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RESUMO
A associação entre renda, saúde e desigualdades, vem sendo estudada 
há bastante tempo. Atualmente, tem se destacado o enfoque dos De-
terminantes Sociais de Saúde, que se baseia no pressuposto de que as 
condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população 
estão relacionadas com sua situação de saúde. O objetivo desse artigo 
foi comparar a alocação orçamentária do programa Bolsa Família, que 
estabelece condicionalidades de competência da área da saúde, com 
os programas Atenção Social Básica, Atenção Básica em Saúde e As-
sistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada, de responsabilidade 
dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social. Foi abrangido 
o período 2006 / 2009 e os dados se originam do Plano Plurianaual 
2008/2011 e do Anexo I da Lei 11.768/ 2008. Concluiu-se que, dentre 
os quatro programas, o Programa Bolsa Família teve a menor alocação 
orçamentária, nos quatro anos considerados. 

ABSTRACT
The connection between income, health and inequalities has been stu-
died for quite some time and, these days, it is highlighted in the Pu-
blic Health area by the approach of the Social Determinants of Health, 
which study covers those relations based on the assumption that life 
and work conditions of individuals and population groups are related 
to their health status. This article has compared one of the aspects of 
income transference program, Bolsa Família (Family Welfare Funding), 
parting from the criteria of budget allocation percentage and follow-up 
of the circumstances related to health to the programs of Social Basic 
Attention, Health Primary Care, Ambulatory and Hospital Care, sup-
ported by the Health Ministry and Social Development Ministry. It was 
considered the years from 2006 to 2009. The investigation was made 
in databases from Brazilian government. Four different programs were 
evaluated and the Bolsa Família has lowest cost in studied years.
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INTRODUÇÃO

A associação entre “renda”, “saúde” e “desigual-
dades”, vem sendo estudada há bastante tempo. 
Virchow (apud Buss e Pelegrini Filho 2007), no 
século XIX, afirmava que “a ciência médica é in-
trínseca e essencialmente uma ciência social e que 
as condições econômicas e sociais exercem um efei-
to importante sobre a saúde e a doença e que tais re-
lações devem ser submetidas à pesquisa científica1. 

Um dos temas atuais de pesquisa em Saúde Pú-
blica – Determinantes Sociais de Saúde (DSS) – 
aborda tais relações baseando-se no pressuposto, 
corroborado por extensa literatura (Zione & Wes-
tphal 2007, Looper, 2009; Yazbeck 2009) de que 
as condições de vida e trabalho dos indivíduos e 
grupos da população estão relacionadas com sua 
situação de saúde2,3,4. Tais pesquisas são particu-
larmente importantes num país como o Brasil, que 
está entre os doze de maior desigualdade de renda 
no mundo. Além disso, a desigualdade de recur-
sos para o acesso à saúde, tem sido reconhecida 
como o principal problema de saúde pública nas 
Américas4. 

A gama de relações imbricadas à questão da saúde 
remete ao tema das políticas públicas saudáveis, 
que são aquelas caracterizadas pelo interesse e 
preocupação com saúde e eqüidade, bem como 
pelo comprometimento com os impactos sobre 
a saúde da população. Tal definição, formaliza-
da na Carta de Adelaide5, elaborada na Segunda 
Conferência Internacional sobre Promoção da 
Saúde, afirma que a saúde é um direito humano 
fundamental e um investimento social. Todas as 
políticas públicas, formuladas em qualquer setor 
governamental, voltadas para a saúde e planejadas 
para curto prazo, trarão benefícios econômicos de 
longo prazo.

Este trabalho analisa um dos aspectos de um pro-
grama de transferência de renda, no contexto das 
suas relações com o setor Saúde. Para isso, são 
necessárias algumas conceituações prévias acerca 
dos conceitos de política e programa. 

A definição de política remonta à concepção aris-
totélica segundo a qual política é “a ciência supre-
ma; a arte de bem governar os povos”6. De forma 
geral, o termo costuma estar associado às questões 
relativas ao exercício do poder, tanto no âmbito 
público quanto privado e assume conotações espe-
cíficas, quando acompanhado de predicados tais 
como pública; de governo; de estado. Nesses casos, 

compõe um conjunto de definições importantes 
para o entendimento dos aspectos envolvidos na 
atuação do Estado e que formam o escopo teórico 
da área de conhecimento das Políticas Públicas. 

Política pública, segundo Saravia (2006) é: 

“Sistema de decisões públicas que visa a ações 
ou omissões, preventivas ou corretivas, destina-
das a manter ou modificar a realidade de um ou 
vários setores da vida social, por meio da defi-
nição de objetivos e estratégias de atuação e da 
alocação dos recursos necessários para atingir 
os objetivos estabelecidos7.

Políticas de estado são aquelas que atravessam 
governos ou “sobrevivem a eles”. Em face de tais 
conceitos, é pertinente concluir que políticas de 
governo são as diretrizes adotadas pelos governan-
tes em exercício8.

As políticas públicas ora vigentes no Brasil são exe-
cutadas por meio de Programas, definidos como 
instrumentos de organização da atuação gover-
namental, articuladores das ações necessárias ao 
alcance dos objetivos estabelecidos9. Isso significa 
que a execução do orçamento do Estado está, de 
forma direta ou indireta, vinculado às diretrizes e 
metas dos diversos programas estabelecidos. 

 Uma das políticas de governo mais conhecidas, 
atualmente, é a de combate à fome, cujo princi-
pal programa é o Bolsa Família (PBF), que conta, 
atualmente, com mais de onze milhões de bene-
ficiários10 e tem provocado discussão e polêmica 
na sociedade, recebendo adjetivos com sentidos 
diversos tais como “política de redução de desi-
gualdades” e “política eleitoreira”.

O PBF determina, para que se realize o repasse de 
recursos para os beneficiários, o cumprimento de 
condicionalidades que demandam ações de com-
petência do setor saúde. 

O termo condicionalidade é um neologismo 
oriundo do inglês condicionality, utilizado na área 
de economia e comum nos textos e acordos for-
mulados pelo Banco Mundial e pelo Fundo Mo-
netário Internacional, para designar as condições 
e exigências impostas aos países tomadores de 
empréstimos ou beneficiados por doações. Atual-
mente, programas como o PBF são denominados, 
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na literatura internacional, de conditional cash 
transfer.

 Importante ressaltar que o cumprimento das con-
dicionalidades é, na verdade, o exercício efetivo de 
direitos facultados por ações dos setores Educação, 
Saúde e Assistência Social tais como: freqüência 
escolar mínima de 85% para crianças e adolescen-
tes entre 6 e 15 anos e de 75% para adolescentes 
entre 16 e 17 anos; acompanhamento do calen-
dário vacinal e do crescimento e desenvolvimento 
de crianças menores de 7 anos; pré-natal para as 
gestantes e acompanhamento das nutrizes na faixa 
etária de 14 a 44 anos; freqüência mínima de 85% 
da carga horária relativa aos serviços socioeduca-
tivos, para crianças e adolescentes de até 15 anos, 
em risco ou retiradas do trabalho infantil11.

Os programas finalísticos mais importantes são 
aqueles cujas ações visam o cumprimento da 
competência principal de cada Ministério e que 
dispõem de maior proporção de recursos nos res-
pectivos orçamentos. 

Atenção Básica é, em princípio, uma terminolo-
gia da área da saúde, originária das concepções 
de atenção primária, surgidas com o movimento 
de medicina preventiva. Este conjunto de idéias 
influenciou a adoção de propostas de atenção pri-
mária em saúde, a partir da concepção da existên-
cia de diferentes momentos na atenção à saúde. A 
atenção primária seria a fase inicial do cuidado, 
antecedendo e definindo as outras (Ibañez, 2005). 
De acordo com Paim (1998) (apud Ibañez 2005) o 
termo “primário”, provoca confusão, ambigüida-
de e falta de consenso em torno de seus propósi-
tos, por ter sido, inicialmente, associado a práticas 
de medicina simplificada, destinada aos pobres, em 
vez de uma estratégia de reorientação do sistema 
de serviços de saúde12.

 O Ministério da Saúde brasileiro definiu, como 
atenção básica, em 1999, aquilo que a literatura 
internacional refere como primary care. A Políti-
ca Nacional de Atenção Básica, afirma que esta se 
caracteriza por um conjunto de ações de saúde, 
no âmbito individual e coletivo, que abrange a 
promoção, a proteção , a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a ma-
nutenção da saúde. É desenvolvida por meio de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e par-
ticipativas, dirigidas a populações de territórios 
delimitados, pelas quais assume a responsabilida-
de sanitária, devendo ser o contato preferencial e 
inicial dos usuários com o sistema de saúde13.

O setor de Desenvolvimento Social organiza-se, 
desde 2003, na forma de sistema nacional: Siste-
ma Único de Assistência Social (SUAS). Seguindo 
uma lógica semelhante à do Sistema Único de Saú-
de (SUS), estrutura-se em dois níveis de comple-
xidade de atenção: o da proteção social básica e o 
da proteção social especial. 

Vale ressaltar uma importante diferença conceitu-
al. No SUS a atenção básica é o primeiro nível de 
atenção, com base em critérios epidemiológicos 
e de gestão de serviços; no SUAS a atenção bási-
ca destina-se aos seguimentos vulneráveis da po-
pulação, definidos por meio de critérios próprios 
estabelecidos na fundamentação teórica adotada 
pelo setor de Desenvolvimento Social.

De acordo com a Política Nacional de Assistên-
cia Social “A proteção social básica tem como 
objetivos prevenir situações de risco por meio 
do desenvolvimento de potencialidades e aquisi-
ções, e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. Destina-se à população que vive 
em situação de vulnerabilidade social decorrente 
da pobreza, privação (ausência de renda, precá-
rio ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre 
outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos 

- relacionais e de pertencimento social (discrimi-
nações etárias, étnicas, de gênero ou por defici-
ências, dentre outras)14”. Uma das ações mais 
conhecidas da proteção social básica é o BPC 
(Benefício de Prestação Continuada), por meio 
do qual o Estado assegura o pagamento de um 
salário mínimo mensal aos idosos com idade 
superior a 65 anos e às pessoas com deficiência, 
incluídas mediante critérios de renda familiar.

O MDS tem como principais competências coor-
denar as políticas de desenvolvimento social; de 
segurança alimentar e nutricional; de assistência 
social e de renda e cidadania14. O programa fina-
lístico com maior volume de recursos, no orça-
mento de 2009 é o “Proteção Social Básica”15. 

 O MS tem a função de propiciar condições para a 
proteção e recuperação da saúde da população, re-
duzindo enfermidades, controlando doenças en-
dêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à 
saúde. A atenção básica é representada pelo pro-
grama “Atenção Básica em Saúde”, cujo objetivo, 
explicitado no PPA (Plano Plurianual) é “expandir 
a estratégia de Saúde da Família e a rede básica de 
saúde, mediante a efetivação da política de aten-
ção básica (...)”9. 
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O Programa Bolsa Família faz parte do conjunto 
de programas da área de Desenvolvimento Social, 
tendo como principal objetivo auxiliar famílias 
que se encontram em situação de extrema pobre-
za e que tenham em sua composição gestantes; 
nutrizes; crianças e ou adolescentes até 15 (quin-
ze) anos. Paga-se por meio de transferência direta 
para a conta do beneficiário, aberta em estabeleci-
mento bancário estatal, exclusivamente para esse 
fim, até o limite de 3 (três) benefícios por família16 
(Quadro 1).

Quadro 1
Valores dos benefícios e respectivos limites 

Tipo de 
benefício

Perfil do 
beneficiário

Valor Limite de 
repasse

Benefício 
básico

Famílias 
extremamente 
pobres, com renda 
mensal até R$ 
70,00 per, capita, 
independente de 
terem crianças, 
adolescentes ou 
jovens. 

68,00 Um benefício 
(R$ 68,00).

Benefício 
variável 

Famílias com 
renda mensal de 
até R$ 140,00 por 
pessoa, desde que 
tenham crianças 
e/ou adolescentes 
de até 15 anos 

22,00 Até três 
benefícios 
variáveis 
(R$66,00)

Benefício 
variável 
vinculado ao 
adolescente 
(BVJ)

Toda família 
participante do 
PBF que tenha 
adolescentes 
entre 16 e 17 anos, 
freqüentando a 
escola.

R$$ 33,00 Até 2 BVJ 
(R$ 66,00)

Benefício 
variável 
de caráter 
extraordinário 
(BVCE)

Pago às famílias 
que tiveram 
prejuízo financeiro 
em virtude de 
migração dos 
programas antigos 
(auxílio gás, bolsa 
escola, bolsa 
alimentação 
e cartão 
alimentação) para 
o PBF 

Varia 
conforme 
o caso 

Até R$ 
200,00

Fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/valores-dos-beneficios 
(consulta em julho de 2010)

As condicionalidades do PBF atribuem respon-
sabilidades abrangentes e específicas para o setor 
Saúde, formalizadas na Portaria Interministerial 
2509/2004, que dispõe sobre a oferta e monito-
ramento das ações de saúde. Uma das ações de 
implementação desta política foi a publicação, 

pelo Ministério da Saúde, do Manual de Orienta-
ções sobre o Bolsa Família na Saúde, cujo objetivo 
é orientar os gestores estaduais e municipais de 
saúde e as coordenações estaduais e municipais 
do PBF, acerca do acompanhamento do Programa, 
detalhando, inclusive, a maneira como os gesto-
res devem alimentar o sistema informatizado de 
acompanhamento16.

Quadro 2
Programas considerados

PROGRAMA / 
MINISTÉRIO OBJETIVO 

PÚBLICO-ALVO 
/ NÚMERO DE 

BENEFICIÁRIOS

ORÇAMENTO 
EM 2009 (R$)

Atenção 
Básica em 
Saúde (MS)

Expandir a 
estratégia PSF e 
a rede básica de 
saúde.

Universal. 9.363.304.235

Transferência 
de Renda 
com Condi-
cionalidades – 
Bolsa Família 
(MDS)

Redução da 
fome, pobreza 
e desigualdade, 
considerando o 
alívio imediato da 
pobreza, articu-
lando ações com-
plementares para 
desenvolvimento 
de capacidades 
das famílias 
beneficiárias.

Famílias com 
renda per capita 
mensal de R$ 
60,00 a 120,00 

11.952.629.166

Proteção 
Social Básica 
(MDS)

Prevenir situa-
ções de risco por 
meio do desen-
volvimento de 
potencialidades 
e aquisições e do 
fortalecimento de 
vínculos fami-
liares e comuni-
tários

Famílias e 
indivíduos em 
situação de 
vulnerabilidade 
por pobreza, 
acesso nulo ou 
precário aos 
serviços públi-
cos, calamidade, 
discriminação 
etária, étnica, de 
gênero, orien-
tação sexual, 
deficiência. 

19.066.296.406

Assistência 
Ambulatorial 
e Hospitalar 
Especializada 
(MS)

Ampliar o acesso 
da população 
aos serviços 
ambulatoriais e 
hospitalares do 
SUS, buscando 
equidade, redu-
ção das desigual-
dades regionais e 
humanização de 
sua prestação

Universal 27.088.825.665

 FONTE: Plano Plurianual 2008/2011 (BRASIL, 2008)
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OBJETIVO

O objetivo desse artigo é comparar a alocação or-
çamentária dos programas Bolsa Família com os 
programas Atenção Social Básica (MDS), Atenção 
Básica em Saúde (MS) e Assistência Ambulatorial 
e Hospitalar Especializada. 

MÉTODO

A seleção dos programas para análise artigo ba-
seou-se na competência principal de cada minis-
tério e na alocação orçamentária estabelecido na 
LOA (Lei Orçamentária Anual). 17,15.

Foi comparada a alocação orçamentária, no perí-
odo 2006 - 2009, dos programas mais represen-
tativos, tanto no que diz respeito às competências 
quanto à proporção de alocação orçamentária. 
Verificou-se o volume de recursos dos programas 
de atenção básica de cada ministério e se o PBF 
sofreu incremento no período em análise. 

Os dados (Quadro 1) foram obtidos do Plano Plu-
rianaual 2008/2011 e do Anexo I da Lei 11.768/ 
2008, disponíveis no endereço eletrônico do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(consulta em agosto de 2009) 

RESULTADOS

O orçamento do MS foi consideravelmente supe-
rior ao do Desenvolvimento Social, no quadriênio 
2006/2009 e ambos se mantiveram relativamente 
estáveis no período (Figura 1). A Assistência Am-
bulatorial e Hospitalar Especializada, do MS, é o 
programa com maior volume de recursos, dentre 
os quatro analisados (Figura 2). 

No que diz respeito à Atenção Básica, no Desen-
volvimento Social ela tem um orçamento maior 
que na saúde. Os programas, Proteção Social Bá-
sica e Programa Bolsa Família contam com valo-
res superiores aos do Programa de Atenção Básica 
em Saúde. Entretanto, o PBF não dispõe de maior 
volume de recursos, entre os programas do MDS 
e tampouco obteve incremento orçamentário nos 
últimos quatro anos. Pelo contrário, o valor alo-
cado em 2009 é ligeiramente inferior ao de 2008 
(Figuras 2 e 3).

Figura 1
Orçamento total dos últimos quatro anos, Ministérios da Saúde 
e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
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Fonte: Anexo I da Lei 11.768/ 2008 e SOF (Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e Anexo I do 

PPA 2008/2011 disponível em www.planejamento.gov.br.

Figura 2
Proporção de valores alocados para cada um dos programas 
considerados, em relação ao orçamento total dos respectivos 
ministérios, em 2009.
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FONTE: Anexo I da Lei 11.768/ 2008 e SOF (Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e Anexo I do 

PPA 2008/2011 disponível em www.planejamento.gov.br.

Figura 3
Valores anuais, referentes ao últim-o quadriênio, dos 
programas analisados, em (R$).
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Fonte: Anexo I da Lei 11.768/ 2008 e SOF (Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e Anexo I do 

PPA 2008/2011 disponível em www.planejamento.gov.br.
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DISCUSSÃO

A justificativa política do PBF é o atendimento 
de uma necessidade inadiável que é a nutrição, 
condicionado à busca de acesso a ações ofere-
cidas pelos setores estatais de saúde e educação. 
Tal ideário remete ao conceito de determinantes 
sociais em saúde e a uma das linhas básicas da 
área de promoção de saúde. Entretanto, a análise 
do PBF na dimensão saúde, ainda não tem sido 
suficientemente destacada na literatura. Prevale-
cem análises que focalizam os aspectos políticos e 
econômicos18,19,20.

Um dos trabalhos que trata das condicionalidades, 
Soares, Ribas e Osório (2007), corrobora os da-
dos aqui apresentados. Segundo aqueles autores, 
quando avaliado pelo volume de recursos, o PBF 
é um programa relativamente modesto. Em 2006, 
as transferências para o seu público-alvo represen-
tavam 0,69% da renda total das famílias e 0,35% 
do produto interno bruto21. 

Os critérios de formulação do PBF estão em con-
sonância com o conceito de política pública sau-
dável, formulado na Carta de Adelaide5, dado 
que seus objetivos levam em conta a saúde e a 
equidade. Entretanto, existem criticas em relação 
às condicionalidades, com base na tese de que o 
acesso a um direito humano fundamental, como 
a nutrição, deve ser incondicional ou que, em al-
guns casos, os municípios simplesmente não po-
dem oferecer os serviços de saúde exigidos pelos 
critérios do PBF18. 

Medeiros, Brito & Soares (2007) entendem que as 
exigências do PBF já são obrigatoriedades previstas 
em lei (vacinar as crianças e garantir sua freqüên-
cia à escola, por exemplo) e levantam a hipótese 
de que tal discussão seja mais uma das questões 
políticas envolvidas na formulação e implementa-
ção do programa. As condicionalidades teriam a 
qualidade de atender às demandas dos que julgam 
que ninguém pode receber uma transferência do 
Estado, especialmente o segmento populacional 
de baixa renda, sem prestar alguma contrapartida, 
portanto, sem esta simbologia, o programa cor-
reria o risco de perder apoio na sociedade. Além 
disso, a exigência de contrapartidas teria o objeti-
vo de incentivar a demanda por serviços sociais e 
ampliar o acesso da população, pressionando por 
ações locais de expansão e melhoria no setor Saú-
de. Afirmam ainda que “essa característica não é 
uma idiossincrasia do Bolsa Família”, pois aparece 
também em vários programas implementados em 

outros países e também nos antecessores do PBF, 
tais como o Bolsa-Escola20.

O monitoramento fundamentado num sistema 
institucionalizado, Sistema de Vigilância Ali-
mentar e Nutricional (SISVAN) do Ministério da 
Saúde, bem como a disseminação, feita por meio 
do Manual de Orientação sobre o PBF na Saúde, 
em todas as instâncias de implementação, dos 
passos necessários para o acompanhamento do 
Programa, demonstra comprometimento com os 
impactos sobre a saúde da população. Entretan- Entretan-
to, os recursos orçamentários da Atenção Básica 
são, em média, 20% menores que os do PBF no 
período analisado. Com as condicionalidades im-
postas, o impacto sobre o sistema de saúde pode 
ser maior quando há um aumento linear dos dois 
programas, conforme descrito por Medeiros Brito 
e Soares20. Sendo assim, é importante destacar que 
os investimentos em saúde devem levar em conta 
a demanda induzida por outros programas, tais 
como o PBF. 

Outra constatação ressaltada no presente trabal-
ho é a disparidade entre o discurso das políticas 
públicas de saúde que enfatizam a atenção básica 
como primeiro e preferencial contato do cidadão 
com o sistema de saúde e a realidade orçamentária 
que privilegia a atenção ambulatorial e hospita-
lar. Em que pese a importância conferida, na for-
mulação dos programas do setor saúde, à atenção 
básica, a rubrica com maior volume de recursos 
no orçamento de 2009 é a “Assistência Ambula-
torial e Hospitalar Especializada”, que propicia o 
acesso universal ao atendimento ambulatorial e 
hospitalar no SUS.

O objetivo desse trabalho não permite que se entre 
no mérito do custo do atendimento ambulatorial 
e hospitalar entretanto, torna possível o question-
amento da diferença de orçamento entre o nível 
da atenção básica, responsável pela prevenção da 
doença e promoção da saúde, e os outros níveis de 
atenção, que visam atender os indivíduos e gru-
pos para as quais a primeira estratégia, por algum 
motivo, foi mal sucedida. 

Vale notar que a análise aqui apresentada utiliza 
exclusivamente dados provenientes dos instru-
mentos de formulação das políticas e programas 
citados e recomenda-se, tal como no trabalho de 
Senna et al19, que se façam análises mais aprofun-
dadas e abrangentes. Também se ratifica a idéia, 
exposta por esses autores, de que a retomada da 
pobreza como questão social a ser enfrentada pelo 
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poder público, per se, indica uma perspectiva pro-
missora para o exercício de direitos fundamentais. 

No que tange às questões de Saúde Pública, no 
sentido estrito do termo, deve-se notar que o PBF 
estabelece um contato compulsório dos beneficiá-
rios com o Sistema de Saúde e tal obrigatoriedade 
provavelmente causará impacto positivo, em mé-
dio ou longo prazo, sobre o perfil epidemiológi-
co da população assistida. Este impacto deve ser 
medido por meio de pesquisas que tenham como 
objeto principal as questões epidemiológicas rela-
cionadas aos beneficiários do PBF, e que urgem ser 
empreendidas.

CONCLUSÃO 

Dentre os quatro programas comparados, o PBF 
teve a menor proporção de alocação orçamentária, 
durante os quatro anos considerados. 
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