionalização,	
dividindo	o	Estado	em	sete	macrorregiões	de	
saúde,	projeto	esse	aprovado	pelas	instâncias	
colegiadas	do	SUS	-	Comissão	Intergestores	
Bipartite	-	CIB	e	Conselho	Estadual	de	Saúde	
-	CES,	com	o	objetivo	de	organizar	a	Atenção	
à	 Saúde	 e	 garantir	 a	 todos	 os	 gaúchos	 um	
atendimento	universal,	equânime,	integral	e	
sob	o	controle	da	população.	A	definição	das	
regiões	foi	precedida	por	um	estudo	de	capa-
cidade	instalada,	sua	distribuição	geográfica	e	
do	fluxo	e	acesso	dos	usuários	aos	serviços,	
por	tipo	de	atenção	e	nível	de	complexida-
de.	A	cobertura	de	serviços	hospitalares	foi	
analisada,	sendo	identificados	os	hospitais	de	
referência	locais,	microrregionais,	regionais	
e	macrorregionais.

Para	o	quadriênio	2003/2006,	a	Secreta-
ria	Estadual	da	Saúde	estabeleceu	o	Programa	
de	 Saúde	 Família	 como	 eixo	 estruturante	
para	o	desenvolvimento	de	suas	ações.	São	
priorizados	doze	 compromissos,	 dos	quais	
destacamos:

1.	 Programa	Saúde	para	Todos	–	expan-
são	do	Programa	Saúde	da	Família.
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	 Objetivo:	Ampliar	e	qualificar	a	rede	
de	Atenção	Básica	à	Saúde,	aumentan-
do	a	cobertura	do	Programa	Saúde	da	
Família	para	1600	equipes	de	PSF	nos	
quatro	anos	de	governo.

2.	 Projeto	Viva	a	Criança	-	redução	da	
mortalidade	infantil.

	 Objetivo:	 reduzir	 o	 coeficiente	 de	
mortalidade	infantil	para	menos	de	10	
até	o	ano	de	2006,	através	de	progra-
mas	de	atendimento	a	gestantes	e	a	
crianças	no	primeiro	ano	de	vida.

3.	 Programa	Primeira	Infância	Melhor.
	 Objetivo:	 promover	 o	 desenvolvi-

mento	 integral	da	criança	de	zero	a	
seis	anos,	com	ênfase	nas	crianças	de	
zero	a	três.	As	ações	previstas	visam	
a	 fomentar	 a	 valorização	 da	 criança	
no	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	bem	
como	a	formar	recursos	humanos	na	
área	do	desenvolvimento	infantil,	e	a	
informar	e	capacitar	as	 famílias	e	os	
profissionais,	em	especial	da	área	de	
saúde,	para	a	promoção	e	proteção	
dos	direitos	da	criança.

4.	 Projeto	Município	Resolve.
	 Objetivos:	 garantir	 o	 acesso	 da	 po-

pulação	 às	 ações	 de	 Atenção	 Básica	
ampliada;	 garantir	 a	 referência	 à	
atenção	ambulatorial	e	hospitalar	na	
micro	e	macrorregião,	aumentando	a	
resolutividade	do	problema;	garantir	
repasse	financeiro,	fundo	a	fundo,	aos	
municípios	para	a	aplicação	exclusiva	
em	ações	e	serviços	básicos	de	saú-
de;	beneficiar	municípios	com	maior	
população	nas	faixas	de	0	a	6	anos;	e	
beneficiar	municípios	com	maior	po-
pulação	na	faixa	de	mais	de	60	anos.

O	PROGRAMA	SAúDE	DA	FAMíLIA	
NO	RIO	GRANDE	DO	SUL

O	 PSF,	 iniciado	 no	 Rio	 Grande	 do	 Sul	
em	1996,	teve	como	origem	o	Programa	de	
Agentes	Comunitários	de	Saúde	-	PACS.	O	
PACS	é	considerado	o	seu	antecessor,	por-
que	alguns	de	seus	fundamentos	e	princípios	
organizativos	 foram	centrais	na	construção	
do	PSF,	tais	como	enfoque	na	família	e	não	no	
indivíduo,	organização	da	demanda	a	partir	
de	ações	preventivas,	visão	ampliada	de	saú-
de	e	integração	efetiva	com	a	comunidade.	
Tais	fundamentos	conformam	a	atuação	do	
PSF	que,	incorporado	nas	Unidades	Básicas	
de	 Saúde,	 pretende	 ser	 reorientador	 do	
modelo	assistencial,	sendo	desenvolvido	com	
base	em	equipe	multiprofissional	composta,	
minimamente,	por	um	médico,	um	enfermei-
ro,	um	ou	dois	auxiliares	de	enfermagem	e	
de	quatro	a	seis	agentes	comunitários,	com	
responsabilidade	 sobre	um	 território	onde	
vivem	ou	trabalham	em	média	mil	 famílias.	
As	definições	de	território	e	de	adscrição	de	
famílias	–	introduzidas	no	PACS	e	ampliadas	
no	 PSF	 –	 conferem,	 ao	 último,	 potencial	
para	resgatar	os	vínculos	de	compromisso	e	
de	co-responsabilidade	entre	os	serviços	de	
saúde,	os	profissionais	e	a	população.	

Além	de	buscar	a	reorganização	da	Aten-
ção	Básica,	garantindo	a	oferta	de	serviços	
para	a	população,	fortalecendo	os	princípios	
de	universalidade,	acessibilidade,	integralida-
de	e	eqüidade	do	SUS,	o	PSF	privilegia	outras	
interfaces	do	Sistema	em	diversos	sentidos:	
primeiro,	 por	 sua	 vertente	 municipalista,	
estimula	a	organização	dos	sistemas	 locais;	
segundo,	 porque	 pauta	 essa	 organização	 a	
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partir	da	aproximação	dos	serviços	com	sua	
própria	realidade	e,	terceiro,	porque	envolve	
atores	sociais	dessas	mesmas	realidades.	

Um	dos	avanços	do	PSF	foi	o	de	provo-
car	intenso	movimento	em	torno	da	política	
nacional	de	saúde,	seja	com	os	gestores	re-
pensando	novas	formas	de	investir	em	saúde	
para	priorizar	a	Atenção	Básica,	seja	com	os	
usuários,	despertando-os	para	um	conceito	
de	saúde	relacionado	à	cidadania.

Em	1996,	o	PSF	começou	a	ser	implan-
tado	em	Porto	Alegre	com	28	ESFs.	

No	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 priorizou-se	 a	
implantação	do	PSF	nos	municípios	com	até	
10.000	habitantes,	uma	vez	que	essa	estra-
tégia	também	contribui	para	a	interiorização	
de	profissionais	de	saúde	de	nível	superior,	
principalmente	para	aqueles	municípios	mui-
to	pequenos	e	de	difícil	acesso.	A	estratégia	
adotada	considerou	o	impacto,	já	que	o	mo-
delo	proposto	pelo	PSF	organiza	os	sistemas	
locais	de	saúde.	Reforçando	essa	lógica,	86%	
dos	 municípios	 com	 até	 10.000	 habitantes	
têm	100%	de	cobertura,	portanto	passa	a	
representar	o	sistema	municipal	a	partir	dos	
pressupostos	já	apresentados.

A	partir	de	2001,	a	saúde	bucal	vem	sen-
do	incluída	no	PSF	com	a	proposta	de	agregar	
à	 equipe	 mínima	 1	 odontólogo,	 1	 técnico	
em	higiene	dental	e	1	auxiliar	de	consultó-
rio	dentário.	Estão	em	atividade,	no	Estado,	
107	equipes	de	saúde	bucal	distribuídas	em	
91	municípios,	dando	cobertura	a	357.223	
habitantes.

Quanto	 à	 matriz	 institucional	 para	 o	
setor,	a	Secretaria	Estadual	de	Saúde	possui	
a	Coordenação	Estadual	do	PACS/PSF,	que	
tem	como	função	principal	cooperar	tecni-

camente	 com	 os	 gestores	 municipais	 para	
a	reorganização	da	Atenção	Básica,	através	
da	 implementação	 do	 PSF	 como	 seu	 eixo	
organizativo.	Além	disso,	propõe-se	a	arti-
cular,	agregar	e	fortalecer	a	rede	de	apoio	à	
implantação	do	PSF,	constituída	pela	Escola	
de	Saúde	Pública	-	ESP,	Gestores	Municipais,	
Conselhos	Municipais	e	Estadual	de	Saúde,	
instituições	 de	 reconhecida	 capacidade	 na	
formação	 de	 profissionais	 em	 serviço	 e	
associações	 de	 profissionais	 vinculadas	 ao	
Programa.

Para	 cumprir	 tamanha	 tarefa,	 a	 Coor-
denação	Estadual	do	PSF	está	 ligada	estra-
tegicamente	ao	Departamento	de	Ações	em	
Saúde,	sendo	assim	constituída:

-	 1	 Coordenador	 Estadual	 do	 PACS/
PSF,	 2	 técnicos	 (equipe	 multiprofis-
sional)	e	3	estagiários	que	compõem	
a	Coordenação	Estadual;	

-	 19	 Coordenadores	 Regionais	 do	
PACS/PSF;

-	 253	 Coordenadores	 Municipais	 do	
PSF;

-	 150	 Coordenadores	 Municipais	 de	
PACS.

Essa	 formatação	 foi	 estruturada	 para	
garantir	a	execução	das	ações	de	gerencia-
mento	de	todas	as	atividades	que	envolvem	
a	 organização	 de	 Atenção	 Básica,	 tendo,	
no	 PSF,	 a	 base	 que	 alicerça	 a	 substituição	
gradativa	do	modelo	tradicional	de	Atenção	
à	Saúde.	A	expansão	do	número	de	equipes	
de	Saúde	da	Família	e	de	Unidades	de	Saúde	
da	Família	é	objeto	de	cuidado	especial,	con-
jugado	ao	projeto	de	formação,	capacitação	
e	educação	permanente	para	o	pessoal	 da	
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rede	básica,	e	ao	projeto	de	avaliação	e	mo-
nitoramento	permanente	de	todo	o	modelo	
de	Atenção	à	Saúde	da	Família.

O	FINANCIAMENTO	DA	ATENÇÃO	
BÁSICA	NO	RS

O	 financiamento	 da	 Atenção	 Básica	 é	
efetuado	de	forma	tripartite,	mas	com	pre-
sença	mais	significativa	dos	governos	federal	
e	municipal.	Visando	a	suprir	esta	deficiência,	
o	 Governo	 do	 Estado	 do	 Rio	 Grande	 do	
Sul	decidiu	alocar	recursos	do	Tesouro	do	
Estado	para	estimular	os	municípios	na	qua-
lificação	da	rede	básica	no	Estado.

Portanto,	a	Atenção	Básica	no	RS	está	
contemplada	 por	 duas	 linhas	 de	 financia-
mento:	

•	 a	 primeira,	 contemplada	 no	 Projeto	
Município	Resolve,	através	da	distri-
buição	de	recursos	financeiros	reali-
zada	com	base	no	perfil	demográfico	
dos	municípios,	nível	de	complexidade	
da	gestão,	desempenho	econômico-
financeiro	dos	municípios	e	nível	de	
participação	do	setor	saúde	nos	orça-
mentos	municipais.	A	composição	dos	
recursos	transferidos	está	direcionada	
para	o	incentivo	à	Atenção	Básica,	à	
gestão	plena	do	sistema	municipal	e	
pagamento	de	dívidas	com	os	muni-
cípios;

•	 a	segunda	linha	refere-se	ao	Progra-
ma	Saúde	para	Todos,	 visto	que	 foi	
instituído	o	repasse	de	recursos	aos	
municípios	 direcionados	 ao	 finan-

ciamento	 das	 equipes	 de	 Saúde	 da	
Família,	de	Saúde	Bucal	e	aos	Agentes	
Comunitários	de	Saúde.

Portanto,	 inserido	 em	 uma	 dimensão	
mais	ampla	sobre	o	financiamento	do	setor,	o	
trabalho	pretende	contribuir	para	a	reflexão	
sobre	o	papel	das	Secretarias	Estaduais	de	
Saúde	no	SUS,	valorizando	a	Atenção	Básica	
por	meio	do	Saúde	da	Família.

Assim,	 relata	 a	 implantação	 dos	 in-
centivos	e	a	situação	atual	do	processo	no	
momento	em	que	se	observam	movimentos	
voltados	para	a	avaliação	do	desempenho	das	
equipes	nas	regionais	e	nos	municípios,	após	
a	divulgação	dos	indicadores	parciais,	vincula-
dos	à	manutenção	do	repasse	financeiro.

OBJETIVOS

•	 Criar	incentivo	financeiro	estadual	pa-
ra	a	expansão	de	equipes	de	Saúde	da	
Família	e	de	equipes	de	Saúde	Bucal,	
no	Rio	Grande	do	Sul,	qualificando	a	
Atenção	Básica.	

•	 Avaliar	 as	 ações,	 vinculando	 a	 ma-
nutenção	 do	 incentivo	 financeiro	 ao	
cumprimento	de	metas	de	cobertura,	a	
partir	de	indicadores	do	Sistema	de	In-
formações	da	Atenção	Básica	-	SIAB.

•	 Incentivar	 e	 apoiar	 o	 trabalho	 dos	
Agentes	Comunitários	de	Saúde.

•	 Estimular	o	emprego	do	SIAB	como	
instrumento	 de	 planejamento	 pelas	
equipes	 ESF/ESB	 e	 pelos	 gestores	
como	ferramenta	de	gestão.



| osmar GaspariNi Terra eT al.16

BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

METODOLOGIA

Este	trabalho	se	insere	na	categoria	de	
relato	 de	 experiências,	 apresentando	 uma	
estratégia	estadual	de	financiamento	da	Aten-
ção	Básica	no	SUS,	enquadrando-se	como	um	
estudo	de	caso.

Dentro	do	contexto	de	incentivo	à	Aten-
ção	Básica	no	Rio	Grande	do	Sul,	discutiu-se,	
com	o	Departamento	de	Atenção	à	Saúde	
-	DAS,	a	Assessoria	Técnica	de	Planejamento	
-	ASTEPLAN	e	o	Fundo	Estadual	de	Saúde	
-	FES,	os	critérios	de	repasse	dos	recursos	
aos	municípios	e	a	capacidade	financeira	da	
SES.

Elaborada	a	proposta	de	incentivo	finan-
ceiro	estadual	no	âmbito	da	SES/RS,	encami-
nhou-se	a	mesma	à	Comissão	Intergestora	Bi-
partite	-	CIB	para	análise	técnica	e	aprovação.	
Após	as	resoluções	da	CIB,	ocorreu	a	emissão	
das	Portarias	referentes	aos	incentivos	para	as	
equipes	de	Saúde	da	Família,	de	Saúde	Bucal	
e	dos	Agentes	Comunitários	de	Saúde.

O	incentivo	criado	destina	R$	24.000,00	
(vinte	e	quatro	mil	reais)	por	ano	para	cada	
ESF,	 R$	 6.000,00	 (seis	 mil	 reais)	 por	 ano	
para	cada	equipe	de	Saúde	Bucal	e	uma	gra-
tificação	no	valor	de	R$	240,00	(duzentos	e	
quarenta	reais)	por	ano	para	cada	ACS,	e	se	
for	em	área	 indígena	o	valor	é	dobrado.	A	
partir	de	junho	de	2003,	o	repasse	ocorre	em	
duodécimos	mensais	transferidos	do	Fundo	
Estadual	de	Saúde	ao	Fundo	de	Saúde	de	cada	
município,	 depositado	 em	 conta	 bancária	
específica	para	este	fim.

Durante	os	primeiros	doze	meses,	todas	
as	ESF	e	ESB,	habilitadas	dentro	dos	critérios	

do	Ministério	da	Saúde,	receberão	automati-
camente	o	incentivo	estadual.	Ao	final	deste	
período,	a	manutenção	do	repasse	financeiro	
estará	vinculada	ao	alcance	de	metas.

As	metas	são	as	seguintes	90%	de	co-
bertura	vacinal	em	dia	para	menores	de	um	
ano;	90%	das	gestantes	acompanhadas	desde	
o	 primeiro	 trimestre	 da	 gravidez;	 80%	 de	
diabéticos	e	hipertensos	acompanhados.	

Quanto	à	Saúde	Bucal,	as	metas	são	ade-
são	crescente	do	número	de	famílias	cobertas	
por	ESB	e	da	população	aos	procedimentos	
coletivos.	

Os	dados	serão	obtidos	a	partir	das	in-
formações	contidas	no	SIAB.

A	Coordenação	Estadual,	em	conjunto	
com	as	regionais,	está	analisando	periodica-
mente	as	informações	e	repassando	a	cada	
município	o	desempenho	das	suas	equipes.	
O	 primeiro	 momento	 ocorreu	 após	 seis	
meses	do	repasse	da	primeira	parcela,	(em	
dezembro	 de	 2003	 e	 janeiro	 de	 2004);	 na	
seqüência,	os	resultados	foram	enviados	aos	
gestores	municipais.

A	Coordenação	Estadual	do	PACS/PSF,	
em	conjunto	com	o	Departamento	de	Aten-
ção	 à	 Saúde,	 enviou	 correspondência	 aos	
prefeitos	 de	 todos	 os	 municípios	 incluídos	
no	 PSF,	 comunicando	 as	 metas	 alcançadas	
pelo	 seu	 município	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	
comparando-as	com	as	médias	obtidas	pelas	
ESF	dos	municípios	da	sua	região	e	ESF	do	
Estado.	

A	 prestação	 de	 contas	 é	 realizada	 tri-
mestralmente	mediante	relatórios	de	Gestão	
Municipal	que	são	analisados	pelas	áreas	téc-
nicas	da	SES.
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RESULTADOS

A	primeira	parcela	do	incentivo	estadual	
do	PACS/PSF	foi	transferida	em	junho	de	2003	
e,	 durante	 esse	 período,	 ocorreu	 o	 efetivo	
repasse,	fundo	a	fundo,	de	recursos	financeiros	
no	valor	de	R$	9,9	milhões,	de	junho	a	dezem-
bro	 de	 2003,	 constituindo-se	 em	 uma	 nova	
fonte	de	 financiamento	para	o	Programa	no	
país,	conforme	se	demonstra	na	Tabela	1.

Verificou-se	 a	 expansão	 em	 38%	 do	
número	de	equipes	de	Saúde	da	Família;	em	
70,1%,	de	Saúde	Bucal;	em	9%,	de	ACS	e	em	
28,2%,	do	número	de	municípios	com	PSF.	

A	 cobertura	 populacional	 no	 Estado	
cresceu	de	15,5%	para	21,5%	em	um	ano	
(Tabela	2).

O	monitoramento	do	PSF	mostrou	que,	
no	período	de	janeiro	a	junho	de	2003,	por-
tanto,	até	a	implantação	do	incentivo	estadu-
al,	houve	um	acréscimo	de	8%	no	número	
de	equipes	de	Saúde	da	Família	e	de	julho	a	
dezembro,	um	incremento	de	28,6%.	Com	
relação	às	ESBs,	até	o	mês	de	junho	de	2003,	
o	aumento	foi	de	6,8%	e	após	o	incentivo,	o	
número	de	ESBs	cresceu	em	61,0%.

Na	primeira	avaliação	das	metas,	verifi-
cou-se	que	o	melhor	desempenho	foi	a	co-
bertura	referente	ao	sistema	de	imunizações	
(Figura	1)	e	a	mais	deficiente	a	registrada	no	
acompanhamento	das	gestantes	(Figura	2).

Ao	 analisar-se	 o	 conjunto	 das	 metas,	
constatou-se	que	65%	dos	municípios	não	
apresentam	condições	para	continuar	rece-
bendo	o	incentivo.

CONCLUSÕES

O	 repasse	 de	 incentivos	 oriundos	 do	
Tesouro	do	Estado	constitui-se	em	uma	for-
ma	de	os	municípios	incrementarem	mais	
recursos	no	campo	da	Atenção	Básica.

A	criação	do	incentivo	estadual	e	a	re-
gularidade	do	seu	repasse	tornaram-se	um	
elemento	 essencial	 para	 demonstrar	 aos	
gestores	municipais	que	o	Saúde	da	Família	
é	 efetivamente	 a	 prioridade,	 adotada	 no	
atual	Governo,	para	a	expansão	e	qualifica-
ção	da	Atenção	Básica	no	Estado.	

Todavia,	como	o	financiamento	conti-
nua	sendo	um	dos	principais	obstáculos	à	

Tabela 1 – Evolução	mensal	dos	repasses	financeiros	aos	municípios	do	Programa	Saúde	para	Todos,	junho	a	dezembro	de	2003.

Mês Saúde da família Saúde bucal Saúde indígena
Saúde bucal 

indígena ACS Total

Junho 1.028.000 54.500 - - - 1.082.500

Julho 1.048.000 54.000 - - - 1.102.000

Agosto 1.064.000 64.500 32.000 2.500 - 1.163.000

Setembro 1.092.000 66.500 64.000 6.000 - 1.228.500

Outubro 1.112.000 72.500 64.000 6.000 - 1.254.500

Novembro 1.180.000 75.500 64.000 6.000 - 1.325.500

Dezembro 1.180.000 75.500 64.000 6.000 1.376.880 2.702.380

Total 7.704.000 463.000 288.000 26.500 1.376.880 9.858.380
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Tabela 2 – Evolução	do	número	e	do	crescimento	percentual	de	equipes	de	Saúde	da	Família	e	Saúde	Bucal	por	CRS,	no	RS,	de	dezembro	
de	2002	a	dezembro	de	2003

CRS

SAÚDE DA FAMÍLIA SAÚDE BUCAL EqUIpES DE SAÚDE BUCAL

dez 2002 dez 2003 % dez 2002 dez 2003  %

1 79 107 35,4 07 10 42,8

2 28 40 42,8 01 06 500,0

3 37 56 51,3 06 20 233,3

4 17 28 64,7 02 07 250,0

5 28 35 25,0 02 03 50,0

6 61 70 14,7 17 31 82,3

7 - 04 - - 02 -

8 15 17 13,3 03 03 0,0

9 06 10 66,6 - 01 -

10 14 17 21,4 - - -

11 35 41 17,1 11 14 27,2

12 15 20 33,3 05 12 140,0

13 08 14 75,0 - 02 -

14 28 34 21,4 12 15 25,0

15 23 34 47,8 12 17 41,6

16 18 28 55,5 05 07 40,0

17 23 30 30,4 11 10 -9,0

18 18 30 66,6 05 05 0,0

19 15 32 113,3 05 12 140,0

TOTAL 468 647 38,2 104 177 70,1
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Figura	1 – Cobertura	média	da	vacinação,	por	Coordenadoria,	jun-dez/2003
Fonte:	SIAB/RS,	2003.
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Figura	2 – Cobertura	média	das	gestantes,	por	Coordenadoria,	jun-dez/2003
Fonte:	SIAB/RS,	2003.
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Figura	3 – Cobertura	média	dos	diabéticos,	por	Coordenadoria,	jun-dez-	2003
Fonte:	SIAB/RS,	2003.
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Figura	4 – Cobertura	média	dos	hipertensos,	por	Coordenadoria,	jun-dez-	2003
Fonte:	SIAB/RS,	2003.
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expansão	do	Saúde	da	Família,	reafirma-se	
a	 importância	 na	 manutenção	 do	 repasse	
de	recursos	da	esfera	estadual.	Os	gestores	
municipais	temem	que	mudanças	de	ordem	
política	nos	governos	federal	e	estadual	pos-
sam	acarretar	a	 suspensão	dos	 incentivos	
financeiros,	pois	perdura	o	entendimento	
de	que	o	Saúde	da	Família	é	um	programa	
e	não	uma	política	e	estratégia	de	reorien-
tação	do	modelo	de	atenção	voltada	para	
o	fortalecimento	do	SUS.

A	manutenção	do	 repasse	dos	 incen-
tivos	vinculada	ao	cumprimento	de	metas	
mostrou	 ser	 uma	 estratégia	 que	 estimula	
a	valorização	das	informações	contidas	no	
SIAB.	Em	várias	Coordenadorias	Regionais,	
verificam-se	discussões	sobre	os	elementos	
que	podem	interferir	na	qualidade	da	aten-
ção	e	medidas	a	serem	implementadas	para	
a	sua	melhoria.	
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