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SITUAÇÃO DE SAÚDE

Elemento importante na análise do desenvolvimento de um país/região/estado/município.

Variável fundamental- garantia ou não de um Estado na promoção das necessidades mais elementares da

população (desenvolvimento de um estado, a produtividade da oferta de trabalho, as condições de vida, a

possibilidade de acesso da população aos bens e serviços básicos ,..

.....a sustentabilidade de um sistema depende de aportes financeiros investidos como forma de garantir o

acesso e a qualidade quando necessário...

Financiamento da saúde é um tema que acompanha as mudanças do sistema de saúde brasileiro desde sua 
origem- distribuição de recursos financeiros da saúde - desafio importante aos gestores.

Emenda Constitucional n. 29 de 13 de setembro de 2000- assegurou o financiamento das
ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo que as três esferas de governo aportem
anualmente recursos mínimos provenientes da aplicação de percentuais das receitas e
determinando as suas bases de cálculo
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REGIÃO SUL 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
29 milhões de habitantes
576.773.368 km² de extensão

São Paulo e Mato Grosso do Sul 
Argentina, Uruguai e Paraguai 
Região que envolve 05 estados brasileiros e 04 países e tem então como incumbência 
administrar a realidade de saúde em todas as suas dimensões e complexidades

Cofinanciamento estadual na saúde
-Variável  determinante para trabalhar com desigualdades regionais;
-Cofinanciamento trata da parcela estadual de financiamento ao SUS
Fonte de pesquisa: Planos Estaduais de Saúde dos respectivos estados;documentos e 
Resoluções CIB, Portarias os quais estão disponíveis em sites oficiais, IBGE, etc. Período : 
últimos 04 anos. Trata-se, portanto de um retrato que evidencia a realidade atual dos 
estados.



Região SulRegião SulRegião SulRegião Sul

Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul

Extensão 199.307.945 km² 95.733.978 km² 281.731.445km²

Número de Municípios 399 295 497

População 11.081.692 hab.
(capital + 9 municípios = 40,7 % 
da pop.)

6.727.148  hab.
(461.524 - na capital)

11.207.274 hab.
(1.472.482 residem na capital)

Taxa de Urbanização 85,33% (2010) 84% (2010) 85,1% (2010)

Rendimento Nominal Domiciliar* R$ 1.210,00/mensais R$ 1.245,00/mensais R$ 1.318,00/mensais

IDHM ** 0,749 (2010) 0,774 (2010) 0,746 (2010)

População Masculina 48,8% 48,9% 48,7 %

População Feminina 51,2% 51,1% 51,3%

Taxa de Fecundidade 1,7 1,6 1,6

Composição da População “Pirâmide Adulta” “Pirâmide Adulta” “Pirâmide Adulta”

Alfabetização 94,2% (2010) 96% (2010) 95,6% (2010)

Mortalidade Infantil-(para cada 1000 
Nascidos Vivos)

12,15 (2010)-11,65(2012) 11,2 (2010)- 10,7 (2012) 11,2 (2010)- 10,7(2012)

* Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua/IBGE.
** Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação 
e renda.
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promover a equidade 
na distribuição dos 
recursos, ações e 
serviços de saúde

Buscar a 
integralidade 

solidário e 
cooperativo 

MODELO BRASILEIRO DE FINANCIAMENTO TRIPARTITE-

EC 29-A União não intervirá –manter a integridade/ repelir invasão estrangeira/ assegurar a observância dos princípios 
constitucionais ,...
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II. Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

III. Vigilância em Saúde

IV. Assistência Farmacêutica

V. Gestão do SUS

VI. Investimentos na Rede de Serviços de 
Saúde

Os blocos de financiamento são

constituídos por componentes, de acordo

com as especificidades de suas ações e os

serviços de saúde pactuados. Os recursos

federais são transferidos aos estados,

Distrito Federal e municípios, fundo a

fundo, em conta única e específica para

cada bloco de financiamento, observados

os atos normativos específicos. Portaria n.

2.121/GM/1998 –Piso de Atenção Básica-

PAB- por base o per capita e a divisão do

teto financeiro contemplando: Atenção

Básica; Assistência de Média e Alta

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

(recursos PAB do Fundo Nacional de Saúde

aos Fundos de Saúde dos municípios-

adesão e implementação das ações desde

que constantes no Plano de Saúde)

Portaria GM/MS n. 204, de 29 /01/ 2007- regulamenta o financiamento e a transferência dos
recursos federais para as ações e serviços de saúde, com o respectivo monitoramento e
controle. Os recursos federais destinados às ações e serviços de saúde passam a ser organizados
e transferidos na forma de blocos de financiamento. São seis os blocos de financiamento:
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Cofinanciamento 
Estadual da Atenção 

Básica na Redução das 
desigualdades em Saúde 

Financiamento das parcelas 
complementares ao 

financiamento federal  que já 
existe  no bloco de da Atenção 

Básica 

Processo deve 
ocorrer de forma 

participativa com os 
municípios

Processo precisa ser Processo precisa ser Processo precisa ser Processo precisa ser 

articulado entre os entes articulado entre os entes articulado entre os entes articulado entre os entes 

federados para enfrentar federados para enfrentar federados para enfrentar federados para enfrentar 

com êxito os principais com êxito os principais com êxito os principais com êxito os principais 

nós críticos que nós críticos que nós críticos que nós críticos que 

dificultam a expansão, dificultam a expansão, dificultam a expansão, dificultam a expansão, 

qualificação e qualificação e qualificação e qualificação e 

consolidação da rede de consolidação da rede de consolidação da rede de consolidação da rede de 

Atenção Básica Atenção Básica Atenção Básica Atenção Básica 

Cofinanciamento Estadual representa uma ferramenta dos estados em induzir determinadas ações e/ou resultados do 
SUS estadual
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Considerar as 
especificidades de 

cada 
região/municípios no 

desenvolvimento e 
consolidação da rede 

de Atenção Básica

Secretarias Estaduais de 
Saúde são 

corresponsáveis pelo 
financiamento da 

Atenção Básica junto aos 
municípios

Pactuar nos espaços 
institucionais (Comissão 

Intergestores Bipartite/ CIB e 
Comissão Intergestores/ CIR)

desenhos de financiamento 
são tripartite capazes de 

induzir a melhoria dos serviços 
de Atenção Básica, alinhando 

iniciativas comuns ás três 
esferas
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Cofinanciamento emSaúde na Atenção Básica na Região Sul



PROF DRA MARIA ISABEL BARROS BELLINI                                                PROF REBEL ZAMBRANO MACHADO
http://br.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=baixaki&hsimp=yhs-baixaki_br_installcore_01&type=p&p=regi%C3%A3o+sul

Modelo- CONASS desenvolveu várias oficinas ; recursos do Incentivo Estadual para o custeio e qualificação das ações da APS foram 
definidos com base no Fator de Redução das Desigualdades, aprovado na Comissão Intergestores Bipartite de fevereiro de 2012

Fator de Redução das Desigualdades-critérios 
classificação dos municípios com uma pontuação que 
varia de 0 a 10 calculada a partir da média ponderada 

dos indicadores a seguir 

PIB per capita (peso 2,Percentual da população com 
Plano de Saúde (peso 1) ) 

Percentual da população em Extrema Pobreza (peso 1) 
- Grau de Urbanização (peso 1) - Índice IPARDES de 

Desempenho Municipal (peso 1)

Implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS)
Até 2020  com a APS - em todos os municípios atuando como porta de entrada, com resolutividade e responsabilidade pelos cuidados dos seus cidadãos-mais próximo possível 

das residências dos cidadãos, aumentando as capacidades de respostas às demandas sociais, sanitárias e assistenciais por parte das equipes de APS, eficiência e de forma 
humanizada. As equipes de APS deverão se instituir como um novo paradigma assistencial no setor saúde, produzindo uma mudança em todo o modelo de atenção à saúde no 

Estado

Modelo: 03 Componentes
Capacitação, Investimento na melhoria das Capacitação, Investimento na melhoria das Capacitação, Investimento na melhoria das Capacitação, Investimento na melhoria das 

Unidades Básicas de Saúde e Custeio das Ações Unidades Básicas de Saúde e Custeio das Ações Unidades Básicas de Saúde e Custeio das Ações Unidades Básicas de Saúde e Custeio das Ações 

da APSda APSda APSda APS

Educação 
Permanente

-

“ondas formativas”- Regionais de Saúde, Municípios 
e Universidades - realização de Oficinas de 
Planificação da Atenção Primária à Saúde

PARANÁ
Programa de Qualificação da Atenção Primária à 

Saúde(APSUS)
nova lógica para a organização daAtenção Primária 

à Saúde (APS)
estreitando as relações entre o Estado e os Municípios, 
fortalecendo as capacidades de assistência e de gestão

***** Esse modelo de financiamento substitui os repasses que eram feitos para custeio das equipes de saúde da família e outros
*Contrato de gestão –ferramenta da administração pública
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O Cofinanciamento do Paraná para a Atenção Básica foi estabelecido através da Resolução SESA 
Nº 001/2014, que autoriza o repasse do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de 
Saúde, destinados ao incentivo de Investimento na Rede de Serviços de Saúde, para Construção 
e/ou ampliação de Unidade da Saúde da Família no âmbito do Programa de Qualificação da 
Atenção Primária em Saúde – APSUS para no Biênio 2013/2014.  

A Resolução também define que a comprovação da aplicação dos recursos deverá ser prestada 
através dos Relatórios de Gestão enviados ao Conselho de Saúde o qual analisará amparado na 
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.
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A gestão da SES/SC busca promover ações de monitoramento e avaliação que são previstas pelo PMAQ. Em 
consonância com a Resolução que determina que os recursos do cofinanciamento estadual  devam ser utilizados para 

desenvolvimento de ações que visem à melhoria contínua do acesso e da qualidade na Atenção Básica / ESF, 
prioritariamente, em ações de Educação Permanente.

Critério utilizado - adesão do município ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica –
PMAQ do Ministério da Saúde

Equipes de Saúde da Família 
que aderiram ao PMAQ 

Equipes de Saúde da Família 
que NÃO aderiram ao PMAQ 

Equipes de Saúde Bucal que 
NÃO aderiram ao PMAQ

Equipes de Saúde Bucal que 
aderiram ao PMAQ

SANTA CATARINA

Resolução CIB/SC 520/13
Cofinanciamento da Atenção 

Básica/2014
Estratégia Saúde da Família - ESF 
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Cofinanciamento dos Centros de Especialidades Odontológicos (CEOs) regionalizados o valor de R$ 951.456,00 (novecentos e cinquenta 
e um mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais). Os critérios e valores estão descritos na Deliberação 098/CIB/SC/13. E para a

realização de Eventos Temáticos da Atenção Básica e publicação da Revista Catarinense de Saúde da Família foi reservado R$ 842.744,00
(oitocentos e quarenta e dois mil e setecentos e quarenta e quatro reais).

NASF SC Modalidade 1 e 2, e cofinanciar os NASF Federal Modalidade 1, 2 e 3, o valor foi de R$ 7.124.000,00(sete 
milhões cento e vinte e quatro mil reais). Os critérios e valores estão descritos na Deliberação 440/CIB/SC/2013, de 26 

de setembro de 2013.  

A soma dos recursos investidos em CPAS totaliza R$ 1.350.000,00 (hum milhão trezentos e cinquenta mil reais) o que 
mantem os critérios da Deliberação 53/CIB/SC/2011

Financiamento- ações dos novos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS

CAPS I (não microrregional), II, III, AD e CAPSi: R$ 270.000,00 
(duzentos e setenta mil reais)

-CAPS I microrregionais que atendam a dois ou mais 
municípios  que já estiverem em funcionamento : R$ 

820.000,00 00 (oitocentos e vinte mil reais)

CAPS I microrregional: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil 
reais).
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Cofinanciamento/RS- estratégia principal a Política de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Básica em Saúde (PIES)-
2011:amplia o volume de recursos repassados aos municípios e torna a utilização de critérios de distribuição mais 

compatíveis com o princípio da equidade, através de um conjunto de medidas articuladas com as políticas federais nesta 
área, 

PAB estadual-Regulamentada pela Resolução nº 119/11, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RS),prevê a distribuição de 
recursos aos municípios por meio de uma fórmula que utiliza critérios que vão além do clássico coeficiente populacional

coeficientes de faixas etárias (maior 
concentração de crianças menores de cinco 

anos e de idosos, maiores de 60 anos)-
critérios de corte de faixas etárias leva em 

conta as características da população gaúcha, 
em particular a longevidade, assim como a 
prioridade estadual em relação à atenção à 

Primeira Infância

inverso da receita tributária líquida per 
capita, que indica a capacidade produtiva e 

também a situação econômica dos 
municípios, o que incide nas condições e 

necessidades de saúde da população

-Índice de Vulnerabilidade Social – IVS- busca 
corrigir as desigualdades 

-indicador importante na proposição de 
critérios de equidade no financiamento da 

saúde pública

Rio Grande do Sul

CIB/RS a RESOLUÇÃO Nº. 325/11-
CIB/RS

Grupo de Trabalho pelo Fortalecimento da Atenção Básica (GT-AB). Objetivo: Aproximar os gestores do
SUS-RS para juntos enfrentarem, de maneira inovadora e comprometida com o Sistema Único de Saúde, às
demandas e desafios para a qualificação da Atenção Básica; e, Construir espaço de formulação e cooperação

entre a gestão municipal e estadual pelo fortalecimento da Atenção Básica.
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O cofinanciamento para 
atenção básica foi desdobrado 

em 26 componentes- PIES 
através da Portaria Estadual nº 

280 de 11 de abril de 2014

PIES / 2014 -estabelecido 
em R$ 120.000.000,00, 

repassado em 04 parcelas, 
divididos entre todos os 

municípios, de acordo com 
critérios de equidade

Recursos financeiros 
destinados ao custeio de 

ações e serviços -registrados 
nos respectivos Planos de 

Saúde Municipais vigentes e 
aprovados pelos CMS

-prioridades informadas pelos 
indicadores de saúde pactuados, 

especialmente em áreas de maior 
potencial para a redução de 

internações hospitalares,

- Índice de Vulnerabilidade em 
Saúde (IVS), que teve como 

objetivo reduzir as desigualdades 
regionais na distribuição dos 

recursos

Resolução Estadual nº 502 de 
14 de outubro de 2013- R$ 
30.000 para implantação de 

nova Equipe de Saúde da 
Família

Portaria Estadual nº 539 de 20 de novembro de 2013 e Portaria 
Estadual nº 563 de 24 de dezembro de 2013 – destina R$ 60.000,00/ 

anual para equipe de SF com equipe de Saúde Bucal e acrescenta a 13ª 
parcela de R$ 5.000,00 . 

Para equipe de SF sem Saúde Bucal o valor anual é de R$ 48.000,00/ 
com mais a13ª parcela de R$ 4.000,00 (o estado do Rio Grande do Sul é 

o único estado que acrescenta a 13ª parcela). 

Resolução Estadual nº 503 de 14 de outubro de 2013-
Adicional mensal de R$4.000,00 ou R$5.000,00/eSF com 2 
Enfermeiro (pelo menos 1 c/Esp. prevista na Resolução). 

Adicional mensal de R$2.000,00/eSF com Médico de 
Família e Comunidade

Resolução Estadual nº 636 de 23 de dezembro de 2013-Incentivo para o 
Programa de Combate ao Racismo Institucional na Atenção Básica do 

RS (PCRI/AB-RS) aos municípios que possuem eSF ou que foram 
contemplados com o Programa Mais Médicos (condicionado ao Termo 

de Compromisso disponibilizado pela Coordenação Estadual da Saúde da 
População Negra/DAS/SES). 

Os valores vão de R$10.000,00 para municípios com ate 10 mil hab à 
25.000,00 para municípios com 100 mil hab
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Resolução Estadual nº 235, de 12 de maio de 
2014-recursos para implantação da Linha de 
cuidado em HIV/AIDS e outras DST Incentivo 

anual na rede de Atenção Básica de R$ 
15.495.324,00 repassados em 2 parcelas (40% e 

60%, respectivamente) aos  64 municípios 
homologados em Resolução

Resolução Estadual nº 633 de 23 de 
dezembro de 2013- R$ 50.000 para 

aquisição de veículo exclusivo para as 
Esf. Município homologado em 

Resolução com 01 a 02 eSF – 01 veículo 
até Município com 16 eSF – 05 veículos. 

Portaria Estadual nº 565 de 24 de dezembro 
de 2013- R$ 250.000,00 para aquisição de 
Unidade Móvel Terrestre para atuação de 

eSF em áreas rurais com população 
rarefeita/município homologado em 

Portaria. 

Resolução Estadual nº 233, de 12 de 
maio de 2014- R$ 1.200,00 para 
contratação de Acompanhante 

Terapêutico nas UBS

Resolução Estadual nº 504 de 23 de dezembro de 2013-Incentivo aos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) no valor de R$ 50.000 

para aquisição de veículo exclusivo/equipes de NASF ou NAAB

Resolução Estadual nº 503 de 14 de outubro de 2013-
Incentivo a Equipe de Saúde Bucal (eSB) Adicional mensal de 

R$1.000,00/eSB modalidade II vinculada a eSF;

Portaria Estadual nº 892 de 22 de novembro de 2012-Parcela 
única de R$ 1.014,00/ACS paga no último trimestre do ano

Portaria Estadual nº 539 de 20 de novembro de 
2013-Programa de Acesso à Melhoria e Qualidade 
(Pmaq) e Qualidade (Pmaq) eAB – com valores que 

vão de R$ 8.500,00/mês, conforme desempenho  eSB
- até R$ 2.500,00/mês conforme desempenho

Portaria Estadual nº 41 de 1 de fevereiro de 2013- Equipes 
Multidisciplinares de Saúde Indígena de Indígena R$ 4.000,00 por 

completa. de R$ 1.000,00 até R$ 4.000,00 por Equipe não 
completa (conforme dados populacionais). 



PROF DRA MARIA ISABEL BARROS BELLINI                                                PROF REBEL ZAMBRANO MACHADO
http://br.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=baixaki&hsimp=yhs-baixaki_br_installcore_01&type=p&p=regi%C3%A3o+sul

Resolução Estadual nº 636 de 23 de dezembro de 
2013-Saúde da População Negra Incentivo financeiro 

à eSFQ: referente a 50% de acréscimo no incentivo 
financeiro da parcela básica da eSF aos municípios 

com comunidade remanescentes de quilombos
habilitados na Resolução. 

Resolução Estadual nº 098 de 05 de abril de 2013. 
Adicional de qualificação da eSFQ corresponde, 

inicialmente, a 20% de acréscimo sobre o valor da 
parcela básica da eSF. 

Portaria nº 539 de 20 de novembro de 2013. 
Incentivo para o Programa de Combate ao Racismo 

Institucional na Atenção Básica do RS (PCRI/AB-RS) –

incentivo automático aos municípios que aderiram à 
eSFQ: com valores que vão de R$ 10.000,00 para 

municípios com até 10 mil hab à R$ 25.000,00 para 
municípios com mais de 100 mil hab

Portaria Estadual nº 578 de 12 de dezembro de 2013-
recursos para o Primeira Infância Melhor (PIM) no 

valor de R$ 1.000,00/visitador 40h, R$ 750,00/visitador 
30h, R$ 500,00/visitador 20h. Obs.: os municípios 
habilitados pela Portaria 071/2010 permanecem 

recebendo R$ 1.000,00/visitador. . 

Resolução estadual nº 257 de 31 de agosto de 2011-Incentivo a Saúde 
Prisional com População de 100 a de 3.000: o repasse entre R$ 8.222,00 a 

R$ 14.220,00. Teto máx. de R$ 80.000,00/Unidade de Saúde Prisional 
habilitada mediante apresentação de Plano de Trabalho aprovado 

tecnicamente pela SES-RS. 

Resolução Estadual nº 063, de 12 de maio de 2014.-
incentivo de para o projeto Tele-espirometria/ RespiraNet

em parceria com o TelessaúdeRS, com repasse de R$ 
4.210,00 em parcela única e R$ 6.991,54 para implantação 

de projeto de Telediagnóstico aos municípios 
homologados em Resolução

Resolução Estadual nº 504 de 23 de dezembro 
de 2013- recursos no valor de

R$100.000/aquisição de veículo 
exclusivo/equipe de Consultórios na Rua

Resolução Estadual nº 403 de 26 de outubro de 2011-
recursos e incentivo aos Núcleos de Apoio à Atenção 

Básica (NAAB) R$ 10.000,00 para implantação, R$ 
6.000,00/NAAB sem adesão à linha de cuidado em Saúde 
Mental/mês, R$ 8.000,00/NAAB com adesão à linha de 

cuidado em Saúde Mental/mês. Mais R$50.000 para 
aquisição de veículo exclusivo/equipes de NASF ou NAAB. 
Resolução Estadual nº 504 de 23 de dezembro de 2013). 
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Resolução Estadual nº 404 de 26 de 
outubro de 2011-recursos para 

Oficina Terapêutica (OT) Modalidade 
I (1 profissional de nível médio ou 

oficineiro) - R$ 1.500,00/mês. 
Modalidade II (1 profissional com 
curso superior ou oficineiro) - R$ 

3.000,00/mês. 

Resolução Estadual nº 234, de 12 de maio de 2014.-
recursos para Composições de Redução de Danos R$ 
10.000 na ocasião da aprovação do projeto pela 
Gestão Estadual. Modalidade 1 - Composição de 
Equipe de Redução de Danos: R$ 6.000,00/mês. 
Modalidade 2 - Composição Intersetorial de Redução 
de Danos: R$ 3.000,00/mês. 

Resolução Estadual nº 142 de 1º de abril de 2014-Rede SUS RS (e-SUS e 
outras estratégias) Incentivo de até R$44.000,00/ESF. 

Resolução Estadual nº 672 de 23 de dezembro de 2013-Recursos 
para atender ao Verão numa Boa – 2013/2014 R$ 50.000,00 para 
municípios com aumento pop. sazonal que incrementaram até 50 

atendimentos/dia entre dez/12 e fev/13. R$ 75.000,00 para 
municípios com aumento pop. sazonal que incrementaram de 51 a 
100 atendimentos/dia entre dez/12 e fev/13. R$ 100.000,00 para 

municípios com aumento pop. sazonal que incrementaram mais de 
100 atendimentos/dia entre dez/12 e fev/13. 

Resolução Estadual nº 590 de 11 de novembro de 2013-
Recursos para ações de Educação Permanente na Atenção 

Básica - Incentivo anual de R$ 10.000.000,00, com possibilidade 
de acréscimo de R$ 2.000.000,00 de acordo com critérios 

especificados em Resolução, considerando valor mín. de R$ 
15.000,00 ano/município e quantia proporcional à pop. 

residente. 
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ALGUMAS REFLEXÕES- Região Sul

População-RS e PR- tamanho populacional semelhante - SC -população significativamente menor-

aproximadamente 4.300.000 menos hab.

Numero de Municípios – também há uma diferença significativa-399-295 -497-

Taxa de urbanização – é semelhante nos 03 estados – 85% e 84%

Rendimento nominal domiciliar/população residente– (PR)R$ 1.210,00/mensais –, R$ 1.245,00(SC); R$

1.318,00 (RS) - ainda que o RS apresente o rendimento mais alto os outros indicadores de saúde são mais

positivos em SC;

IDHM- 0,749 (PR)–0,774(SC) e 0,746 (RS)

População masc- semelhante nos 03-População fem. semelhante nos 03 estados
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Taxa de fecundidade - 1,7 e 1,6

Composição da população- envelhecimento-

Alfabetização - 94,2% (PR), 96 (SC) e 95,6%(RS)

Mortalidade infantil –

-12,15 - 11,65(PR)

-12,05- 10,60 (SC)

-11,02 -10,70(RS)
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A forma como cada estado construiu sua política de cofinanciamento estadual para a atenção básica e

para enfrentamento das desigualdades em saúde apresenta diferenças, mas com alguns pontos em

comum.

Ressalta-se alguns aspectos mais importantes:

-Rio Grande do Sul e Santa Catarina apostaram em replicar nos estados incentivos conforme as avaliações

do PMAQ em uma perspectiva de incentivar as equipes a partir de resultados.

-Rio Grande do Sul - diversificou o cofinanciamento, com variáveis de incentivos para induzir um modelo

de atenção à saúde da população relacionado a melhorar a clínica e o cuidado da população, com a

inclusão de um segundo enfermeiro com especialização, médico com especialização medicina de família,

proporção diferenciada de equipes de saúde bucal, entre outros;

-excluiu a vinculação de resultados de indicadores ao repasse de recursos, oferecendo maior liberdade

para os gestores, não sendo possível avaliar como resultado concreto positivo.
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Paraná e Rio Grande do Sul- introduziram no cofinanciamento o componente de redução das

desigualdades, mesmo com diferentes composições de índices, o objetivo foi diferenciar os municípios

com maiores dificuldades de financiamento, oferecendo um maior cofinanciamento e garantir um acesso

mais qualificado à população, com vistas a implementar a equidade na distribuição de recursos;

- iniciativas que sugerem a importância de monitorar as ações/recursos e avançar para uma avaliação

consistente com o objetivo de conhecer o impacto na saúde da população, a partir de indicadores

pactuados.

-Paraná avança construindo um planejamento estratégico para 2020, com definição de indicadores de

resultados para atingir as metas projetadas, com a inclusão do instrumento de contratos de gestão,

estratégia que acompanha as modernas tendências da administração pública por resultados;
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Finalmente, em relação organização do sistema de saúde e enfrentamento

das desigualdades em saúde os 03 estados incluem a Educação Permanente no

cofinanciamento, mas o Paraná desenvolve uma estratégia para reorganizar o

sistema estadual de saúde, utilizando-se do modelo de oficinas do CONASS para a

Atenção Primária à Saúde e para organização das Redes de Atenção à Saúde;

Talvez a experiência do Paraná se apresente como a mais consistente para as

mudanças dos processos de trabalho, organização das Redes de Atenção à Saúde e,

com isso, possibilite que a atenção básica se coloque como ordenadora da rede e do

cuidado, desde um modelo assistencial preconizado no marco regulatório do SUS e

portanto mais efetivo no enfrentamento das desigualdades em saúde.



PROF DRA MARIA ISABEL BARROS BELLINI                                                PROF REBEL ZAMBRANO MACHADO
http://br.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=baixaki&hsimp=yhs-baixaki_br_installcore_01&type=p&p=regi%C3%A3o+sul

Referencias bibliográficas

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O Financiamento daSaúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

– Brasília: CONASS, 2011. 124 p.Coleção Para Entender a Gestão do SUS,2011, 2

BRASIL. Conselho.Saude. bvsms.saude.gov.br/bvs/gm/2007/prt0204_29_01_2007. gov.br/14cns/docs/emendaconstitucionaln29.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede

de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).Diário Oficial da União, Brasília, 30 dez. 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. ManualOperacional da Segunda Etapa da Fase 2 do PROESF -

Projeto de Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde da Família. Adesão e Contratualização Estadual ao Saúde Mais perto de

Você. 2012.



PROF DRA MARIA ISABEL BARROS BELLINI                                                PROF REBEL ZAMBRANO MACHADO
http://br.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=baixaki&hsimp=yhs-baixaki_br_installcore_01&type=p&p=regi%C3%A3o+sul

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. PORTARIA Nº 565/2013 . Resolve: Criar incentivo financeiro para aquisição

de Unidade Móvel Terrestre para atuação de equipes de saúde da família em áreas rurais com população rarefeita.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. PORTARIA Nº 280/2014, Dispõe sobre o financiamento Estadual para 

Atenção Básica dentro da Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica – PIES 2014.

RIO GRANDE DO SUL. SECRETARIA DA SAÚDE PORTARIA Nº 539/2013 Estabelece Incentivo Financeiro Estadual 

para Estratégia de Saúde da Família (ESF), Estratégia de Saúde Bucal (ESB) e Estratégia de Saúde da Família Quilombola 

(ESFQ).

RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SAÚDE PORTARIA Nº 563 /2013 - CIB/RS Criar incentivo financeiro estadual 
extraordinário para estratégia saúde da família e estratégia de saúde da família e saúde bucal, denominado de décima 
terceira parcela do incentivo estadual.

RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SAÚDE Resolução Nº 119/11 - CIB/RS e Nota Técnica - Política de Incentivo Estadual à 
Qualificação da Atenção básica em Saúde (PIES)

RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SAÚDE RESOLUÇÃO Nº 233/14 - CIB / RS RESOLVE: - Instituir, dentro da Política 
Estadual de Saúde Mental, incentivo financeiro para contratação de profissional de saúde que desenvolva a função de 
Acompanhante Terapêutico nas equipes de atenção básica, em unidades básicas de saúde e/ou estratégias de saúde da 
família.



PROF DRA MARIA ISABEL BARROS BELLINI                                                PROF REBEL ZAMBRANO MACHADO
http://br.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=baixaki&hsimp=yhs-baixaki_br_installcore_01&type=p&p=regi%C3%A3o+sul

Muito obrigada
Maria.bellini@pucrs.br

Zambrano.rebel@gmail.com
Rebel-machado@saude.rs.gov.br 


