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RESUMO
Os custos da atenção básica do SUS: uma revisão bibliográfica é parte do módulo I,
Apuração e prospecção de custos da atenção à saúde em diferentes territórios e realidades,
do projeto Financiamento de Sistemas de Saúde: prospectiva de custos para alocação de
recursos, coordenado pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz). O módulo I é orientado pela
profª drª Janice Dornelles de Castro e tem como objetivo a construção de um modelo de
apuração e prospecção de custos da atenção básica no SUS, aplicável a diferentes regiões do
país, com base em dados orçamentários e em indicadores de qualidade. Dessa forma, a
revisão bibliográfica mostra-se essencial na exploração do tema, pois é por meio dela que
adquirimos conhecimento acerca do que já foi produzido e do que ainda precisa ser estudado,
servindo como um norteador para a pesquisa.
A metodologia do trabalho consiste na busca por artigos em diferentes bases de dados:
Scopus, Biblioteca Vistual em Saúde, Web of Science, Portal de Periódicos da Capes e
Google Acadêmico. Diversas modificações foram realizadas na estratégia de buscas ao longo
das buscas, mantendo-se sempre as principais palavras-chave: custos, análise de custos,
programa de saúde da família, estratégia de saúde da família, atenção básica, atenção
primária em saúde e sistema público de saúde. Não houve restrição temporal ou de linguagem
e deu-se preferência a artigos revisados por pares. As buscas resultaram em uma quantidade
de artigos maior do que a esperada, dificultando a seleção dos mesmos; porém, nenhum
artigo representava exatamente o requisitado e eram poucos os que interessavam de fato à
pesquisa.
Foi efetuada, em um primeiro momento, a leitura dos resumos dos artigos e foram
selecionados aqueles considerados como relevantes, dado o tratamento da temática custos da
atenção básica. Aos artigos destacados como potencialmente relevantes durante o período de
buscas, foram somados textos do conhecimento prévio dos integrantes do grupo e que
possivelmente interessariam à pesquisa em questão. Encerrada a etapa de buscas e seleção,
passou-se à leitura e elaboração de resenhas dos artigos. Finalizadas todas as resenhas, foi
feito um resumo agregando-as, com a finalidade de facilitar a identificação dos pontos
principais ressaltados em cada artigo e promover a conexão entre estes. Feito isso, passou-se
à elaboração da revisão bibliográfica.
A intenção inicial da revisão bibliográfica não se cumpriu, pois, no processo descrito,
não foram encontrados artigos que tratassem de modelos de prospecção de custos na SUS.
Isso apenas comprova a relevância da pesquisa em questão. Constatado o fato, passou-se
então à busca por artigos sobre custos na Atenção Básica, com ênfase no Programa de Saúde
da Família, e sobre indicadores de saúde. Dessa forma, foram encontrados alguns trabalhos
que, embora não tratassem sobre o mesmo objeto de pesquisa que o projeto em questão,
apresentavam pontos interessantes que serviram de referência para a pesquisa até o momento.
Como resultado da escassez de artigos específicos sobre modelos prospectivos de
custos, obteve-se uma revisão bibliográfica abrangente e, o que pareceu, de início, um
desafio, mostrou ser uma experiência enriquecedora para a pesquisa. Através da análise de
três temas distintos, – custos, avaliação de qualidade e a relação entre saúde e
desenvolvimento econômico –, alcançamos uma visão mais ampla da saúde brasileira,
essencial para um projeto de dada complexidade e ambição: a construção de um modelo de
prospecção de custos para a Atenção Básica do SUS.

