
BANCO MUNDIAL

Setembro 2007  • Número  123

Uma série regular de notas ressaltando as lições recentes do programa operacional e analítico do 
Banco Mundial na Região da América Latina e do Caribe.

O recém-concluído Projeto de Expansão da Saúde da 
Família1 (PROESF) prestou apoio ao Programa de Saúde 
da Família (PSF) do Brasil e proporcionou surpreenden-
tes melhorias na cobertura dos serviços básicos de saúde.  
O objetivo do projeto foi melhorar a utilização e a quali-
dade dos serviços de saúde financiados com recursos 
públicos por meio do seguinte: a) ampliação da cobertura 
do PSF em aproximadamente 100 municípios de grande 
porte, estabelecendo sistemas de referência e contra-
referência e o lançamento de financiamento baseado no 
desempenho e mecanismos de gestão; b) estabelecimento 
da saúde da família como elemento central da capacita-
ção profissional e para-profissional em saúde; e c) forta-
lecimento da capacidade do Ministério da Saúde (MS) 
para monitorar e avaliar sistematicamente os serviços de 
saúde, políticas e atividades de treinamento do PSF.

Desigualdades nos resultados da saúde

Estimativas de 2000/2001 sugeriram que 45% da população 
brasileira viviam na pobreza e 23% (35 milhões) viviam em 
extrema pobreza.  Aproximadamente metade das pessoas 
de baixa renda viviam nas áreas urbanas.  Dados do Censo 
Demográfico de 1996 demonstraram que as condições de 
saúde das pessoas de baixa renda no Brasil eram significati-
vamente piores do que as das pessoas que não eram pobres.  
As crianças das famílias de baixa renda corriam um risco 
três vezes maior de morrer antes de completar cinco anos de 
idade do que as crianças dos segmentos mais abastados da 
população.  As taxas de fertilidade entre as adolescentes de 
baixa renda eram seis vezes mais elevadas do que entre as 
adolescentes com melhores condições financeiras e as me-
ninas de baixa renda enfrentavam riscos muito maiores de 
morbidade e mortalidade materna.  

Os dados do Censo Demográfico de Saúde sugeriram 
que, nos níveis de renda semelhantes, os pobres das áreas 
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urbanas tinham resultados de saúde ligeiramente piores 
do que os das áreas rurais.  Cerca de 40% dos brasileiros 
no quintil mais pobre e 75% no segundo quintil mais po-
bre viviam nas áreas urbanas. 

Embora as crianças pobres das áreas urbanas tivessem 
melhores índices de vacinação e contassem com uma 
probabilidade maior de receber tratamento para a diar-
réia e para as infecções respiratórias agudas (IRA) do que 
suas contrapartes rurais, a prevalência dessas doenças era 
superior entre os pobres das áreas urbanas.  Embora as 
pessoas de baixa renda das áreas urbanas tivessem maior 
acesso aos serviços de saúde na infância do que as pessoas 
das áreas rurais, as taxas mais elevadas de mortalidade 
infantil nas áreas urbanas levantaram questões acerca da 
oportunidade, continuidade e qualidade do cuidado rece-
bido e/ou da gravidade da doença subjacente.  Em linhas 
gerais, as pessoas de baixa renda apresentaram taxas de 
utilização 25% menores do que os que não eram pobres 
tanto nas áreas urbanas quanto rurais.  Essas desigualdades 
– reflexos dos maiores custos de transação e das barreiras 
comportamentais – levaram o Governo brasileiro a intro-
duzir sistemas proativos de prestação de serviços de saúde 
às comunidades e às famílias, tais como o PSF, e a for-
necer incentivos financeiros para que os 5.500 municípios 
do país, os principais atores na organização e prestação de 
serviços de saúde pública, os adotassem.  

O Programa de Saúde da Família e seus desafios 

O PSF foi lançado em 1994, com base nos pontos fortes 
de seu predecessor, o Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS), que havia lançado o uso de agentes de 
saúde remunerados que atendiam à comunidade de forma 
organizada.  O PSF foi considerado o centro da transfor-
mação do sistema de cuidados de saúde, principalmente 
curativo e centrado no hospital, em um sistema voltado 

1. Extraído de Implementation Completion and Results Report (ICR 693) of  Brazil: Family Health Extension Adaptable Lending Program (First Phase) (Relatório 
sobre implementação, conclusão e resultados (ICR 693) do Brasil: Extensão da saúde da família adaptável ao programa de crédito (primeira fase), outubro de 2007.
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para a prevenção, promoção e cuidados básicos. O PSF 
organizou os agentes comunitários em equipes, as quais, 
de modo geral, incluíram um médico generalista ou médi-
co de família, um(a) enfermeiro(a), um ou dois auxiliares 
de enfermagem e, muitas vezes, equipes de profissionais 
em saúde dental.  Tomando por base o PACS, o PSF for-
neceu equipamentos às equipes (médicos, transporte e tec-
nologia básica da informação) e um sistema padronizado 
de trabalho e requisitos de elaboração de relatórios.  Cada 
equipe recebeu a responsabilidade de prestar cuidados a 
um grupo definido de 600-1.000 famílias.

O objetivo do PESF foi expandir a cobertura do PSF de 
35% da população (38 milhões de pessoas em 3124 mu-
nicípios com 10.900 Equipes de Saúde da Família) para 
50% de cobertura.  Na época, a maior parte da expansão 
do PSF havia ocorrido nas áreas rurais e periurbanas, 
onde havia poucos prestadores municipais primários. O 
programa enfrentou vários desafios:

A implementação nas áreas urbanas era fragmenta-
da, em parte porque o PSF enfrentava o duplo desafio 
de expandir a cobertura e transformar o sistema mu-
nicipal de prestação de cuidados primários, tradicional 
e muitas vezes ineficaz, em um sistema baseado na 
estratégia de saúde da família.  
A expansão do Programa nas grandes áreas urbanas e 
regiões metropolitanas havia sido mais lenta do que o pre-
visto, apesar das modificações nos incentivos financeiros.
As autoridades municipais de saúde não tinham 
critérios claros para priorizar as intervenções do 
programa e áreas geográficas e, em vez disso, aplica-
vam uma combinação de critérios de risco associados 
a demandas políticas e da comunidade;
Havia um sistema de referência inadequado devido à 
falta de uma porta de entrada definida para a população e à 
ausência de um prestador que assumisse a responsabilidade 
pelo cuidado total do indivíduo e da família que coexistis-
sem dentro dos modelos tradicionais de PHC existentes; 
A qualidade dos serviços era irregular devido à escassez 
de vacinas, medicamentos, serviços laboratoriais, equipa-
mentos e suprimentos médicos e protocolos e padrões de 
tratamento, controle de qualidade e treinamento;
Havia importantes pontos de estrangulamento no su-
primento de recursos humanos em termos de quantidade 
e qualidade e diferentes aptidões entre as equipes de PSF 
existentes. Os mecanismos contratuais/de emprego baseav-
am-se intensamente em pessoal temporário.  Conseqüente-
mente, eles eram flexíveis, porém instáveis, e resultavam 
em desafios jurídicos e políticos e na alta rotatividade de 
pessoal, o que comprometia a continuidade do programa e a 
estabilidade da relação médico-paciente, elemento funda-
mental para o modelo de saúde da família do PSF. 
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Para alcançar o seu objetivo de expandir o PSF, a fim de fornecer 
cobertura à metade da população brasileira até 2002, o Governo:   

Promoveu intervenções de atenção básica à saúde 
que fossem as mais custo-efetivas e benéficas para as 
pessoas de baixa renda e priorizou ações que focal-
izavam as doenças transmissíveis e não-transmissíveis 
que afetavam os pobres. 
Garantiu maior aumento do financiamento para 
o setor e para o PSF (14% do orçamento do MS foi 
destinado ao PSF); aprovou novas normas que procu-
raram corrigir as deficiências observadas no processo 
de descentralização e, ao mesmo tempo, fortaleceu 
dispositivos institucionais para facilitar a ampliação 
do PSF.  Os municípios e estados que cumprissem 
essas normas se qualificariam para maiores transferên-
cias do governo federal. 
As normas também fortaleceram as exigências de 
gestão para que os municípios se qualificassem para 
a condição de “gestão autônoma” e criaram um papel 
mais forte para os estados na supervisão da gestão dos 
recursos municipais.  Os estados e municípios tiveram 
de desenvolver planos de saúde e assinar acordos que es-
pecificassem metas de desempenho.  Os municípios que 
cumprissem as novas normas seriam “certificados” pelo 
MS para receber aumento dos pagamentos per capita; 
Desenvolveu uma versão preliminar de política de recur-
sos humanos que apoiava o desenvolvimento de pessoal 
qualificado em gestão de serviços de saúde, planejamento 
familiar e estratégias e práticas de saúde da família, ao 
mesmo tempo em que padronizou e regulamentou os 
dispositivos contratuais que afetavam as equipes do PSF.

Resultados

A primeira etapa do PROESF ultrapassou em muito as 
expectativas originais em termos de cobertura do Pro-
jeto ampliando o número de municípios participantes de 
40 para 187 e beneficiou, em média, 34,4% da população 
desses municípios. 

Os êxitos na área de indicadores de serviços saúde, tais 
como saúde materno-infantil (cobertura pré-natal) e 
redução das internações hospitalares para IRA e diar-
réia também foram examinados com base no nível de 
cobertura do PSF nos municípios participantes.  Os mu-
nicípios com cobertura do PSF acima de 60% demon-
straram o mais elevado aumento no número de mães 
com sete ou mais consultas de pré-natal – 12%, ou 
seis vezes mais que a média de todos os municípios.  O 
aumento da cobertura da vacinação antitetânica para ges-
tantes foi até três vezes maior nos municípios com mais 
de 40% de cobertura do PSF do que o aumento médio de 
todos os municípios participantes.  Conforme previsto, 
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a redução média de internações hospitalares por IRA e 
diarréia foi maior em municípios com maior cobertura do 
PSF. Por exemplo, municípios com cobertura acima de 
60% relataram uma diminuição das internações hospi-
talares por IRA e diarréia de 15 e 7%, respectivamente, 
de 2003 a 2006, em comparação com 2% e 4 % para os 
municípios com menos de 20% de cobertura.  A menor 
diferença entre municípios com níveis de cobertura de 
PSF distintos tornou-se evidente no indicador de cobertura 
de vacinação de crianças, provavelmente por causa da linha 
de base já elevada para este indicador.  Em suma, os au-
mentos na cobertura do PSF estão estreitamente relaciona-
dos com as melhorias na utilização (por exemplo, consultas 
de pré-natal) e resultados (por exemplo, cobertura vacinal), 
bem como com a qualidade do gasto (por exemplo, redução 
das internações hospitalares para condições sensíveis aos 
cuidados primários, tais como IRA e diarréia).

A maioria dos indicadores de produtos e resultados 
relacionados com a melhoria da qualidade da prestação 
de serviços de saúde da família mediante desenvolvim-
ento e fortalecimento do treinamento dos recursos hu-
manos em serviço, ou previamente, no modelo PSF foi 
alcançada ou ultrapassada.  Embora em 2003 menos da 
metade (48%) do pessoal de AB/PSF tenha sido treinada 
em áreas relacionadas ao planejamento, gerenciamento, 
prestação e organização de serviços de saúde, essa pro-
porção havia aumentado para 86% apenas dois anos após 
o início da implementação do projeto.  

Utilização e Sustentabilidade M&E.  A visão do Gover-
no a respeito do setor da saúde – com referenciação fun-
cional e redes de contra-referenciação e que proporcione 
melhorias de qualidade contínua em todos os níveis 
– requer excelentes sistemas de monitoramento e aval-
iação (M&E).  Quando o PROESF foi preparado, a falta 
de uma cultura de avaliação e as deficiências nos méto-
dos e processos de monitoramento e avaliação foram as 
principais restrições ao desenvolvimento de um sistema 
de prestação de serviços orientada para o desempenho e 
qualidade.  O Projeto apoiou o desenvolvimento desses 
sistemas M&E e a criação de sistemas de acreditação de 
unidades de saúde da família e instituições de formação.  
O sistema de monitoramento do PSF foi desenvolvido 
incluindo o design de instrumentos e respectivos indica-
dores.  Foi também desenvolvido e implementado um 
sistema de referenciação para cuidados materno-infantis 
e, para apoiar o PSF, foi desenvolvido e testado, em 
uma amostra de municípios participantes, um sistema 
de gestão baseado em desempenho.  A próxima fase 
do PROESF, atualmente em preparação, apoiará outras 
melhorias em M&E no nível municipal e fortaleceria a 

capacidade das secretarias de saúde estadual de fazer su-
pervisão, monitoramento e avaliação dos impactos.  

Adoção de financiamento conjunto. Talvez os aspectos 
mais inovadores do PROESF tenham sido os acordos fi-
duciários.  Primeiro, o Projeto adotou uma abordagem de 
financiamento conjunto na qual os fundos de emprésti-
mos foram associados aos do Governo para atender à sua 
solicitação de participação financeira do Banco Mundial 
no sistema de financiamento baseado em subsídio, por 
meio do qual o governo federal financia os serviços de 
saúde gerenciados por estados e municípios (conhecido 
como fundo-a-fundo).  

A primeira fase do PROESF também introduziu acordos 
operacionais inovadores em conformidade com  esses 
componentes conjuntos, incluindo o seguinte:   a) financiar 
uma parcela das transferências do governo para o PSD em 
vez de uma parcela de cada transação (como é a prática 
normal); b) desembolsos contra Extratos de Transferên-
cias publicadas pelo Ministério da Saúde; c) certificação 
anual de despesas pelos estados e municípios por meio 
de auditorias internas e independentes; d) a aplicação de 
normas e sistemas nacionais para gestão de financiamento 
e aquisições; e) a realização de avaliações de risco fi-
duciário; e f) o fortalecimento da capacidade fiduciária do 
governos subnacionais.   Essas características inovadoras 
facilitaram o fluxo tranqüilo dos financiamentos do Banco 
Mundial para os municípios, criaram uma supervisão úni-
ca e um sistema de apresentação de relatórios em vez de 
sistemas paralelos para fins de apresentação de relatórios 
do Governo e do Banco Mundial, reduziram o número do 
pessoal administrativo necessário para cumprir os requisi-
tos fiduciários e reorientaram a supervisão do Banco Mun-
dial para questões técnicas, incluindo o fortalecimento da 
estrutura fiduciária do Governo.   

Financiamento baseado em desempenho:  A abordagem 
de financiamento conjunta permitiu a aplicação de um 
esquema de financiamento baseado em desempenho para 
os fundos associados (governo e BIRD) direcionados aos 
municípios participantes. O esquema consistiu de duas 
partes. A primeira incluiu um bônus para os municípios 
que cumpriram três critérios de desempenho:  i. execução 
de pelo menos 90% dos fundos recebidos do projeto e de 
acordo com os planos de implementação aprovados; ii. 
evidência de progresso para alcançar indicadores de des-
empenho especialmente em termos de extensão da cober-
tura do PSF; e iii. apresentação de livros-caixa detalhando 
as despesas de pelo menos 75% dos fundos recebidos.  
Anunciado em meados de 2005 e implementado em 2006, 
o bônus foi distribuído como um pagamento único para 35 
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Para determinar as capacidades dos municípios, é ne-
cessário realizar minuciosas avaliações de risco técnico 
e fiduciário e categorizar os municípios de acordo com 
sua capacidade técnica e institucional para planejar, 
supervisionar e monitorar cuidados de saúde familiares.   
Com base nessas avaliações, é importante elaborar in-
tervenções e planos personalizados para:  i. ampliar ser-
viços; ii. fortalecer capacidades de planejamento, gestão 
e supervisão de cuidados primários; iii. fortalecer a ca-
pacidade fiduciária; e iv. apoiar municípios com gestão 
de mudanças.   Além disso, os critérios de elegibilidade 
devem ser estabelecidos para a participação contínua no 
programa e mecanismos especiais de apoio devem ser 
introduzidos nos municípios com baixa capacidade. 

A primeira fase do PROESF também ofereceu impor-
tantes lições sobre questões de design técnico para esse 
modelo especial do programa de saúde familiar, espe-
cialmente em um ambiente descentralizado.  Para que o 
programa seja bem-sucedido, é importante fortalecer a 
capacidade das equipes de saúde familiar para atender 
à demanda do paciente e promover a estabilidade e a 
sustentabilidade dos profissionais de saúde da família.   
Além disso, o programa deve fortalecer intervenções 
para: i. expandir sistemas de certificação de qualidade 
aplicados aos municípios e equipes de saúde da família, 
com base nos resultados de um instrumento de aval-
iação; ii. integrar o programa de saúde da família ao 
planejamento e formulação de políticas municipais; iii. 
implementar acordos em rede que vinculam equipes de 
saúde da família aos centros de cuidados especializa-
dos, bem como sistemas de logística e transporte; iv. 
promover comportamentos saudáveis e gestão integrada 
de doenças crônicas; e v. aumentar a disponibilidade de 
produtos farmacêuticos essenciais para as populações 
de baixa renda. 

Uma lição final: seria útil aos grandes programas imple-
mentados entre os três níveis do governo, tais como o 
PSF, estabelecer um mecanismo para facilitar a esta-
bilidade do pessoal no nível federal contratado para 
prestar assistência técnica a estados e municípios com 
as responsabilidades apropriadas à produtividade e 
qualidade.    Pode ser difícil garantir certas mudanças 
de pessoal causadas por mudanças nas administrações e 
por outros motivos.  Entretanto, é possível celebrar um 
contrato, para a duração do programa, com uma firma 
ou instituto acadêmico ou firma privada, contratar e 
pagar o pessoal que prestará assistência técnica.  

(de 187) municípios participantes. O bônus correspondeu 
a 50% do valor do subsídio original de cada município.  A 
segunda parte consistiu de um “prêmio por desempenho” 
baseado em três critérios:  i. os gastos foram alinhados 
com planos de implementação aprovados; ii. o município 
obteve uma cobertura populacional de PSF de pelo menos 
70%;  e iii. o município cumpriu padrões de referência 
fiduciários relacionados à gestão financeira e aquisições-
Apesar de seu modesto alcance, esse financiamento baseado 
em desempenho foi o primeiro do gênero para o Ministério 
da Saúde que incluiu uma versão modificada do esquema 
em uma política recentemente aprovada (2006), conhecida 
como Pactos de Saúde. Os Pactos de Saúde vinculam o 
financiamento federal futuro a estados e municípios de 
acordo com os padrões de referência acordados. 

Lições aprendidas 

A abordagem do financiamento conjunto ofereceu 
várias vantagens que vale a pena reproduzir diante de 
condições similares.  Ela:  i. permite aquisição única, 
gestão financeira e sistema de desembolso que reduzem 
os custos de transação de financiamento do Banco Mun-
dial e asseguram que o apoio por meio de um projeto 
para melhoria dos sistemas do Governo produza resul-
tados; ii. direciona os esforços do Governo e do Banco 
Mundial para a supervisão técnica e fiduciária ao moni-
toramento e fortalecimento do maior programa do Gov-
erno, em vez de circunscrever um projeto bem menor 
financiado pelo Banco Mundial; iii. permite que os espe-
cialistas técnicos do Banco Mundial foquem a assessoria 
durante a supervisão em aspectos técnicos, enquanto um 
especialista em gestão financeira e aquisições procura 
cumprir os requisitos fiduciários do Banco Mundial; iv. 
insere o projeto financiado pelo Banco Mundial em um 
contexto político e programático de alta prioridade; e 
v. cria o veículo para vincular tanto o financiamento do 
Governo quanto do Banco Mundial a resultados.  De 
fato, a abordagem conjunta do PROESF beneficiou tanto 
o Governo quanto o Banco Mundial redefinindo uma 
parceria para focar os resultados.

A inclusão de um grande número de municípios com 
diferentes capacidades institucionais e técnicas ofereceu 
muitas lições.  A primeira e mais importante: é ne-
cessário colocar em funcionamento ambos os sistemas de 
monitoramento com um número diferente de indicadores 
facilmente verificáveis para monitorar e avaliar o desem-
penho e acordos de assistência técnica na forma de um 
quadro permanente de pessoal técnico e fiduciário central 
e estadual para prestar apoio aos municípios, especial-
mente aqueles com menor capacidade. Sobre o Autor

Gerard A. Forgia é Especialista em Saúde Pública para a Região da 
América Latina e do Caribe do Banco Mundial


