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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos das 
contrarreformas neoliberais na Política de Atenção Básica no atual 
contexto brasileiro, a partir de estudos bibliográficos e documentais. 
Para tanto, buscou-se compreender inicialmente os avanços na saúde 
brasileira a partir dos marcos legais da Constituição Federal de 1988 e 
Lei 8080/90, com ênfase na Política de Atenção Básica (PNAB), para, 
posteriormente, assinalar a onda neoliberalista bem com as 
contrarreformas na Atenção Básica à saúde por meio desse contexto. 
Assim, os resultados alcançados evidenciaram que as contrarreformas 
na Atenção Básica são impulsionadas pela lógica neoliberal de 
privatização da saúde. Quanto menos serviços o SUS ofertar, mais 
lucrativo será para os setores privados de saúde. Contudo, é importante 
salientar que a saúde não é mercadoria e que a sociedade precisa se 
organizar e defender um modelo de saúde pública e universal. 
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ABSTRACT 
The present work aims to analyze the impacts of neoliberal counter-
reforms on primary care policy in the current Brazilian context, based on 
bibliographic and documentary studies. To this end, we initially sought 
to understand the advances in Brazilian health from the legal 
frameworks of the Federal Constitution of 1988 and Law 8080/90, with 
emphasis on primary care policy (PNAB). Later, the advance of the 
neoliberal wave and counter-reforms in Primary Health Care are 
evidenced. Thus, the results obtained show that counter-reforms in 
Primary Care are driven by the neoliberal logic of health privatization. 
The fewer services the SUS offers, the more profitable it will be for the 
private health sectors. However, it is important to emphasize that health 
is not a commodity and that society needs to organize and defend a 
public and universal health model. 
 

Keywords: Health Policy. Neoliberalism. Counter-reforms.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 ao reconhecer a saúde como um direito de todos e dever 

do Estado, constituiu terreno fértil para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), um sistema 

gratuito, universal, integral, descentralizado e igualitário a todos, regulamentado pela Lei 

8080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

bem como sobre a organização e funcionamento dos serviços de saúde em todo território 

nacional. 

Desde então, muitos foram os avanços no campo da saúde, especialmente, no que se 

refere à aprovação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) em 2006, essa política 

estabelece diretrizes para a reorganização da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS 

instituindo a Atenção Básica como porta de entrada para as ações e serviços de saúde.  

Entretanto, observa-se na contemporaneidade o retrocesso dessa política, com a 

aprovação da Emenda Constitucional nº 95, em 2016, que congela por 20 anos os gastos 

públicos, a criação, em 2017, de uma nova versão da PNAB que retoma a lógica de política 

focalista e restritiva; a eliminação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e a 

implementação do Programa Previne Brasil por meio da Nota Técnica nº 3/2020.  

Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é analisar os impactos das contrarreformas 

neoliberais na Política de Atenção Básica no atual contexto brasileiro, por meio de estudos 

bibliográficos e documentais. Para isso, inicialmente procurou-se entender os avanços na saúde 

brasileira a partir dos marcos legais da Constituição Federal de 1988 e Lei 8080/90, com ênfase 
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na Política de Atenção Básica (PNAB), visando analisar os desdobramentos dessa Política diante 

do contexto contemporâneo de retrocessos na saúde pública. Por fim, evidencia-se o avanço 

neoliberal e as contrarreformas na Atenção Básica à saúde. 

 

2 A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA: CONTEXTO E PERSPECTIVAS 

 

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988 iniciou-se um processo de mudanças 

no desenho da saúde brasileira, em seu corpo escrito são destinados cinco artigos (art.196 ao 

art. 200) a respeito da saúde, e de maneira mais sucinta trazem pontos que abordam a saúde 

como um direito de todos e dever do Estado, estendendo tal dever desde a garantia do serviço, 

passando pela sua regulamentação, fiscalização até o controle; a criação de eixos de 

hierarquização, regionalização, descentralização, participação social e atendimento integral 

com relação à administração dos serviços de saúde (BRASIL, 1988).  

Esse contexto de mudanças, corroborou para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

em 1990, com a aprovação da Lei nº 8080 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde. Essa 

lei regula em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas (BRASIL, 

1990). 

Assim, percebe-se que esses marcos legais possibilitaram uma reorganização da atenção 

à saúde na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico que historicamente esteve 

presente no campo da saúde, esse modelo tem como características: a atuação centrada no 

hospital como locus de atuação, nas ações centradas do médico, nas especialidades médicas, 

na doença e na cura desta, sem levar os saberes da população e os seus aspectos sociais, 

econômicos, culturais e ambientais (GOTTEMS et al, 2009). 

Em outras palavras, a criação do SUS simboliza um grande avanço para a sociedade 

brasileira, pois a saúde passou a ser reconhecida como direito de cidadania atribuindo ao 

Estado a responsabilidade pela promoção deste direito aos cidadãos. Além disso, com este 

sistema o conceito de saúde foi ampliado, deixando de ser concebido apenas como ausência de 

doença, passando a ser compreendido a partir de uma soma de determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 



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

 
 

1338 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais (BRASIL, 1990). 

Apesar de nos anos seguintes pós-constituição ter se estruturado uma lei orgânica, que 

direciona a criação de um sistema único de saúde, garantindo direito de atenção universal, 

equânime e integral, percebeu-se que os serviços públicos de saúde ainda se encontravam 

alicerçados pela fragmentação e pela descontinuidade assistencial, decorrentes principalmente 

da fragilidade no que concerne à articulação entre as instâncias gestoras do sistema e a gerência 

dos serviços, bem como no modo de organizar os processos de trabalhos e de decisão nos 

serviços de saúde (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

Diante disso, um caminho para reversão desse quadro situacional em que se encontrava 

a atenção à saúde foi a reestruturação da Atenção Primária à Saúde (APS), que por sua vez fazia 

parte de um movimento com dimensões macro e que já vinha sendo discutido no plano 

internacional desde o final da década de 1970, com a Conferência Internacional de Cuidados 

Primários de Saúde, ocorrida em Alma-Ata em 1978, de onde surgiu a Declaração de Alma-Ata 

que coloca como um de seus pontos relacionados aos cuidados primários, que devem ser “[...] 

desenvolvidos e ofertados em todo o mundo, de maneira especial, nos países em 

desenvolvimento, em concordância com a ordem econômica internacional” (BRITO, 2016, 

p.58), eles baseiam-se nos principais problemas de saúde da comunidade e oferecem ações de 

proteção, cura e reabilitação, de acordo com as necessidades locais. 

Este cenário como parâmetro e a necessidade de transformar o modelo tradicional de 

assistência à saúde, caracterizado por ser médico-centrado, medicamentoso, hospitalocêntrico, 

curativo, focalista e individualista em um modelo de assistência que tenha caráter coletivo, 

multi e interprofissional, foi criado em 1994 o Programa Saúde da Família (PSF), considerado 

por Ribeiro (2004), como o marco inicial brasileiro de oficialização da família como foco 

profissional de cuidado na Atenção Básica. 

Logo depois, é aprovada a primeira edição de uma Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) em 2006. Com base nesta política a Atenção Básica pode ser compreendida como um 

conjunto de ações individuais e coletivas, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas 

de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, tratamento e a 

reabilitação (BRASIL, 2006).  
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É importante destacar que a construção desta política apenas foi possível devido às 

experiências acumuladas por um conjunto de atores envolvidos com o desenvolvimento e a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, 

trabalhadores e gestores das três esferas de governo (BRASIL, 2006). 

Na visão de Melo et al (2018), a aprovação desta política permitiu a ampliação da 

concepção da Atenção Básica ao incorporar os atributos da atenção primária à saúde 

abrangente, reconheceu a Saúde da Família como modelo substitutivo e de reorganização da 

Atenção Básica.  

Cabe salientar outra importante conquista no processo de ampliação da capacidade de 

cuidado da Atenção Básica, que foi a criação, no ano de 2008, do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) por meio da portaria nº 154 do Ministério da saúde. Esse Núcleo é constituído 

por uma equipe multiprofissional, e tem como objetivo qualificar e tornar mais resolutiva a 

atuação da Atenção Básica, de forma integrada e colaborativa com as equipes Atenção Básica, 

seguindo a lógica do apoio matricial (BRASIL, 2008). 

Percebe-se que a Atenção Básica em Saúde é de suma importância, pois tem como foco 

o contato contínuo com os usuários, buscando sempre a prevenção de doenças e não o 

tratamento depois que elas surgem. A relevância deste modelo de saúde é perceptível na visão 

de Silva (2018, p. 3):  

 

Atenção Básica não é um modelo de saúde utilizado apenas no Brasil, todos os países 
do mundo adotam esse modelo de saúde, que tem por objetivo maior de promover, 
proteger e recuperar a saúde dos seus cidadãos, aumentar e estimular o financiar em 
atenção primária em saúde. 

 

A partir de 2011 a PNAB sofreu revisão pelo Ministério da Saúde, em que a Atenção 

Básica conceitualmente passa ser a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede 

de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços 

disponibilizados na rede (BRASIL, 2011). 

Consoante aos estudos de Melo et al (2018), observa-se que essa revisão na PNAB 

acarretou em melhorias no funcionamento das Unidades Básicas de Saúde. No tocante aos 

aspectos físicos, percebe-se mudanças significativas nos espaços de ambiências com o 

Programa Requalifica UBS, que promove uma série de reformas, ampliações, construções e 
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informatização dos serviços. Além disso, identifica-se, a criação de outros  programas de 

ampliação do acesso e melhoramento da qualidade dos serviços de atenção primária, como o 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ),  e o Programa Mais Médicos (PMM). 

Verifica-se também a criação de um sistema eletrônico denominado de e-SUS na Atenção 

Básica, tal sistema inclui a oferta de prontuário eletrônico gratuito para os municípios Ademais, 

destaca-se a inauguração de diferentes modalidades de equipes (consultórios na rua, 

ribeirinhas e fluviais, por exemplo). 

Contudo, em 2016, acompanha-se o processo de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff e a ascensão do vice-presidente, Michel Temer, à Presidência do Brasil. A partir deste 

cenário, pautas de cunho privatistas e ataques a direitos sociais e as Políticas Públicas, em 

especial, a Política de Saúde começam a se intensificar e a ganhar força. Diante deste contexto, 

em 2017 acontece a implementação da terceira revisão da PNAB (2017), nesta nova 

reformulação percebe-se a tentativa de desmonte da Atenção Básica por meio da proposta de 

retirada de profissões fundamentais como, por exemplo, o Agente comunitário de Saúde (ACS), 

um dos profissionais que faz uma ponte entre a unidade básica de saúde, a família e a 

comunidade. Sem ele, existiria uma fragmentação entre o usuário e os profissionais assim 

deslegitimando a funcionalidade da Atenção Básica (SILVA, 2018). 

Segundo Silva (2018), a construção desta nova versão da PNAB não passou por debate 

aprofundado com a população, o diálogo com os especialistas e as instituições que defendem 

a saúde pública deste país não ocorreu, o que resultou na revogação da prioridade dada à 

Estratégia Saúde da Família (ESF) na organização do SUS com a provável perda de recursos para 

outras configurações da Atenção Básica (AB), em um contexto de retração do financiamento da 

saúde. 

Portanto, percebe-se que são visíveis os avanços no campo da saúde trazidos pela 

Constituição Federal de 1988 e a Lei 8080/90 e, em especial, pela Política de Atenção Básica, 

pois ampliou o acesso à saúde dos cidadãos, tornando-se a principal porta de entrada para os 

demais serviços de saúde. No entanto, observa-se na atualidade a implementação pelo Estado 

brasileiro de um conjunto de leis e portarias que legitimam os desmontes da política de saúde, 

conforme será discutido no próximo item.  
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3 O AVANÇO NEOLIBERAL E AS CONTRARREFORMAS NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Utiliza-se a expressão Atenção Básica, pois concorda-se com Oliveira e Pereira (2013), 

que em seus estudos colocam que a Atenção Básica constitui um contra movimento ideológico 

à APS, uma vez que na perspectiva de muitos países e organismos internacionais, como o Banco 

Mundial, a APS é entendida como um conjunto de ações de saúde de baixa complexidade, 

focalizada na população de baixa renda, com o sentido de atenuar os efeitos da exclusão social 

e econômica decorrentes da expansão do capitalismo global. Dessa forma, a atenção básica 

adotada pelo governo brasileiro tem a prerrogativa de adotar os preceitos tidos na Declaração 

de Alma-Ata, vendo a necessidade de reorientar o modelo assistencial para um sistema 

universal, coletivo, integrado, preventivo e de promoção da saúde, englobando aspectos 

setoriais e intersetoriais. 

Em contrapartida a expansão deste modelo de saúde, observa-se o avanço do 

neoliberalismo que é um sistema que tem como base a desregulamentação dos mercados, 

abertura comercial e financeira, o que faz com que o Estado perca para o mercado o lugar 

central na sociedade, resultando em um Estado mínimo nos diferentes âmbitos sociais 

(ANDERSON, 1995). 

No Brasil, esse sistema começa a se manifestar no final dos anos de 1980, no governo 

de José Sarney, mas somente na década de 1990 que um novo padrão de acumulação e 

reestruturação produtiva surge e ganha força, sendo conceituado por Behring (2008) de 

“contrarreforma” do Estado brasileiro. Desde então, a adoção desse sistema reflete na 

fragilização e perda dos direitos sociais firmados na Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que as contrarreformas constituem-se em uma série de 

ações de cunho neoliberal que visam reduzir o papel do Estado e ampliar a esfera econômica, 

sob a pauta do ajuste fiscal, com a privatização de empresas públicas e desvinculação da ideia 

de fortalecimento da proteção social (BEHRINH, 2008).  

 De acordo com Morosini, Fonseca e Lima (2018), o Brasil encontra-se imerso em uma 

crise política, econômica e sanitária, onde o poder executivo prioriza atender pautas 

neoliberais, com a premissa de descontrole das contas públicas. Muitas contrarreformas 

passaram a ser projetadas, com foco na retirada de direitos da classe trabalhadora. Ajuste fiscal, 
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privatizações, reforma trabalhista, reforma da previdência corroboram para a celeridade do 

desmonte das políticas públicas brasileiras. 

Na visão das autoras acima, esse processo de contrarreformas se intensifica no 

(des)governo Temer, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 95/2016, na qual dentre 

as afetadas está à política de saúde com cortes drásticos no financiamento dos serviços, e 

alterações na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e articulação massiva com o setor 

privado através de alianças interpartidárias. 

No tocante a revisão da PNAB, observa-se que a proposta foi lançada em outubro de 

2016 no VII Fórum Nacional de Gestão da Atenção Básica, onde foi evidenciado por meio de um 

texto-síntese o principal efeito dessa reformulação, que é a criação de uma Política excludente, 

com a inserção de ferramentas de avaliação e gestão comerciais que levam ao enfraquecimento 

da Atenção Primária à Saúde. As mudanças na legislação da Nova PNAB vão do financiamento, 

a reconfiguração da formação das equipes e da oferta dos serviços. Sobre a nova PNAB, Bravo, 

Pelaez e Pinheiro (2018, p.16) afirmam que: 

 

Apesar do texto afirmar que a Saúde da Família continua como a estratégia prioritária 
para a expansão e consolidação da Atenção Básica no Brasil, o mesmo rompe com sua 
centralidade e institui formas de financiamento para outros arranjos assistenciais que 
não contemplem equipes multiprofissionais com a presença de agentes comunitários 
de saúde (ACS), possibilitando a organização da Atenção Básica com base em 
princípios opostos àqueles norteadores da Atenção Primária à Saúde (APS). Também 
causa estranheza a referência à diferenciação de ações e serviços essenciais e 
ampliados a serem executados na Atenção Básica, o que pode configurar restrições ao 
acesso à assistência, legitimando sua configuração como uma política focalista e 
restrita a populações mais vulneráveis ou agravos mais comuns, limitando-se a oferta 
do mínimo do mínimo no que consta aos serviços oferecidos à população. 

 

Percebe-se que as mudanças trazidas pela PNAB de 2017, provocam retrocessos na 

atenção Básica e deslegitimam o princípio de universalidade do SUS, pois retomam uma lógica 

de política seletiva e restrita aqueles que não conseguem custear serviços de saúdes na esfera 

privada. Tais alterações vão ao encontro da lógica neoliberal, na qual prega Estado mínimo para 

o social e máximo para o mercado. 

Ademais, é importante destacar a continuidade dessa agenda desastrosa de 

contrarreformas na Atenção Básica por meio do (des)governo Bolsonaro, com a 

desconfiguração do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), importante instrumento de 

ligação entre família, comunidade e Unidade Básica de Saúde, apresentando como proposta 
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redirecionar as formas de atendimentos a população e descentralizar funções por parte das 

equipes, conforme descrita na Portaria nº 2.539/2019 (BRASIL, 2019). 

Essa desconfiguração do NASF, a começar pela própria nomenclatura do serviço, que 

passou a ser denominado de "Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-

AB)”, acarretou em sérios desmontes ao serviço, ao retirar a atuação do NASF das equipes de 

Saúde da Família (eSF), inserindo outras equipes de AB (BRASIL, 2019).  

O Ministério da Saúde não satisfeito, em 2020 promove mais um ataque a Atenção 

Básica à saúde com aprovação da Nota Técnica nº 3/2020, que elimina de vez os serviços do 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e cria um novo modelo de 

financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS), instituído pelo programa “Previne 

Brasil” (BRASIL, 2020). 

O programa Previne Brasil, promove mudanças incisivas no modelo de financiamento 

da Atenção Primária no SUS, bem como nas ações voltadas para a área da educação e saúde. 

Fatores que impactam diretamente sobre o Nasf-AB, gerando grande comoção nos setores da 

saúde que passaram a analisar a possibilidade de permanência do NASF (REIS; MENEZES, 2020). 

Nesse sentido, os autores acima apontam que embora o Ministério da Saúde e o 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) assegurarem a 

permanência do NASF, a publicação da Nota Técnica nº 3/2020 deixa claro que não há mais 

nenhum tipo de estímulo por parte do poder público ao modus operandi do Nasf-AB e à lógica 

do apoio matricial, colocando para o gestor municipal a responsabilidade de definir a 

manutenção dos profissionais que fazem parte das equipes do NASF. 

Diante desse cenário, pode-se afirmar que atenção Básica é considerada a porta de 

entrada dos usuários aos serviços do Sistema Único de Saúde, com a destruição desta política 

o Estado ficará livre da responsabilidade de ofertar serviços de prevenção à saúde, 

consequentemente, investirá apenas em urgência e emergência, possibilitando a expansão da 

privatização dos serviços de saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que as mudanças trazidas pela PNAB de 2017, provocam retrocessos na 

atenção Básica e deslegitimam o princípio de universalidade do SUS, pois retomam uma lógica 
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de política seletiva e restrita aqueles que não conseguem custear serviços de saúdes na esfera 

privada. Tais alterações vão ao encontro da lógica neoliberal, na qual prega Estado mínimo para 

o social e máximo para o mercado. 

Ademais, é importante destacar a continuidade dessa agenda desastrosa de 

contrarreformas na Atenção Básica por meio do (des)governo Bolsonaro, com a 

desconfiguração do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), importante instrumento de 

ligação entre família, comunidade e Unidade Básica de Saúde, apresentando como proposta 

redirecionar as formas de atendimentos a população e descentralizar funções por parte das 

equipes, conforme descrita na Portaria nº 2.539/2019 (BRASIL, 2019). 

Essa desconfiguração do NASF, a começar pela própria nomenclatura do serviço, que 

passou a ser denominado de "Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-

AB)”, acarretou em sérios desmontes ao serviço, ao retirar a atuação do NASF das equipes de 

Saúde da Família (eSF), inserindo outras equipes de AB (BRASIL, 2019).  

O Ministério da Saúde não satisfeito, em 2020 promove mais um ataque a Atenção 

Básica à saúde com aprovação da Nota Técnica nº 3/2020, que elimina de vez os serviços do 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e cria um novo modelo de 

financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS), instituído pelo programa “Previne 

Brasil” (BRASIL, 2020). 

O programa Previne Brasil, promove mudanças incisivas no modelo de financiamento 

da Atenção Primária no SUS, bem como nas ações voltadas para a área da educação e saúde. 

Fatores que impactam diretamente sobre o Nasf-AB, gerando grande comoção nos setores da 

saúde que passaram a analisar a possibilidade de permanência do NASF (REIS; MENEZES, 2020). 

Nesse sentido, os autores acima apontam que embora o Ministério da Saúde e o 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) assegurarem a 

permanência do NASF, a publicação da Nota Técnica nº 3/2020 deixa claro que não há mais 

nenhum tipo de estímulo por parte do poder público ao modus operandi do Nasf-AB e à lógica 

do apoio matricial, colocando para o gestor municipal a responsabilidade de definir a 

manutenção dos profissionais que fazem parte das equipes do NASF.Diante desse cenário, 

pode-se afirmar que atenção Básica é considerada a porta de entrada dos usuários aos serviços 

do Sistema Único de Saúde, com a destruição desta política o Estado ficará livre da 

responsabilidade de ofertar serviços de prevenção à saúde, consequentemente, investirá 
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apenas em urgência e emergência, possibilitando a expansão da privatização dos serviços de 

saúde. 
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