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EIXO TEMÁTICO 5 | AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

BUROCRACIA E PRODUTIVISMO: experiências iniciais com o Previne 
Brasil 

 
BUREAUCRACY AND PRODUCTIVISM: Initial experiences with Previne Brasil 

 
Alana Aragão Ávila1 

 

RESUMO 
Desde 2016 tem se intensificado o processo de desfinanciamento da 
saúde no Brasil, especialmente ancorado em políticas de inspiração 
neoliberal. Encarando a mudança no financiamento da Atenção Primária 
à Saúde a partir da implantação do Previne Brasil, este ensaio busca 
explorar como os trabalhadores da APS na cidade de Sobral/CE tem 
lidado com a implementação do Previne Brasil no município e à 
organização da própria APS. Baseada nestas, este ensaio faz elaborações 
iniciais em torno da burocratização e do produtivismo alavancados a 
partir dessa mudança na forma de financiamento (e assim 
funcionamento) da APS.  
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ABSTRACT 
Since 2016, the health definancing process in Brazil has intensified, 
especially anchored in neoliberal-inspired policies. Facing the change in 
the financing of Primary Health Care since the implementation of 
Previne Brasil, this essay seeks to explore how PHC workers in the city of 
Sobral/CE have dealt with the implementation of Previne Brasil in the 
municipality and the organization of PHC itself. Based on these, this 
essay makes initial elaborations around bureaucratization and 
productivism leveraged from this change in the way of financing (and 
thus functioning) of PHC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é reconhecidamente porta de entrada do Sistema 

Único de Saúde (SUS), representando uma das melhores formas de observar as características 

de universalidade, equidade e integralidade, fundamentos do SUS garantidos a partir da 

Constituição Federal de 1988. Considerando a história recente brasileira, desde 2016 tem se 

intensificado o processo de desfinanciamento da saúde pública a partir das decisões 

orçamentarias dos governos federais em prol de um pretenso equilíbrio financeiro para a União. 

Nesta corrente, ao fim de 2019 foi aprovada uma nova forma de financiamento da APS, o 

Previne Brasil, modificando o cálculo pelo qual eram repassados os incentivos financeiros aos 

municípios para a execução das políticas de atenção à saúde (MASSUDA, 2020). Considerando 

que tal mudança produz efeitos tanto na organização do sistema de saúde, como na própria 

dimensão da universalização da oferta à saúde no Brasil, busca-se aqui compreender os efeitos 

da implantação do Previne Brasil no município de Sobral/CE. 

A base metodológica da pesquisa vinculada a este ensaio é a etnografia, considerando 

especialmente as discussões relativas à teoria ator-rede, proposta por Bruno Latour (2012). A 

partir desta ancoragem, considero que ao buscar compreender a organização da APS a partir 

da implementação do Previne Brasil é necessário rastrear a rede sociotécnica na qual os 

diversos atores envolvidos na execução da APS e do Previne Brasil estão localizados a partir de 

suas conexões relacionais. Conforme Caroline Lima e Letícia Amaral (2017), a partir da visão 

latouriana a rede sociotécnica “é composta de relações que formulam conhecimentos advindos 

da realidade, incorporando sempre novos componentes para o seu interior, através das 

negociações feitas, sendo capaz de crescer para todos os lados e direções.” (p. 661). Assim, os 

objetivos deste ensaio são apresentar descobertas iniciais relativas à pesquisa com profissionais 

da APS de Sobral, Ceará, acerca do funcionamento da APS no município e suas relações com as 

políticas econômicas federais2 a partir do processo de implementação do Previne Brasil. 

Fundamentada em entrevistas com estes profissionais, além de pesquisa teórica e documental, 

proponho uma breve discussão sobre como as políticas de austeridade econômica propostas 

 
2 A pesquisa a qual este ensaio está vinculado, “Saúde e Economia: a oferta da Atenção Básica em Sobral/CE e suas 
relações com políticas federais de austeridade econômica”, está em desenvolvimento pela autora como 
requerimento parcial para o título de doutora em Antropologia Social através do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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pelo governo federal – especificamente o Previne Brasil – operam na contramão do direito 

constitucional à saúde, a universalidade do SUS e inserem a APS em uma lógica produtivista. 

 

2 IMPRESSÕES INICIAIS SOBRE O PREVINE BRASIL 

 

As entrevistas nas quais este ensaio é baseado foram realizadas entre dezembro de 2021 

e fevereiro de 2022. Apresento abaixo trechos e reflexões de três entrevistas, realizadas 

especificamente com uma Agente Comunitária de Saúde (ACS), uma Enfermeira e uma 

profissional residente da Residência Multiprofissional em Saúde da Família.  

Durante a entrevista com Elisa3, que há cinco anos trabalho como ACS em um bairro de 

classe popular da cidade de Sobral, esta relatou mudanças em sua rotina de trabalho e um 

consequente afastamento do que anteriormente era descrito para seu cargo, como visitas 

domiciliares e maior acompanhamento dos moradores da área pela qual ela era responsável. 

Sobre a mudança em relação a cobrança pelo alcance de metas a partir dos indicativos do 

Previne Brasil, Elisa diz que “Estão estabelecendo umas metas mais fechadas, querem mais 

números, essa coisa toda. Antes tinha, mas não era uma preocupação tão grande”.  

Elisa estabeleceu ao longo da entrevista um relato da adaptação dos profissionais tanto 

às demandas métricas do Previne Brasil, quanto a adaptação à própria ferramenta que 

quantifica o alcance dessas metas a partir do preenchimento de formulários e prontuários, o E-

SUS. Todavia, o conhecimento que Elisa tem do Previne Brasil e de suas metas não é fruto de 

algum treinamento específico que ela tenha passado enquanto membro de categoria 

profissional, mas do repasse feito pela gerência do Centro de Saúde em uma reunião mensal 

dos funcionários. Posteriormente, em reunião com a equipe da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) a qual Elisa está vinculada, foram apresentados os números atuais da equipe em relação 

aos indicadores e quais as metas que deveriam ser alcançadas a fim de viabilizar o 

financiamento do serviço. Ao relembrar seu processo de trabalho antes da instauração do 

Previne Brasil, Elisa afirma que “antes eu ia passando e orientando, não tinha essa pressão por 

metas e metas” e então relata como se dá atualmente o serviço: 

 

 
3 Os nomes das entrevistadas foram modificados conforme previsto no Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 
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As visitas que a gente faz a gente tem que registrar, né, bota o cartão do SUS de cada 
um dos pacientes, e aí tem que entregar em tempo hábil para poder...só vai quantificar 
até a data tal. Tem que tá registrado dentro daquele mesmo mês, se não, não vai 
contar, então não vai vir dinheiro...essa agonia. (Elisa, Agente Comunitária de Saúde). 
 

Durante sua fala Elisa analisa que a falta de qualificação ou treinamento específico em 

relação ao Previne Brasil afeta sua percepção do trabalho realizado e que isso a frustra. “Se 

tivesse sido feito daria mais sentido para a gente entender a forma como é realmente, de forma 

mais aprofundada, até pra poder trabalhar com mais sentido, né?” Por conta do afastamento 

da categoria de Elisa do treinamento, esta não sabe sequer se os funcionários que utilizam 

agora o E-SUS, como os do SAME (Serviço de Arquivamento Médico e Estatístico), tiveram 

treinamento para uso do sistema, pois ocorrem erros de registro que afetam os números finais 

dos atendimentos e procedimentos. Assim, a frustração se dá também no desencontro entre 

os dados registrados no sistema e a realidade que ela enxerga enquanto ACS no território.  

 

A gente tá no território orientando, mas no fim das contas não vai contabilizar e é 
como se o trabalho não tivesse sido feito, né? De certa forma, pro sistema, pro 
financiamento, mas ele é feito e aí fica como se a unidade não estivesse fazendo o 
trabalho que é pra fazer e aí gera uma frustração. (Elisa, Agente Comunitária de 
Saúde). 

 

Os efeitos desse desencontro entre os profissionais em seus diversos serviços dentro da 

unidade de saúde, a tecnologia do E-SUS e o financiamento dependente deste acarretam 

situações que produzem uma escala de cobranças e frustrações entre equipes e gestão.Por fim, 

a ACS afirma que a maior modificação que ela vê decorrente do Previne Brasil e das metas deste 

é que agora o foco parece ser mais na quantidade do que na qualidade. Considerando o que 

vivia quando começou seu trabalho de ACS no território, afirma que antes “a gente chegava no 

domicílio, entrava, sentava, conversava...agora quanto mais domicílios a gente passar, mais 

mulheres vão estar lá [no CSF].”  

A enfermeira Camila, que assim como Elisa faz parte de uma equipe da ESF em um 

Centro de Saúde de bairro de classe popular em Sobral, traz no seu relato de trabalho uma 

relação dúbia com o Previne Brasil e a burocracia que estrutura seu funcionamento, ainda que 

este não seja nomeado desta forma. Apesar de mencionar a sobrecarga fruto do empenho dos 

profissionais em alcançar as metas estabelecidas pelos indicadores, Camila considera que 

existem melhorias operadas a partir da utilização do E-SUS na organização do serviço de saúde. 
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Todavia, lembra que um simples erro de digitação, a inclusão ou exclusão de um numeral, pode 

afetar os indicadores, fazendo com que, por exemplo, pedidos de exames para mulheres 

gestantes – que fazem parte de um dos sete indicadores do Previne Brasil – sejam lançados no 

sistema fora dessa categoria, retirando a prioridade deste e desfalcando as métricas dos 

serviços relativos à atenção materno-infantil na unidade de saúde. A fala de Camila soma-se a 

de Elisa quando esta mencionou que essa disparidade no sistema pode acarretar a ideia de que 

os profissionais não estão trabalhando, mesmo quando o trabalho tem sido feito.  

Bianca atuou dentro da APS em Sobral como profissional da Residência Multiprofissional 

em Saúde da Família (RMSF), vinculada a Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de 

Saboia. A residência opera desde 1999 em Sobral e constitui parte essencial para o 

funcionamento da APS no município, contribuindo com profissionais de diversas áreas como 

psicologia, enfermagem e nutrição. Bianca esteve vinculada à RMSF de 2019 ao início de 2021. 

Elaborando sobre sua experiência atuando em um Centro de Saúde, Bianca relembra que o 

trabalho no local era atravessado pela violência do território e principalmente pela alta 

demanda, que ao seu ver era decorrente da localização do serviço de saúde em um bairro com 

ampla população em situação de vulnerabilidade social.  

Sobre o tema, Bianca relatou que ACS compartilhavam com ela reclamações em relação 

às mudanças na dinâmica de trabalho, enquanto as enfermeiras se queixavam da alta demanda 

natural do serviço concomitante com a incorporação de novas metas. Uma das coisas que 

chamou a atenção da profissional durante sua passagem pela unidade de saúde foi o cálculo 

que ela percebia que era feito pelo sistema para organização das consultas de enfermeiras e 

médicos. Bianca disse que 5 minutos era o tempo reservado para cada usuário. Ao ser 

questionada sobre as ações de promoção de saúde na unidade, esta relatou que muitas vezes 

os grupos operavam como consultas coletivas, chegando ao ponto de, em certa época, terem 

sidos realizados grupos chamados “grupo de renovação de receitas”, direcionados à pacientes 

que faziam uso de medicações controladas vinculadas a questões de saúde mental, como 

ansiolíticos e antidepressivos. Apesar desta estratégia, Bianca reforça que não houve fim a 

demanda por renovação de receitas por conta do número elevado de pacientes, chegando a 

inviabilizar os próprios grupos. Ao fim da entrevista Bianca avaliou que dentro daquele local “as 

coisas precisam ser feitas independente da situação”. Ela se referia à demanda por resultados 

independente das condições de trabalho, o que acarretava muitas vezes que os residentes da 
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RMSF acabassem atuando no serviço como espécies de ‘tapa-buracos’ para suprir as demandas 

que os funcionários não conseguiam dar conta pois estes já estavam sobrecarregados. 

 

3 “BUROCRATIZAÇÃO E PRODUTIVISMO 

 

As entrevistas referenciadas anteriormente trazem alguns aspectos relevantes para a 

compreensão dos primeiros meses de adoção do Previne Brasil na cidade de Sobral/CE4. Entre 

estes destacam-se a renovação da burocratização da APS a partir do sistema base para 

monitoramento dos indicadores do Previne Brasil, o E-SUS, e as modificações no trabalho diário 

dos profissionais vinculados à APS. Assim, torna-se necessário considerar também a 

precarização do serviço em prol do alcance de metas, refletindo a demanda por produtivismo 

que se torna então a base do financiamento da APS, colocando sobre os servidores a 

responsabilidade pela manutenção do financiamento dos serviços.  

Tess Lea (2021), fazendo elaborações sobre a ambiguidade da abordagem da burocracia 

pelo trabalho antropológico tece considerações em torno tanto dos efeitos da digitalização da 

administração e consequente aceleração dos processos burocráticos, quanto – considerando 

as obras de Wacquant e Bourdieu – da burocracia como parte essencial da distribuição de bens 

públicos, incluindo o uso do dinheiro público e sua relação com os interesses do capital privado. 

Com base nas discussões de Lea, considero que a organização burocrática do Previne Brasil – 

em seus indicadores e metas – faz parte de um processo de burocratização do sistema de saúde 

que traz a ambivalência em si, perspectiva corroborada pela fala de Camila. Ao mesmo tempo 

em que a ampliação do uso do E-SUS, necessária para o monitoramento da implantação do 

Previne Brasil, traz ganhos em termos de informatização do serviço e consequente melhora no 

acesso dos profissionais ao histórico dos pacientes, incluindo exames e procedimentos, ele 

serve ao interesse do Estado no monitoramento do trabalho dos servidores em uma perspectiva 

de produtivismo que é base da produção capitalista, especialmente em empresas privadas. 

Assim, “É a digitalização da administração que tem acelerado a expansão tentacular da 

burocracia na vida de indivíduos, famílias, grupos e populações – e na vida daqueles que 

trabalham como burocratas” (p. 63) 

 
4 Por conta da pandemia de Covid-19 a implementação do Previne Brasil foi interrompida no município no início 
de 2020 e posteriormente retomada no meio de 2021. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1897 

Considerando a intensificação da burocratização da APS a partir do Previne Brasil é 

preciso ponderar sobre o que opera para além dos sistemas e computadores, ainda que parte 

crucial destes: o humano. Os erros no preenchimento do sistema e suas consequências, a 

pressão para o alcance de metas, a discrepância entre os dados do sistema e a realidade do 

território também fazem parte da rede sociotécnica que faz com que a APS opere no município 

assim como cada profissional, equipamento e diretriz de trabalho. Dessa forma, ao considerar 

as mudanças do financiamento da APS produzidas a partir do Previne Brasil e de seus 

desdobramentos é necessário mencionar tanto o que pode ser visto como falha ou resistência, 

quanto os efeitos positivos vinculados ao E-SUS e a essa nova forma de burocracia produtivista 

dentro da APS. 

A modificação da burocratização da APS a partir do Previne Brasil está vinculada a 

mudança do financiamento e as formas de monitorar e avaliar os serviços, ou melhor, os 

indicadores que podem ser convertidos em financiamento ou suspensão de repasses 

financeiros. Considerando que o Previne Brasil é parte das investidas do governo federal em 

prol de políticas de inspiração neoliberal, é preciso considerar como este opera no 

enfraquecimento da APS ao retirar de suas bases a universalidade do SUS. Ao modificar o 

financiamento da APS visando apenas as pessoas já cadastradas nos serviços, o Previne Brasil 

exclui toda uma população que faz parte da demanda espontânea do SUS e deveria estar 

coberta em seu direito à saúde pública pela constitucionalidade da universalidade. Um dos 

possíveis efeitos do Previne Brasil e do consequente desfinanciamento da APS – para além da 

inserção dos servidores na lógica do produtivismo – é o incentivo à busca por serviços de saúde 

complementar. Estes efeitos podem ser considerados produtos da micropolítica neoliberal 

(CHAMAYOU, 2020).  

Madsen Pirie, aparentemente alheio à ideia de micropolítica difundida por Michel 

Foucault, propõe a ideia de micropolitics, entendida como uma tecnologia política destinada a 

reorientar escolhas individuais e assim, por meio da persuasão promover uma espécie de 

engenharia social para “fazer com que micro escolhas individuais trabalhem involuntariamente 

para produzir no varejo uma ordem social que a maioria das pessoas talvez não tivesse 

escolhido se lhes fosse apresentada no atacado” (CHAMAYOU, 2020, p. 370). Nesse sentido, é 

no enfraquecimento das políticas públicas que o mercado privado surge como alternativa para 

alcançar bens como o acesso à saúde, desde consultas clínicas, procedimentos até dispensa de 
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medicações. Assim, considero que o Previne Brasil é mais um passo rumo as tentativas de 

governos federais em promover a desresponsabilização do Estado em relação à assistência em 

saúde para a população brasileira, um dos pilares do neoliberalismo. O sufocamento dos 

servidores da APS em meio à demanda pelo alcance de metas e da extensa burocratização dos 

serviços pode então promover o enfraquecimento das ações de promoção de saúde dentro da 

APS – um dos focos principais do serviço – deslocando até mesmo o papel político do SUS ao 

inserir seus servidores na mesma lógica de administração de empresas privadas, tornando, 

como mencionou Elisa, a quantidade mais relevante do que a qualidade do serviço.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este ensaio buscou dialogar, a partir da experiência de profissionais vinculados à APS em 

Sobral, questões relativas à burocratização e ao produtivismo implicados na mudança de 

financiamento da APS a partir do Previne Brasil. Considera-se que esta nova forma de 

financiamento está ancorada em políticas de inspiração neoliberal e fazem parte do sistemático 

desfinanciamento da saúde pública no Brasil, contribuindo inclusive para a suspensão da 

universalização do acesso à saúde, base constitucional do SUS.  

A pesquisa na qual este ensaio foi baseado está em processo de construção, 

concomitante a instauração do Previne Brasil no município de Sobral/CE, assim o que foi 

explorado no texto é retrato temporal específico, cabendo retornos necessários tanto pela 

evolução da construção da pesquisa, quanto pela ampliação dos efeitos do Previne Brasil na 

rotina de trabalhado dos servidores e gestores da APS, assim como da experiência dos usuários 

nos serviços de saúde. 
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