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Introdução:%

!

Durante!o!Seminário!do!CONASS!“o!Papel!da!Gestão!Estadual!do!SUS!na!Rede!de!

Atenção!à!Saúde”!em!27/04!o!Ministério!da!Saúde!apresentou!proposta!de!reajuste!

dos!valores!do!PAB!Fixo!e!Variável,!conforme!segue:!

PAB$FIXO$ Valor$2010$ Valor$2011$ Aumento$

Municípios$com$mais$de$50$mil$hab.$ 18$ 18$ 0%$

Municípios$entre$20$e$50$mil$hab.$e$da$

Amazônia$Legal$

18$ 21$ 16%$

Municípios$com$menos$de$20$mil$hab.$ 18$ 23$ 26%$

!

PAB$VARIÁVEL$ VALOR$2010$ VALOR$2011$ AUMENTO$

Agente$Comunitário$de$Saúde$ 714$ 750$ 5%$

Equipe$de$Saúde$Bucal$Mod.$1$ 2.000$ 2.100$ 5%$

Equipe$de$Saúde$Bucal$Mod.$2$ 2.600$ 2.800$ 7,7%$

Equipe$de$Saúde$da$Família$Mod$1$ 9.600$ 10.050$ 4,7%$

Equipe$de$Saúde$da$Família$Mod$2$ 6.400$ 6.700$ 4,7%$

!

Na!Assembléia!que!se!seguiu!ao!Seminário!os!Secretários!deliberam!por!propor!que!

o! aumento! fosse! de! R$! 23,00! por! habitante/ano,! para! todos! os! municípios! da!

Amazônia! Legal! independente! do! porte! populacional.! Como! não! houve! consenso,!

uma! vez! que! o! Conasems! fez! uma! proposta! diferente,! o! assunto! foi! retirado! da!

pauta!da!CIT,!sendo!encaminhado!para!o!GT!de!Atenção!á!Saúde!da!CIT,!com!a!

recomendação!do!Ministro!da!Saúde,!Alexandre!Padilha,!que!no!GT!se!discutisse!a!

adoção!de!critérios!para!correção!de!iniqüidades.!

A! Diretoria! do! CONASS! em! reunião! no! dia! 06/05/2011,! com! a! participação! do!

Conasems,!discutiu!os!pontos!mais!importantes!e!possíveis!dissensos!e!consensos!

entre!CONASS!e!Conasems!em!relação!às!propostas!do!Ministério!da!Saúde!sobre!

a!APS.!Discutiucse!a!dificuldade!observada!neste!início!de!gestão!com!o!acúmulo!de!
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propostas! vindas! da! gestão! federal,!muitas! vezes! sem!o! adequado! detalhamento,!

dificultando!se!apropriar!adequadamente!das!propostas,!o!que!pode!ter!ocasionado!

inclusive!um!desencontro!das!posições!do!CONASS!e!Conasems!na!última!CIT,!o!

que!demonstra!a!necessidade!de!uma!maior!discussão!entre!as!2!entidades.!

A! partir! de! intensa! discussão! o! grupo! chegou! aos! seguintes! consensos! quanto! à!

proposta!de!fortalecimento!da!APS:!

1.! Reconhecer,! como!Equipe!de!Saúde!da!Família,! além!das!condições!

atuais,! aquela! que! tenha! uma! carga! horária! total! de! profissional! médico! de,! no!

mínimo,!40!horas.!Carga!que!pode!ser!cumprida,!por!exemplo,!por!1!profissional!de!

40!horas!ou!2!de!20!horas.!

2.! Reconhecer! outras! soluções,! inclusive! com! outros! arranjos! de! carga!

horária! utilizando! outra! denominação! para! aquelas! equipes! que! mantendo! os!

demais!atributos!da!APS,!não!consigam!completar!40!horas!de!carga!horária!com!

profissional!médico! (desde!que!esta! carga!horária! não! seja!menor! que!20!horas),!

mantidos!os!demais!profissionais,!e!suas!respectivas!cargas!horárias,!previstos!para!

a!ESF!(como!por!exemplo,!“Equipe!de!Atenção!Básica”!ou!outra).!

3.! Manter!o!processo!de!discussão!com!vistas!a!propor!alternativas!para!

a! APS! e! PSF! que! levem! em! conta! as! diferentes! realidades! do! país! e! as!

especificidades!regionais.!

4.! Apoiar!a!proposta!de!qualificação!da!APS!a!partir!da!acreditação!das!

Unidades!Básicas!de!Saúde.!

5.! Incentivar!a!instituição!de!carreiras!para!todos!os!profissionais!da!APS.!

6.! Considerando! as! restrições! orçamentárias! em!2011,! rever! a! partir! de!

julho!o!PAB!fixo!para!os!seguintes!valores:!

•! Municípios! com! menos! de! 50.000! habitantes! e! todos! os!

municípios!da!Amazônia!Legal:!R$!23,00!per!capita!

•! Municípios! com! mais! de! 50.000habitantes! (exceto! os! da!

Amazônia!Legal):!R$!18,00!per!capita.!

•! A!partir!de!janeiro!de!2012!retomar!a!política!de!PAB!fixo!único,!

cabendo!a!todos!os!municípios!um!valor!de!R$!23,00!per!capita.!
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!Foram! discutidos! também! os! gastos! das! SES! com! a! APS,! por! meio! de! um!

levantamento! realizado! pela! SE/CONASS,! que! aponta! que! a! imensa!maioria! dos!

estados! aporta! recursos! próprio! para! a! APS! e! as! responsabilidades! estaduais! na!

APS!que!são:!

!1.!!Orientar!os!municípios!no!planejamento!e!gestão!da!APS!local.!

!2.!Executar!o!monitoramento!e!a!avaliação!da!APS!nos!municípios.!

!3.!Implementar!e!desenvolver!propostas!consistentes!de!educação!permanente!para!

a!APS!em!parceria!com!as!Universidades!e!centros!formadores.!

!4.! ! Acompanhar! a! implantação! e! execução! das! ações! de! APS! em! seu! território,!

analisando! cobertura! populacional,! perfil! de! necessidades! e! oferta! de! serviços,!

integração! aos! demais! pontos! de! atenção! da! rede! de! atenção! à! saúde! e!

acompanhamento!da!evolução!dos!indicadores!e!metas!pactuados.!

!5.!Contribuir!para!a!reorientação!do!modelo!de!atenção!à!saúde!por!meio!do!apoio!à!

APS!e!estímulo!à!adoção!da!ESF!pelos!gestores!municipais!de!saúde!em!caráter!

substitutivo!às!práticas!atualmente!vigentes.!

!6.!Regular!as!ações!intercmunicipais!no!que!compete!à!APS.!

!7.!Coordenar!a!execução!das!políticas!de!qualificação!de!recursos!humanos!em!seu!

território.!Destaquecse!que!as!SES!são!responsáveis!pelo!processo!de!capacitação!

das!equipes!em!municípios!com!menos!de!100!mil! habitantes.!Nos!municípios!de!

maior! porte! populacional! as! SES! devem! apoiar! os! processos! de! capacitação! e!

fomentar!a!cooperação!horizontal!c!entre!municípios.!!

!8.!Cocfinanciar!as!ações!da!APS!e!da!ESF!e!ser!cocresponsável!pelo!monitoramento!

da!utilização!dos!recursos!transferidos!aos!municípios.!

!9.! Elaborar! metodologias! e! instrumentos! de! monitoramento! e! avaliação! da! APS/!

ESF,!com!vistas!à!institucionalização!da!avaliação!(competência!também!do!DF).!

!10.!Prestar!assessoria!técnica!aos!municípios!no!processo!de!organização!da!APS!e!

da!implementação!da!ESF,!bem!como!em!seus!processos!avaliativosk!e!

!11.! Promover! o! intercâmbio! de! experiências! entre! os! diversos! municípios,! para!

disseminar!tecnologias!e!conhecimentos!voltados!à!melhoria!dos!serviços!da!APS.!!

!
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As!orientações!e!consensos!dessa!reunião!vêm!subsidiando!a!atuação!dos!técnicos!

da!SE/CONASS!no!GT!de!Atenção!à!Saúde!na!CIT!que!reuniucse!nos!dias!02,!09,!

17!e!19/05!e!para!a!reunião!do!plenário!da!CIT!em!25/05!está!sendo!apresentada!a!

seguinte!proposta:!

!

PROPOSTA%

Aumento%equitativo%do%PAB%Fixo%

A! proposta! do! CONASS! (R$! 23,00! para! municípios! com! menos! de! 50.000!

habitantes!e!todos!os!municípios!da!Amazônia!Legal,!de!junho!a!dezembro!de!2011!

e!a!partir!de!janeiro!de!2012!retomar!a!política!de!PAB!fixo!único,!cabendo!a!todos!

os! municípios! um! valor! de! R$! 23,00! per! capita),! não! foi! aceita! e! a! posição! do!

Ministério! da! Saúde! é! de! não! haver! aumento! linear! dos! valores! do! PAB,! e! foi!

discutida!a!adoção!de!critérios!que!buscassem!a!redução!das!iniqüidades:!

Critérios:!PIB!Per!Capita,!Percentual!da!População!com!Plano!de!Saúde,!Percentual!

da!População!com!Bolsa!Família,!Percentual!da!População!em!Extrema!Pobreza!e!

Densidade!Demográfica.!

Distribuição/faixas!

o!Grupo!I:!os!70,1%!com!piores!indicadores!excluídos!os!municípios!com!mais!

de!50!mil!habitantes!

o!Grupo!II:!os!20,1%!seguintes!com!piores!indicadores!excluídos!os!municípios!

com!mais!de!100!mil!habitantes!

o!Grupo!III:!os!7%!seguintes!com!piores!indicadores!excluídos!os!maiores!que!

500!mil!habitantes!

o!Grupo!IV:!os!2,8%!com!melhores!indicadores!e!municípios!com!mais!de!500!

mil!habitantes!!

!

!

!

!

!
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Projeção!PAB!fixo!considerando!Indicadores!e!Porte!Populacional!

Faixas$ Per$
capita$

Nota$
Indicadores$

Porte$$
populacional$

Nº$
Mun$

%$
Mun$ População$ %$

Pop.$ Valor$anual$

1$ 23$ 0,00$S|$4,82$ <$50$mil$hab.$ 3.903$ 70,1
%$ 47.622.048$ 25%$ 1.107.383.904,00$

2$ 21$ 4,82$S|$5,40$ <$100$mil$
hab.$ 1.116$ 20,1

%$ 30.110.882$ 16%$ 635.849.322,00$

3$ 19$ 5,40$S|$5,85$ <$500$mil$
hab.$ 390$ 7,0%$ 42.145.219$ 22%$ 801.385.561,00$

4$ 18$ 5,85$S|$10,0$ S$ 156$ 2,8%$ 70.854.545$ 37%$ 1.275.483.810,00$

TOTAL$ 5.565$ $$ 190.732.694$ $$ 3.820.102.597,00$

$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$ $$ $$ $$ Impacto$8$meses$ 226.995.655,55$

$$ $$ $$ $$ Impacto$12$meses$ 340.493.483,32$
%

%

%
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PAB%VARIÁVEL%

Em! relação! ao! PAB! Variável! a! proposta! do! Ministério! da! Saúde! se! mantém! a!

mesma,!sob!alegação!de!que!não!há!recursos!disponíveis!

TIPO$ VALOR$2010$ VALOR$2011$ AUMENTO$

Agente$Comunitário$de$Saúde$ 714$ 750$ 5%$

Equipe$de$Saúde$Bucal$Mod.$1$ 2.000$ 2.100$ 5%$

Equipe$de$Saúde$Bucal$Mod.$2$ 2.600$ 2.800$ 7,7%$

Equipe$de$Saúde$da$Família$Mod$1$ 9.600$ 10.050$ 4,7%$

Equipe$de$Saúde$da$Família$Mod$2$ 6.400$ 6.700$ 4,7%$

!

!

!

Considerações%Finais%

Nas! discussões! do! GT! da! CIT! foram! esgotados! todos! os! argumentos! técnicos!

possíveis!referentes!a!outros!arranjos!para!o!reajuste!tanto!do!PAB!Fixo!como!para!

o!PAB!Variável.!

!

!

!

!

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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ANEXO%I%–%Nota%Técnica%do%Ministério%da%Saúde%sobre%o%PAB%FIXO%

MINISTÉRIO%DA%SAÚDE%

SECRETARIA%DE%ATENÇÃO%À%%SAÚDE!
DEPARTAMENTO!DE!ATENÇÃO!BÁSICA!

 
 

I

NT.: 

GT de Atenção à Saúde da Comissão Intergestores 

Tripartite - CIT 

ASS. Reajuste do valor do Piso de Atenção 
Básica Fixo – PAB fixo 

 
NOTA TÉCNICA 

O!critério!adotado!foi!a!distribuição!dos!municípios!em!quatro!faixas,!de!acordo!com!
pontuação!que! varia! de! 0! a! 10,! com!base!em! indicadores! selecionados! segundo! critérios!
determinados!pelo!Departamento!de!Atenção!Básica!(DAB):!PIB$Per$Capita,$Percentual$da$
População$ com$ Plano$ de$ Saúde,$ Percentual$ da$ População$ com$ Bolsa$ Família,$
Percentual$da$População$em$Extrema$Pobreza$e$Densidade$Demográfica.!

O!PIB!per!capita!referecse!ao!ano!de!2008,!disponibilizado!pelo!Instituto!Brasileiro!de!
Geografia!e!Estatística!(IBGE).!Devido!a!enorme!disparidade!entre!o!menor!e!o!maior!valor,!
precisoucse!utilizar!uma!técnica!de!normalização!para!atribuir!uma!pontuação!de!0!a!5!para!
a! metade! dos! municípios! que! recebem! os! menores! valores! do! PIB! per$ capita.! A! outra!
metade!recebeu!pontuação!distribuída!de!5!a!10!de!acordo!com!o!valor.!

A!densidade!demográfica!também!é!disponibilizada!pelo!IBGE.!Assim!como!no!caso!
do! PIB! per! capita,! este! indicador! apresenta! grande! disparidade! entre! o!menor! e! o!maior!
valor,!precisoucse!utilizar!a!mesma!técnica!de!normalização!para!atribuir!esta!pontuação.!

Os! dados! referentes! a! cobertura! da! população! de! cada! município! com! planos! de!
saúde!são!do!ano!de!2009,!disponibilizados!via!!Tabnet!no!endereço!eletrônico!da!Agência!
Nacional! de! Saúde! (ANS).! Estes! dados! não! são! desagregados! por! tipo! de! cobertura! de!
plano,! mas! apenas! como! sendo! de! assistência! médica! ou! odontológica.! Cada! município!
obteve!uma!pontuação!de!0!a!10,!de!acordo!com!o!percentual!de!pessoas!com!plano!de!
assistência!médica.!

O!percentual!da!população!em!extrema!pobreza! foi!disponibilizado!pelo! IBGE,!com!
base! no! universo! preliminar! do! Censo! Demográfico! 2010.! Cada! município! obteve! uma!
pontuação! de! 0! a! 10,! de! acordo! com! o! percentual! de! pessoas! que! não! estão! nesta!
condição.!
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O!percentual!da!população!com!Bolsa!Família!foi!consultado!no!endereço!eletrônico!
do! Ministério! do! Desenvolvimento! Social! e! Combate! à! Fome,! referente! ao! ano! de! 2010.!
Cada!município!obteve!uma!pontuação!de!0!a!10,!de!acordo!com!o!percentual!de!pessoas!
que!não!estão!nesta!condição.!

Para! alcançar! a! pontuação! final! dos! municípios,! decidiucse! utilizar,! para! cada!
município,! a!menor! pontuação! entre! a! População! com!Bolsa! Família! ou! a! População! em!
Extrema!Pobreza.!!

Foram!atribuídos!os!seguintes!pesos!para!as!variáveis:!

!! PIB$Per$Capita$(peso$2)!
!! Percentual$ da$ População$ com$Bolsa$ Família$ ou$ Percentual$ da$ População$ em$

Extrema$Pobreza$(peso$1)!
!! Percentual$da$População$com$Plano$de$Saúde$(peso$1)!
!! Densidade$demográfica$(peso$1)!
Vide tabela e mapa. 

Faixas
Per

capita
Nota)

Indicadores
Porte)

populacional Nº)Mun %)Mun População %)Pop. Valor)anual

1 23 0,00&'|&4,82 <&50&mil&hab. 3.903 70,1% 47.622.048 25% 1.107.383.904,00

2 21 4,82&'|&5,40 <&100&mil&hab. 1.116 20,1% 30.110.882 16% 635.849.322,00

3 19 5,40&'|&5,85 <&500&mil&hab. 390 7,0% 42.145.219 22% 801.385.561,00

4 18 5,85&'|&10,0 ' 156 2,8% 70.854.545 37% 1.275.483.810,00

5.565 190.732.694 3.820.102.597,00

226.995.655,55

340.493.483,32

TOTAL

Impacto&8&meses

Impacto&12&meses

(*)&Utiliza:&PIB&per&capita,&%&da&população&sem&plano&de&saúde,&%&da&população&com&Bolsa&Família&ou&%&da&
população&em&extrema&pobreza&e&densidade&populacional.  

 
Brasília,     de maio de 2011. 

Rodolfo Sander Koerner 
Consultor Técnico 

      Grupo Técnico de Gerenciamento de Projetos - GTEP 
 
 

HÊIDER AURÉLIO PINTO  
Diretor do Departamento de Atenção Básica%

%

%
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ANEXO%I%–Nota%Técnica%do%Ministério%da%Saúde%sobre%o%PAB%VARIÁVEL%

MINISTÉRIO%DA%SAÚDE%

SECRETARIA%DE%ATENÇÃO%À%%SAÚDE!
DEPARTAMENTO!DE!ATENÇÃO!BÁSICA!

 
 

I
NT.: 

GT de Atenção à Saúde da Comissão Intergestores 
Tripartite - CIT 

ASS. Alterações do Piso de Atenção Básica 
Variável 

NOTA TÉCNICA 
Considerando a necessidade de atualização dos valores do Piso da Atenção Básica 

variável, com vistas a impulsionar mudanças na organização da atenção básica no País, estão 
sendo propostas alterações nos valores repassados aos municípios brasileiros. 

Para as equipes de Saúde da Família a proposta contempla um aumento de 4,7% ao 
valor mínimo atual. Para as ESF modalidade 2 o valor mensal passa de R$ 6.400,00 para  
R$ 6.700,00, já para as ESF modalidade 1 o valor mensal passa de R$ 9.600,00 para  
R$ 10.050,00. 

O valor mensal dos Agentes Comunitários de Saúde passa de R$ 714,00 para  
R$ 750,00, o que corresponde a um aumento de 5%. Os Microscopistas também passam a 
receber este novo valor de R$ 750,00. 

A proposta para o valor repassado às Equipes de Saúde Bucal, é aumentar o custeio 
mensal da Modalidade 1 de R$ 2.000,00 para R$ 2.100,00, que representa 5% de aumento. Na 
Modalidade 2 o valor passa de R$ 2.600,00 para R$ 2.800,00, o que representa um acréscimo 
de 7,7%.  

Rodolfo Sander Koerner 
Consultor Técnico 

      Grupo Técnico de Gerenciamento de Projetos - GTEP 
 
 

HÊIDER AURÉLIO PINTO  
Diretor do Departamento de Atenção Básica%

%


