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MISSÃO

“Contribuir para o fortalecimento da cidadania, 
mediante melhoria contínua do financiamento 
das ações de saúde”.



APRESENTAÇÃO

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) completou 50 anos 
no dia 24 de julho de 2019 e, por todos esses anos, vem 
empenhando esforços para promover o financiamento 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Esta publicação tem como principal objetivo percorrer 
a história do FNS, o que possibilitará ao leitor refletir 
sobre o passado, compreender o presente e vislumbrar 
o futuro do gestor federal dos recursos do SUS.

Aqui estão reunidos documentos e histórias vividas por 
profissionais que, incansavelmente, dedicam-se às 
ações de mediação no trabalho de promoção de saúde 
à população brasileira.

Convidamos você  
a seguir conosco nesta viagem.



O começo...
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A história da saúde pública no Brasil tem início com a 
chegada da Corte Portuguesa, em 1808, o que trouxe 
diversas enfermidades até então desconhecidas pelos 
povos nativos e, com isso, o estabelecimento de medidas 
sanitárias tornou-se premente.

A primeira organização nacional de saúde pública foi 
criada ainda em 1808. Em 27 de fevereiro daquele ano, 
foi instituído o cargo de Provedor-Mor de Saúde da Corte 
e do Estado do Brasil, embrião do Serviço de Saúde dos 
Portos, com delegados nos estados.

Naquele tempo, a incidência de endemias de febre 
amarela, peste bubônica, malária e varíola era recorrente 
e atingia todas as classes sociais. Diante desse cenário, 
a partir de 1837, tornou-se obrigatória a vacinação de 
crianças contra a varíola. Essa importante medida de 
saúde pública foi ampliada nos anos subsequentes e, em 
1846, os adultos passaram a ser, também, vacinados.

Entretanto, a ausência de fabricação de vacinas em larga 
escala no País tornou inviável a distribuição do 
imunizante para toda a população.

PASSAGEM DE SUA MAJESTADE, D. JOÃO VI, SOB OS ARCOS DA RUA DIREITA (ATUAL PRIMEIRO DE MARÇO), EM FRENTE À RUA DO OUVIDOR. GRAVURA DE T. M. HIPPOLYTE TAUNAY, 1817. (DOMÍNIO PÚBLICO, BIBLIOTECA 
NACIONAL DIGITAL).

A história da saúde  pública no Brasil
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A história da saúde  pública no Brasil
SENTADOS NA PRIMEIRA FILEIRA, CARLOS CHAGAS (SEGUNDO DA ESQUERDA PARA A DIREITA) E OSWALDO CRUZ (QUARTO DA ESQUERDA PARA A DIREITA) REÚNEM-SE COM OUTROS PESQUISADORES DO INSTITUTO 
OSWALDO CRUZ. (IMAGEM: BASE ARCH, CASA DE OSWALDO CRUZ).

Foi somente em 1904, com a criação da Diretoria-Geral 
de Saúde Pública, que o médico sanitarista Oswaldo Cruz 
incentivou o governo do Rio de Janeiro a enviar, ao 
Congresso, projeto que fizesse cumprir a obrigatoriedade 
da vacinação de toda a população.

Em 31 de outubro de 1904, o Congresso aprovou, enfim, 
a Lei n.º 1.261, que tornava obrigatória a vacinação 
contra a varíola em toda a República.

Em 1920, foi criado o Departamento Nacional de Saúde 
Pública, cujo primeiro diretor foi Carlos Chagas, o qual

 tinha entre seus objetivos controlar a venda de produtos 
alimentícios, produzir vacinas e inspecionar a entrada 
de imigrantes.

Nesse tempo, os recursos destinados à saúde eram 
escassos, o que impedia o desenvolvimento dos projetos 
idealizados por Chagas. A atenção médica ainda era 
essencialmente custeada pelos próprios indivíduos.

Assim, aqueles que não tinham condições financeiras 
recorriam aos hospitais filantrópicos mantidos pela 
igreja e à medicina caseira.
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FOTOGRAFIA COM IMAGEM DOS MEMBROS DO CONSELHO DA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS FERROVIÁRIOS DA NOB. (DIREITOS AUTORAIS: MFRB).

Em 1923, com a Lei Elói Chaves, foram criadas as Caixas 
de Aposentadorias e Pensões (CAPs), berço do que hoje 
conhecemos como previdência social, que proviam 
assistência médica aos trabalhadores formais de 
determinadas empresas.

Por outro lado, as ações de saúde pública eram restritas 
às campanhas de vacinação.

Contudo, como os cuidados médicos das CAPs eram 
destinados somente ao atendimento dos trabalhadores 
formais, aqueles que não detinham essa condição 
acabavam não tendo direito aos cuidados de saúde.

No primeiro governo de Getúlio Vargas, em 1930, as CAPs 
foram transformadas em Institutos de Aposentadoria e 
Pensões (IAPs), o que permitiu que a assistência médica 
fosse prestada aos trabalhadores de determinadas 
profissões, e não às empresas. Todavia, mantinha-se a 
obrigatoriedade do emprego formal.

Ainda em 1930 foi criado o Ministério da Educação e 
Saúde Pública, o qual tratava de ambos os assuntos: 
educação e saúde.

Todavia, como as ações em saúde pública foram sendo 
ampliadas nos anos subsequentes, foi criado, em 25 de 
julho de 1953, o Ministério da Saúde (MS).
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INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INPS) EM CARUARU/PE. (CRÉDITOS: CATÁLOGO IBGE).

O foco da atuação do MS, nesse tempo, era na prevenção 
de doenças por meio de campanhas. Por outro lado, 
cabia à assistência previdenciária o custeio dos 
atendimentos médico-hospitalares curativos, ainda 
restritos aos trabalhadores formais.

Em 1966, os IAPs foram unificados dando origem ao 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), autarquia 
vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
o qual concedia benefícios pecuniários e assistência 
médico-hospitalar aos trabalhadores urbanos do setor 
privado e aos funcionários públicos regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No campo da assistência médica, o INPS priorizava a 
contratação de serviços hospitalares de terceiros, em 
detrimento dos serviços próprios. Assim, os hospitais 
pertenciam à iniciativa privada, nos quais eram atendidos 
os trabalhadores que faziam contribuições regulares, ou 
seja, os que tinham empregos formais. Os que não 
detinham essa condição continuavam sendo atendidos 
por entidade filantrópicas, como as Santas Casas de 
Misericórdia, geralmente vinculadas à Igreja Católica.

Porém, com a necessidade cada vez maior por mão de 
obra, tornava-se evidente a urgência em prestar 
assistência à saúde de toda a população. Contudo a 
escassez de recursos financeiros para custeio dessa 
assistência era um entrave.
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DR. FRED L. SOPER, MÉDICO AMERICANO, CONHECIDO POR SUAS CAMPANHAS CONTRA A FEBRE AMARELA E A MALÁRIA, ATUANDO EM UM HOSPITAL EM BELÉM, NO ANO DE 1930. (CRÉDITOS: GETTY IMAGES).

Para amenizar a pouca disponibilidade de recursos, foi 
promulgado, em 27 de fevereiro de 1967, o Decreto-Lei 
n.º 204, ainda em vigor, o qual, entre outras, dispõe sobre  
a exploração de loterias.

Para fundamentar a edição dessa norma, o então 
presidente H. Castello Branco elencou “a grave situação 
financeira que enfrentam as Santas Casas de Misericórdia 
e outras instituições hospitalares, para-hospitalares e 
médico-científicas”, e ainda o “princípio de que todo 
indivíduo tem direito à saúde e que é dever do Estado 
assegurar êsse direito”, e que “os Problemas de Saúde e 
de Assistência Médico-Hospitalar constituem matéria 
de segurança nacional”.

Logo em seu artigo 1º, o Decreto-Lei n.º 204/1967 
explicita que a renda líquida da exploração do serviço 
de loteria será obrigatoriamente destinada a aplicações 
de caráter social e de assistência médica.

Havia previsão, ainda, de que a renda líquida desse 
serviço prestado pelo Estado devia ser creditada na 
conta Fundo Especial da Loteria Federal, de modo que 
30% desses recursos deveriam ser destinados à 
constituição do Fundo Especial de Financiamento da 
Assistência Médica (Fefam), o qual era supervisionado 
pelo Ministério da Saúde, e outros 30% à constituição 
do Fundo Especial de Serviços Públicos e Investimentos 
Municipais (Fespim).

Dois anos depois, em 24 de julho de 1969, foi promulgado 
o Decreto-Lei n.º 701, o qual autorizava o Poder Executivo  
a extinguir tanto o Fefam quanto o Fespim e a instituir 
um fundo especial, denominado Fundo Nacional de 
Saúde (FNS), cujos recursos financeiros são destinados 
a apoiar, em caráter supletivo, os programas de trabalho 
relacionados com a saúde individual e coletiva, 
coordenados ou desenvolvidos pelo Ministério da Saúde.

Assim, nascia o Fundo Nacional de Saúde.
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O personagem Zé Gotinha foi 
criado em 1986 pelo artista 
plástico Darlan Rosa para 
a campanha de vacinação 
contra o vírus da poliomielite 
realizada pelo Ministério da 
Saúde. O principal objetivo 
era tornar as campanhas de 
vacinação mais atraentes para 
as crianças.

Curiosidade
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Antes da criação de um sistema universalizado de saúde, 
a atuação das políticas públicas se dava prioritariamente 
na atenção básica, mais especificamente no âmbito da 
imunização. A assistência médico-hospitalar era de 
caráter previdenciário, e o Estado oferecia atenção à 
saúde a aproximadamente 60% da população por meio 
dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), que 
atendiam essencialmente as categorias de trabalhadores.

No entanto, 5% do público era atendido pela saúde 
suplementar, sendo o Ministério da Saúde responsável 
pelas políticas de saúde pública e ações voltadas para 
a população. Nesse período, também foram realizadas 
ações para o aprimoramento do sistema de saúde 
então existente. Em 1966, foi criado o Instituto Nacional 
de Previdência Social (INPS), como resultado da fusão 
dos institutos de categorias de trabalhadores ainda 
existentes, permanecendo também o Instituto de 
Pensões e Assistência dos Servidores do Estado (Ipase).
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EMPENHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA CIDADE DE 
AMARANTE DO MARANHÃO/MA.

O INPS integrava o sistema de previdência cujos recursos vinham de contribuições dos 
empregados e, ainda, da União. Criado como uma autarquia vinculada ao Ministério 
da Previdência e Assistência Social, o INPS responsabilizava-se por fornecer assistência 
médico-hospitalar aos trabalhadores urbanos do setor privado e aos funcionários 
públicos regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Os demais servidores 
públicos continuaram a manter seu próprio instituto, o Ipase. Uma característica desse 
sistema era a ausência de promoção de políticas de saúde estatal em detrimento à 
terceirização dos serviços de assistência médica, privilegiando o setor privado em 
relação à ampliação da Rede de Atenção à Saúde (RAS).



1970



Em 1972, o Ministério da Saúde foi remanejado para o Distrito 
Federal e o então ministro começou uma gestão focada no 
combate às doenças parasitárias e infecciosas, na melhoria 
da produtividade dos estabelecimentos hospitalares e na 
definição de uma política nacional de alimentação.
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CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO. CORONEL FABRICIANO/MG, 1960.

O sistema de saúde baseado na proteção social era fragmentado e desigual, pois 
não permitia o acesso universalizado à saúde para a população. Nesse modelo, a 
provisão de serviços dava-se em diferentes níveis de cobertura, considerando 
a categoria ocupacional que subsidiava o sistema de assistência médica da 
previdência social. Foi na década de 1970 que se disponibilizaram recursos do 
orçamento federal para reformar e construir hospitais privados. Os sindicatos e 
as instituições filantrópicas eram responsáveis por ofertar atenção à saúde.
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HOSPITAL POLICLÍNICA CASCAVEL, VISTA AÉREA DA CIDADE DE CASCAVEL/PR, 1972.

Os altos gastos com atendimento médico-hospitalar pelo financiamento previdenciário, 
para a manutenção das unidades de saúde, deram início a amplas discussões para 
a racionalização dos gastos com saúde, e houve a necessidade de reestabelecer 
parâmetros de cobertura e concentração para a assistência hospitalar, ambulatorial, 
e para procedimentos complementares de diagnóstico e tratamento, que passaram a 
ser adotados para a programação anual e para a análise da necessidade de expansão de 
serviços. Entretanto, esse sistema continuava sendo excludente e não permitindo o 
acesso universal aos serviços de saúde, evidenciando as desigualdades regionais e entre 
as populações urbana e rural.
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Com a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social (Mpas), em 1974, 
foram segregadas as funções próprias do sistema previdenciário daquelas de 
responsabilidade do Ministério da Saúde. Esse movimento propiciou que ficasse 
a cargo do INPS, prioritariamente, ações de média e alta complexidade, iniciando 
o caráter de interesse coletivo de atenção primária do MS.

Os trabalhos de vigilância epidemiológica suscitaram na Lei n.º 6.229, 17 de 
julho de 1975, que organizou o Sistema Nacional de Saúde, efetivando, como 
competência principal do Ministério da Saúde, a formulação da Política Nacional 
da Saúde (PNS), a promoção e a execução de ações de saúde voltadas para o 
coletivo. Também estabeleceu normas relativas à notificação compulsória de 
doenças, com foco maior no combate às epidemias, pontuou a participação do 
Ministério da Saúde na formulação da política nacional de alimentação e 
nutrição, inclusive quanto à educação alimentar, propondo a criação do 
Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, promovendo, por meio do 
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, as atividades de execução, 
fiscalização e avaliação dos resultados.

Em 1975, aconteceu a V Conferência Nacional de Saúde, que trouxe à luz a 
necessidade de constante ampliação e melhora na oferta de serviços de saúde 
e, consequentemente, fazendo com que aplicações de recursos adicionais fossem 
destinados a projetos especiais coordenados pelo Ministério da Saúde.

Além disso, essa conferência marcou a criação de um Sistema Nacional de Saúde, 
que estabeleceu a repartição de atribuições de saúde pública, a qual ficou a 
cargo do Ministério da Saúde e do Sistema de Assistência Médica Previdenciária, 
responsável por ações de assistência à saúde individual. Os avanços e as 
propostas de organização do Sistema Nacional de Saúde, bem como as  
discussões referentes às ações em saúde coletiva, tratadas na V Conferência 
Nacional de Saúde, foram as principais contribuições no desenvolvimento do 
SUS, como o conhecemos atualmente.
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AMBULATÓRIO LINHARES, ANO DE 1976.

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE EDIMIR DE SOUZA, 
CENTRO DE SAÚDE NOVA CANAÃ/BA, ANO DE 1970.
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INAMPS, MINISTÉRIO DA FAZENDA, CARUARU/PE, ANOS 70.

AGÊNCIA DO INAMPS, SANTO AMARO/BA, ANOS 80.

INAMPS
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AGÊNCIA DO INAMPS, SANTO AMARO/BA, ANOS 80.

Além disso, começavam a surgir movimentos em todo o mundo, apoiados pela  
Organização Mundial da Saúde (OMS), que visavam fortalecer a ideia de promoção de 
saúde em detrimento ao caráter curativo e paliativo desempenhado pelos hospitais, o 
qual era predominante até essa década. Em 1975, o relatório The Promotion of National 
Health Services incorporou, pela primeira vez, a expressão “Atenção Primária à Saúde” 
aos documentos da OMS. A construção internacional do conceito de atenção primária 
suscitou o amadurecimento de um novo modelo de assistência à saúde, dando forma ao 
SUS. A partir daí, evidenciou-se a necessidade de o Estado firmar um compromisso com 
a melhoria coletiva e difusa da saúde, em nome dos interesses nacionais.

A Lei n.º 6.439, de 1º de setembro de 1977, criou o Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social (Inamps), autarquia federal, que passou a ser responsável pela 
assistência médica dos segurados, marcando uma assistência à saúde de característica 
hospitalocêntrica, com atendimento prioritário em hospitais e oferecida somente àqueles 
que contribuíam com a previdência social. O Inamps dispunha de estabelecimentos 
próprios, mas a maior parte do atendimento era realizada pela iniciativa privada,  
sem o conceito de atenção primária, privilegiando a medicina curativa de  
modelo hospitalocêntrico.

Em 12 de setembro de 1978, aconteceu a Conferência Internacional sobre Cuidados 
Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata na antiga União Soviética (URSS), promovida 
pela OMS e pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF). Nessa reunião, foi formulada a “Declaração de Alma Ata sobre Cuidados 
Primários”, segundo a qual “concita à ação internacional e nacional urgente e eficaz, 
para que os cuidados primários de saúde sejam desenvolvidos e aplicados em todo o 
mundo e, particularmente, nos países em desenvolvimento, num espírito de cooperação 
técnica e em consonância com a nova ordem econômica internacional.”

Assim, na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, os governos 
presentes comprometeram-se com o conceito de promoção da saúde e diminuição das 
desigualdades sociais, que até então implicavam uma situação de saúde precária para 
aqueles que não tinham acesso à medicina hospitalocêntrica da época. 

Livros como Medicina e Política, lançado aqui no Brasil, também em 1978, e escrito por 
Giovanni Berlinguer, um dos idealizadores da Reforma Sanitária Italiana, reforçaram o 
movimento brasileiro de responsabilidade compartilhada entre União, estados e 
municípios, além de ampliarem o conceito de saúde, com ênfase na prevenção e na 
promoção da saúde.
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Destaca-se também, entre as ações do 
Ministério da Saúde, nessa década de 

1970, o Programa de Interiorização das 
Ações de Saúde e Saneamento (Piass), 

iniciado na Região Nordeste em 1976, e que 
obteria  alcance nacional no ano de 1979.

O Piass marcou o início da descentralização 
do financiamento de ações do Ministério 

da Saúde para entes federados, 
resultando no aumento das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) em 1984.

Início do Programa: 1.122 unidades

Final do Programa: 13.739 unidades 
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Como reflexo de todos esses movimentos sociais a 
favor de uma saúde pública mais forte, a OMS 
apresentou, em 1979, as diretrizes e os princípios da 
Atenção Primária em Saúde (APS). Isso foi firmado 
como uma instância de cuidado resolutiva, por meio 
da oferta de serviços de prevenção, promoção, cura, 
reabilitação e acompanhamento do paciente, em uma 
perspectiva muito maior que a simples visão tecnicista 
e curativa amplamente aplicada na época.

Ainda em 1979, o I Simpósio sobre Política Nacional 
de Saúde foi crucial para ressaltar a importância da 
universalização da saúde, dando o primeiro passo para 
a criação do SUS em 1988.



1980



A década de 1980 fez emergir o Sistema Único de Saúde (SUS) como uma 

das mais importantes políticas sociais do Estado brasileiro, sob 

responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. A Constituição de 

1988 criou fontes para sustentar o projeto político de estender a todos os 

brasileiros o direito à saúde, com base no conceito de seguridade social. O 

objetivo foi alcançado, e o SUS, hoje, é uma realidade: dependem 

exclusivamente dele cerca de 70% da população brasileira.



MICROPOSTO ALTANEIRA/CE, ANOS 80.

UNIDADE SANITÁRIA DE IBATIBA/ES, ANOS 80.



Na década de 1980, já sentindo a pressão 

sobre o sistema de saúde com financiamento 

previdenciário, a Comissão de Saúde da 

Câmara dos Deputados buscava maneiras de 

ampliar a dotação orçamentária vigente para 

estabelecer um consenso entre o movimento 

sanitário e as entidades de representação 

dos empresários da saúde.

As propostas gerenciais prioritárias davam 

conta da necessidade eminente da elaboração 

de um orçamento que refletisse uma 

programação integrada e descentralizada, 

que viabilizasse uma cobertura assistencial 

planejada de acordo com as condições de 

saúde da população, dando um grande passo 

em direção à universalização do acesso 

à saúde. As Ações Integradas de Saúde 

(AIS) foram definidas como a estratégia 

de mudança para o setor, caminhando na 

direção de separar a saúde da previdência.

HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA, SÃO LUÍS/MA, ANOS 80.

UNIDADE MISTA DE SAÚDE DRA. MARIA JOSÉ VASCONCELOS, SANTANA DO ACARAÚ/CE, ANOS 80.



A gestão da saúde passa por profundas transformações 

até que fosse transferida ao âmbito federal, promovendo 

um salto qualitativo na oferta de serviços de saúde, 

evidenciado pelas estruturas médico-hospitalar e, 

posteriormente, com a elaboração de políticas públicas 

de saúde mais direcionadas e inclusivas.



POSTO DE SAÚDE DAMOLÂNDIA/GO, ANO DE 1983.

HOSPITAL SÃO JOSÉ CRICIÚMA/SC, ANO DE 1982.
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FUNDINHO, ANO DE 1980.
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No período compreendido entre 1970 e 1984, a participação da Pasta nas despesas gerais da União jamais 
ultrapassou 1,82%, e a atenção médico-hospitalar tinha 86,48% dos programas do governo federal voltados 
para a saúde, enquanto a atenção básica representava apenas 0,87% dos recursos.

No ano de 1982, a criação do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) – entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, que se pauta nos princípios regedores do direito público e que congrega os 
secretários estaduais de saúde e seus substitutos legais – marcou o começo de uma preocupação com a 
divisão de decisões, responsabilidades e financiamentos entre os três entes federativos.
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Em 1986, foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
entre os dias 17 e 21 de março, com 5 dias de debate e mais 
de 4 mil participantes, incluindo participação popular. Esse 
ato foi fundamental para a criação do SUS, uma vez que 
visava subsidiar as discussões sobre saúde para a formulação 
de um novo sistema de saúde.

Os temas foram discutidos em pré-conferências municipais 
e estaduais, presididas por Sérgio Arouca, referência do 
movimento sanitarista e, à época, presidente da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

As conferências tiveram como temas principais: a saúde 
como dever do Estado e direito do cidadão; a reformulação 
do Sistema Nacional de Saúde, com formação de um sistema 
único de saúde separado da previdência e coordenado, em 
âmbito federal, pelo Ministério da Saúde; o fortalecimento 
dos  municípios; e o financiamento setorial.

A 8ª Conferência Nacional de Saúde defendeu, em sua 
conclusão, que fosse feita uma ampliação do conceito de 
saúde por parte dos legisladores, reforçando que cabia ao 
Estado o dever de dar acesso universal à saúde.

Essas propostas foram apresentadas ao Congresso Nacional 
consolidadas em uma Emenda Popular com mais de 50 mil 
assinaturas, o que gerou o texto constitucional do artigo 196. 
As Conferências Nacionais de Saúde (CNS) tiveram um papel 
central na construção e na consolidação de políticas de 
saúde do Brasil. Considerando-se a linha temporal, é possível 
perceber que todas as conferências aconteceram nos mais  
plurais contextos políticos e sociais.
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1º CNS

1941

2º CNS

1950
3º CNS

1963

4º CNS

1967
5º CNS

1975

6º CNS

1977
7º CNS

1980

8º CNS

1986
9º CNS

1992

10º CNS

1996
11º CNS

2000

12º CNS

2003
13º CNS

2007

14º CNS

2011

As CNS são eventos que apresentaram impacto fundamental para fomentar discussões acerca 
da situação sanitária no País e, com a ajuda de especialistas, propor reestruturações de 
diretrizes para as políticas públicas no setor, reunindo cidadãos pela defesa da garantia de 
direitos, em atenção às necessidades da população.

Notadamente, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um marco 
na história da saúde no Brasil, entretanto todas as anteriores apresentaram subsídios 
com relação ao conhecimento técnico, que forneceu bases para elaboração dos 

avanços nas políticas públicas sanitárias.
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8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, ANO DE 1986.

Com a promulgação da Constituição que instituiu 
como dever do Estado a responsabilidade pelas 
ações de saúde, saneamento e educação, 
estabelecidas como políticas sociais, era preciso 
discutir ações específicas nos diversos níveis de 
atenção à saúde, o que evoluiu por meio das décadas 
em políticas públicas para promoção, proteção e 
recuperação da saúde.
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“Art. 196. A saúde é 
direito de todos e dever 

do Estado, garantido
mediante políticas 

sociais e econômicas 
que visem à redução 
do risco de doença e 
de outros agravos e 

ao acesso universal e 
igualitário às ações e 

serviços para sua
promoção, proteção e 

recuperação.”

Constituição da 
República Federativa 

do Brasil (1988).
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O artigo 196 da Constituição abre a Seção II, dedicada ao tema 
Saúde. Isso instrumentalizou os constituintes a criarem um 
orçamento específico para financiamento da seguridade 
social, custeado por toda a sociedade e com recursos 
provenientes dos governos federal, estadual, municipal e do 
Distrito Federal, conforme artigo 198, para financiar as áreas 
de saúde, assistência social e previdência social.

O financiamento do SUS tornou-se tripartite, com recursos 
oriundos do orçamento tanto da seguridade social e fiscal no 
âmbito federal quanto de recursos dos orçamentos dos 
estados, dos municípios e do Distrito Federal.

O artigo 196 também se constituiu como base fundamental 
para a Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
regulamenta as ações e os serviços de saúde, além de dispor 
sobre as condições necessárias e as atribuições do SUS. Essa 
lei consolida os princípios básicos da saúde pública: 
universalidade, integralidade e equidade.
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Criação  
do SUS

A década de 1970 foi marcada pelo período pós-guerra 
e, com isso, trouxe para si um ciclo de expansão do 
chamado estado de bem-estar social, em que padrões 
de solidariedade social passaram a ser debatidos.  
A vinda do Ministério da Saúde (MS) em 1972 para o 
Distrito Federal também foi acompanhada de maior 
articulação da Pasta para ampliar o repasse de verbas, 
permitindo, com isso, o desenvolvimento de projetos 
verticalizados direcionados ao controle de algumas 
doenças com maiores taxas de letalidade. Em 1975, foi 
instituído o Sistema Nacional de Saúde, por meio da Lei 
n.º 6.229, de 17 de julho de 1975, a qual, para alguns 
analistas da história do Sistema Único de Saúde (SUS), 
teve como objetivo principal fomentar um sistema  
de saúde que visava à ampliação da cobertura da 
atenção médica.

Ações de capacitação técnica e discussões acerca da 
necessidade de ampliar a atenção básica passaram a 
crescer, até que, no início da década de 1980, a saúde 
contava com recursos originários de duas fontes: 
previdência social e orçamento fiscal. Os recursos 
previdenciários eram destinados ao custeio da assistência 
médico-hospitalar para os trabalhadores formais. Por 
outra parte, os recursos fiscais financiavam ações de 
saúde pública propriamente ditas, além de algumas 
ações de assistência médica para atender aqueles que 
não recebessem suporte vinculado ao sistema 
previdenciário. Até então, a assistência à saúde possuía 
um caráter filantrópico para atender aqueles não 
vinculados formalmente ao mercado de trabalho, 
observando-se, a partir da década de 1980, um 
crescimento da participação dos dois orçamentos no seu 
financiamento, objetivando ampliar a assistência à saúde 
prestada à população.
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O conceito de saúde foi revisto e ampliado, emergindo 
como resultado de amplas discussões em meio ao 
movimento da Reforma Sanitária, as quais resultaram 
na criação de um sistema de acesso universalizado à 
saúde, permitindo o acesso de milhões de pessoas aos 
serviços públicos de saúde, como direito fundamental 
de todo cidadão. A necessidade de criação de um modelo 
de acesso à saúde que não estivesse restrito aos 
contribuintes da Previdência Social e a crescente 
demanda por serviços assistenciais fizeram com que o 
SUS se tornasse uma necessidade e se consolidasse. 
Assim, desde a promulgação da Constituição, o SUS 
consolidou-se como uma das mais importantes políticas 
sociais do Estado brasileiro, sob responsabilidade da 
União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

No início da década de 1990, os princípios e as diretrizes 
do SUS foram legalmente regulamentados e não 
somente levando em conta as ações do então Movimento 
Sanitário, mas também por meio da criação do Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) 
e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 
Nesses Conselhos, seus secretários municipais e 
estaduais passaram a liderar o processo de pactuação 
infraconstitucional, culminando na publicação da Lei 
Orgânica da Saúde Brasileira, composta pelas Leis n.º 
8.080 e n.º 8.142, de 19 de setembro de 1990 e de 28 de 
dezembro de 1990, respectivamente.

A Lei n.º 8080/1990 disciplina a descentralização político- 
-administrativa do SUS, enfatizando seus aspectos de 
gestão e financiamento, e regulamentando as condições 
para sua promoção, sua proteção e seu funcionamento.

Por sua vez, a Lei n.º 8142/1990 regulamenta a 
participação da comunidade, bem como as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros.

Desde a sua criação, as políticas de atenção à saúde 
ofertadas pelo SUS são constantemente aperfeiçoadas, 
bem como a organização dos repasses federais para 
atendimento das crescentes demandas. A atenção básica 
reafirmou-se enquanto porta de entrada ao sistema de 
saúde e compromisso de promoção do bem-estar e 
prevenção de saúde do cidadão.

Como resposta do movimento de municipalização e 
reforço da gestão das três instâncias de governo, em 
1991 foi realizada a 1ª Reunião do Conselho Nacional 
dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems), que 
estabeleceu, como missão, o fortalecimento e a 
autonomia da gestão municipal, incluindo na discussão 
temas como políticas públicas e dificuldades pertinentes 
ao âmbito municipal. 



1990



Em 1991, o governo federal, dentro do Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade, começou a implantar o Programa de Qualidade do Serviço 
Público (PQSP), em uma tentativa de incluir a satisfação do cidadão 
brasileiro como critério de avaliação de qualidade, elevando o nível dos 
serviços prestados e a melhoria dos processos burocráticos internos dos 
órgãos da Administração Pública.
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A Portaria GM/MS n.º 545, de maio de 1993, aprovou a Norma Operacional Básica (NOB) n.º 01/1993 
que, em seu capítulo sobre gerenciamento do processo de descentralização, tratou sobre as Comissões 
Integestores, as quais já existiam como fóruns de deliberação e negociação do planejamento integrado 
em cada esfera de governo.

A partir da publicação dessa Norma Operacional, ocorreu a criação das Comissões Intergestores Bipartite 
(CIB) e Tripartite como importantes espaços de negociação, pactuação, articulação e integração entre 
gestores. Houve, também, o estabelecimento das transferências, que passaram a ser regulares e 
automáticas (fundo a fundo) do teto global da assistência para municípios em gestão semiplena.

A CIT, uma das comissões recepcionadas e fortalecidas pela NOB n.º 01/1993, é integrada, paritariamente, 
por membros do Ministério da Saúde, dos estados (Conass), e dos municípios (Conasems). Também com 
composição paritária, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é composta por membros da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES), bem como por gestores municipais, indicados pelo Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde (Cosems) de cada estado.
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Ainda no ano de 1993, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) 
foi extinto pela Lei n.º 8.689, e todas as dotações orçamentárias do Instituto passaram a ser 
geridas totalmente pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS). Esse fato alterou, de forma significativa, 
a forma de trabalho do FNS, estabelecendo as bases para seu fortalecimento e sua  consolidação 
como unidade orçamentária e gestora dos recursos do SUS.

Outro fato importante ocorrido na década de 1990 foi a criação do Departamento de Informática 
do SUS (DataSUS), que passou a exercer as atividades de processamento das informações 
referentes à saúde, que estavam, até então, a cargo da Empresa de Tecnologia e Informação 
da Previdência Social (Dataprev).

EXTINÇÃO INAMPS, ANO DE 1993.
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CONTRATO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O SERPRO, ANO DE 1969.

A vinculação do Inamps ao Ministério da Saúde, 
por meio do Decreto n.º 99.060, de 7 de março 
de 1990, marcou o fim de uma era em que a 
Previdência Social geria os recursos da saúde. 
Porém a autarquia ainda ficou por três anos com 
a coordenação administrativa e financeira dos 
recursos do SUS.

Com a criação do SUS pela Constituição Federal 
de 1988, com a edição das Leis n.º 8.080/1990 e 
n.º 8.142/1990, e com a extinção do Inamps em 
1993, fez-se necessário reorganizar e modernizar 
o FNS. A inovação jurídica ocorreu por meio do 
Decreto n.º 806, de 24 de abril de 1993, que 
reorganizou   o FNS de acordo com as diretrizes 
e os objetivos do SUS, dispostas nas Leis n.º 
8.080/1990 e n.º 8.142/1990.

A transferência dos cargos em comissão e das 
funções de confiança do Inamps para o 
Ministério da Saúde (Decreto n.º 1.226, de 17 de 
agosto de 1994) possibilitou reorganizar 
administrativamente o FNS, provendo estrutura 
de cargos e atribuindo responsabilidades e 
competências de gestão orçamentária, 
financeira e contábil das transferências fundo 
a fundo e, ainda, dos instrumentos de convênios 
e outras parcerias, assim como das prestações 
de contas. A nomeação dos servidores para 
ocupar os cargos da estrutura do FNS ocorreu 
em 14 de dezembro de 1994.
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EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DA CIDADE 
DE PAIM FILHO/RS.
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Na década de 1990, foram estabelecidas normas e 
procedimentos para descentralizar as ações e os serviços 
de saúde, dando continuidade ao ciclo de 
amadurecimento do SUS. As novas determinações 
estabeleceram os mecanismos de financiamento das 
ações de saúde, em particular da assistência hospitalar 
e ambulatorial, e as diretrizes para os investimentos no 
setor. Na ocasião, os recursos arrecadados pela União 
passaram a financiar a Unidade de Cobertura 
Ambulatorial, sendo atualizados de acordo com a 
política de diretrizes orçamentárias e financeiras do 
Fundo Nacional de Saúde, como estabelecido pelo 
Decreto n.º 806, de 24 de abril de 1993.

Em agosto de 1994, por meio do Decreto n.º 1.232, foram 
estabelecidas as condições e 
as formas para viabilizar os 
repasses regulares e dos 
recursos do SUS, por parte do 
Fundo Nacional de Saúde, 
independentemente de 
convênios ou instrumento 
congênere,  segundo as 
c o n d i ç õ e s  d e  g e s t ã o 
estabelecidas.

A transferência de recursos 
f icava condicionada ao 
cumprimento, por parte dos 
entes, de algumas obrigações, 
como: a existência de fundo 
de saúde e a apresentação de 
plano de saúde aprovado 
pelo respectivo Conselho de 
Saúde. As transferências eram 

efetuadas de acordo com a programação financeira do 
Tesouro Nacional. A fiscalização da utilização dos 
recursos pelos entes era realizada pelo próprio 
Conselho de Saúde local, sem prejuízo das ações a 
cargo dos órgãos do sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União e, 
ainda, do Sistema Nacional de Auditoria.

Por meio do Decreto n.º 1.448, de 6 de abril de 1995, as 
entidades com representação no Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) foram definidas com uma composição 
paritária, a fim de manter o equilíbrio dos interesses 
envolvidos, conforme funciona até hoje, mesmo com 
alteração do número de membros  e posterior aprovação 
de eleição a cada três anos para composição do quadro.
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O CNS exerce o papel do controle social na área da saúde, sendo responsável 
pela aprovação do orçamento para a saúde e pelo acompanhamento de sua 
execução, além de avaliar, a cada quatro anos, o Plano Nacional de Saúde (PNS), 
que é o instrumento norteador no planejamento das atividades e das programações 
de cada nível de direção do SUS, conforme estabelecido no artigo 36 da  
Lei n.º 8.080/1990.

Até o ano de 1996, não havia diferenciação entre os valores alocados para a 
Atenção Básica e da Média e Alta Complexidade, no entanto, por meio da Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS n.º 01/96), houve a 
criação do Piso da Atenção Básica (PAB), que preconizava a transferência aos 
municípios habilitados de recursos financeiros, com base em um valor per capita 
nacional multiplicado pela população local para atendimento de um conjunto 
de responsabilidades no âmbito dos serviços da atenção básica.

Esse aperfeiçoamento dos mecanismos e dos fluxos de financiamento ampliados 
fortaleceu o modelo de gestão do SUS, consagrando a transferência regular e 
automática, fundo a fundo, como a modalidade de repasse realizada diretamente 
do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde, 
independentemente da celebração de convênios ou de instrumento congênere, 
segundo as condições de gestão estabelecidas, com base em programações 
ascendentes, pactuadas e integradas. A transferência de recurso nessa modalidade 
ocorre de forma célere, fazendo com que a população tenha ao seu alcance os 
bens e serviços a que tem direito de forma rápida e eficiente.

Isso propiciou mais autonomia aos municípios, resultando em uma alocação de 
recurso mais eficiente, levando em consideração as necessidades de saúde 
específicas da população local.
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A Constituição de 1988 criou fontes que permitiram 
estender a todos os brasileiros o direito à saúde com 
base no conceito de seguridade social. A partir desse 
contexto, a Lei n.º 8.142/1990 estabeleceu que os 
recursos financeiros do SUS deveriam ser depositados 
em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e 
movimentados sob a fiscalização dos respectivos 
Conselhos de Saúde, a partir da celebração de 
convênios sem prejuízo da fiscalização exercida pelos 
órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo e do Tribunal de Contas da União.

Com a consolidação do SUS e a crescente 
demanda desse sistema, houve a necessidade 
de criar um novo modelo de financiamento 
que pudesse acompanhar as transformações 
que se apresentavam ao novo modelo de 
atenção à saúde.

Assim, os recursos passaram a ser transferidos 
diretamente do Fundo Nacional de Saúde 
para os respectivos Fundos de Saúde das três 
esferas, de maneira regular e automática, 
dispensada a celebração de convênios ou 
outro instrumento jurídico.

Em março de 1997, a 10ª Conferência 
Nacional de Saúde, precedida por mais de 
3.000 Conferências Municipais e 27 
Conferências Estaduais, discutiu questões 
referentes ao financiamento da saúde.

A conferência foi presidida pelo Dr. Adib 
Domingos Jatene, que defendeu em seu 
relatório o direcionamento da receita da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF), em sua totalidade, para

 

o Fundo Nacional de Saúde, ficando o 
Ministério da Saúde responsável por 
garantir a aplicação nos serviços de saúde 
do SUS, após deliberação do CNS.

Porém, apesar de ter sido criada em 1997, 
em conformidade com a recomendação 
da Conferência, menos da metade do valor 
de 223 bilhões arrecadado pela 
contribuição, nos seus 11 anos de 
existência, foi destinado a gastos na área 
da saúde.
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A Portaria n.º 1882, de 18 de dezembro de 1997, estabeleceu o Piso da Atenção Básica e sua 
composição. Esse instrumento forneceu as bases normativas para concretização de 
transferência de recurso exclusivo para a atenção básica.

No ano de 1998, ao mesmo tempo em que os mecanismos de financiamento se aperfeiçoavam, 
o FNS também participava de ações como o Plano Nacional de Apoio às Centrais de Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos. Essas ações criaram incentivos financeiros de investimento 
para aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de custeio mensal.

Por meio da Portaria n.º 3.925, de 13 de novembro de 1998, que aprovou o Manual para 
Organização da Atenção Básica no SUS, o Ministério da Saúde reafirmou que os recursos do 
Piso da Atenção Básica (PAB) fossem repassados do Fundo Nacional de Saúde diretamente 
aos Fundos Municipais de Saúde, sendo destinados, exclusivamente, para pagamento de ações 
e serviços incluídos na carteira de serviços da atenção básica, permitindo que o gestor 
municipal pudesse assumir as responsabilidades que lhe competissem, conforme habilitação 
nos termos da NOB-SUS/96, estabelecendo que as prestações de contas fossem, a partir de 
então, aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde. Estabeleceu, ainda, uma matriz de 
responsabilidades na gestão da atenção básica que seria operacionalizada por meio de ações, 
e, para contribuir na construção de indicadores que possibilitassem a avalição do alcance 
dos resultados, foi apresentado um elenco de instrumentos.
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Houve também a retomada de estabilização da moeda brasileira e de recuperação da 
credibilidade da economia no País, por meio de um conjunto de medidas conhecidas como 
Plano Real. No ano de 1994, o governo implementou, por meio da Medida Provisória n.º 434, 
de 27 de fevereiro do mesmo ano, uma série de medidas que propiciaram a criação da moeda 
corrente no País até os dias de hoje. O Real, como a Unidade do Sistema Monetário Nacional, 
foi lançado por meio da Medida Provisória n.º 542, de 30 de junho de 1994.

Esse plano econômico, portanto, tinha como principal objetivo a redução e o controle da 
inflação, visando à reforma do Estado voltada para a retomada do crescimento por meio de 
um modelo de descentralização, redução de barreiras para entrada de capital estrangeiro 
e privatizações de diversas estatais.

Essa entrega da gestão de alguns serviços a entes privados, com a necessidade de um controle 
sobre a entrega desses serviços à população, resultou na criação de diversas agências 
reguladoras. Com essa efetivação da regulação e de seus mecanismos no Estado, no mercado 
e na sociedade brasileira, foi criado um total de oito agências reguladoras no Brasil, sendo 
duas vinculadas ao Ministério da Saúde: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
em 1999, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2000.
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Em 1999
O FNS assumiu a responsabilidade pelo processamento dos dados dos repasses dos 
recursos na modalidade fundo a fundo. Foi desenvolvido e implantado o Sistema de 
Transferências Fundo a Fundo (Sisfaf), que possibilitava a entrada de dados, visando 
ao pagamento, recebidos das secretarias finalísticas, a realização das aberturas 
automatizadas das contas correntes e a exportação de dados em lote para o Serviço 
Federal de Processamento de Dados (Serpro) e o Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (Siafi). Outra ação de extrema relevância foi a 
implantação da OBLista. Essa funcionalidade possibilitou a vinculação de uma ordem 
bancária a uma lista de fundos de saúde. Tal iniciativa reduziu o quantitativo de 
documentos emitidos e tornou os repasses mais céleres, fazendo com que os recursos 
chegassem mais rapidamente aos destinatários, possibilitando que a população não 
ficasse sem atendimento por possíveis atrasos no repasse de recursos.

Outro ganho importante de o processamento ocorrer por meio do Siaf, foi a checagem 
dos Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) com o cadastro da Receita 
Federal e das contas correntes indicadas para cada CNPJ constante das listas com 
as registradas no banco, contribuindo com a transparência e a fidedignidade das 
informações. Outro sistema desenvolvido na mesma época foi o Sistema de 
Acompanhamento Orçamentário (Siaorc), que possibilitou a realização dos empenhos 
das despesas em lotes e, ainda, a realização de diversas alterações orçamentárias, 
tornando a execução orçamentária ágil e eficiente.

Nos anos seguintes, o FNS continuou modernizando os sistemas financeiros e de 
orçamento, agregando novas funcionalidades, a fim de atender também as 
especificidades das transferências das diversas ações implantadas pelo Ministério 
da Saúde. Foi desenvolvido o Sistema de Pagamento (Sispag), resultado da evolução 
do Sisaf, que agregou novas funcionalidades, sempre na busca constante de 
aprimoramento, agilidade e transparência na execução.
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Em 1999, o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
criou o Programa da Qualidade do 
Serviço Público (PQSP) e passou a 

agregar o Prêmio Nacional da 
Gestão Pública, criado em 1998, 
para reconhecer organizações 

públicas e privadas que demonstrem 
compromisso com a mudança  

nas suas gestões e  
melhoria contínua das  

organizações e dos  
processos internos.



Toda essa história contada até aqui representa 
o alicerce para o trabalho que o Fundo 

Nacional de Saúde desenvolve hoje.



A consolidação...



2000



Os anos 2000 foram determinantes para a modernização 
do Fundo Nacional de Saúde.



O Programa da Qualidade no Serviço Público 
chegou ao FNS no ano de 2000, colocando em ação 
o Programa 5S, implementando um modelo de 
excelência em gestão pública, que propunha 
realizar melhorias contínuas no ambiente de 
trabalho e na produtividade.

O conceito de 5S tem como base as cinco palavras 
japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, 
que no inglês foram traduzidas como Sort, Stabilize, 
Shine, Standardize and Sustain, e, ao terem seus 
conceitos traduzidos para o português, foram 
denominadas sensos, a fim de manter o nome da 
técnica, tomando como base cinco “sensos”: 
utilização, organização, limpeza, bem-estar e 
autodisciplina.

O empenho das equipes envolvidas nessa ação 
resultou na criação da Sala Modelo Padrão de 
Qualidade no Fundo Nacional de Saúde, iniciativa 
que ganhou diversos prêmios.

O desempenho no Programa Qualidade no Serviço 
Público rendeu ao FNS seu primeiro prêmio na 
área, recebendo o certificado de gestão Nível 1.

Com a premissa básica de prestação de bons 
serviços à sociedade, o FNS trabalha em busca da 
eficiência na gestão de seus processos internos.



A Diretoria do FNS decidiu levar o Programa de 
Qualidade do Serviço Público, já implementado 
em toda a Diretoria-Executiva, a todas as áreas 
de convênio dos Núcleos Estaduais de Saúde, 
treinando as áreas, hoje identificadas como 
Superintendências, na metodologia 5S, no 
esforço de melhorar de forma contínua a 
eficiência e a eficácia na gestão dos processos 
internos e serviços.

A gestão dos recursos do FNS é exercida pelo 
diretor-executivo, sob a orientação e a 
supervisão da Secretaria-Executiva do Ministério 
da Saúde, observando o Plano Nacional de 
Saúde e o Planejamento Anual do Ministério da 
Saúde, nos termos das normas definidoras dos 
Orçamentos Anuais, das Diretrizes Orçamentárias 
e dos Planos Plurianuais.

À Diretoria-Executiva compete planejar, 
coordenar, desenvolver e controlar as atividades 
de execução orçamentária, financeira e contábil 
do Fundo Nacional de Saúde, inclusive aquelas 
executadas por unidades descentralizadas.



Em 13 de setembro do ano 2000, foi promulgada a Emenda Constitucional n.º 29, definindo percentuais mínimos 
que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal devem aplicar nas ações e nos serviços públicos 
de saúde, além de enfatizar o papel de controlador e fiscalizador dos Conselhos de Saúde, propor sanções 
para o descumprimento dos limites mínimos de aplicação em saúde, e regulamentar a progressividade do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), na tentativa de garantir uma estabilidade maior ao financiamento 
do SUS.
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Ainda no ano 2000, a 11ª Conferência Nacional de 
Saúde discutiu o Financiamento da Atenção à Saúde 
no Brasil e a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de 
setembro de 2000, a qual assegura os recursos mínimos 
para o financiamento das ações e dos serviços públicos 
de saúde.

Além disso, propôs em seu relatório final que se 
garantissem mecanismos de acompanhamento da 
aplicação dos recursos, bem como que todos os 
recursos fossem alocados nos fundos de saúde.

Nessa perspectiva, o Fundo Nacional de Saúde tem  
se esforçado para tornar seus processos e suas 
transferências de recurso cada vez mais céleres  
e transparentes.

Com a publicação do Decreto n.º 3.964, de 10 de 
outubro de 2001, houve a reestruturação do FNS, passo 
essencial na definição de suas atribuições e 
competências para o fortalecimento das atividades de 
gestão dos recursos, na modalidade fundo a fundo, 
para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, além 
da celebração de convênios e outros instrumentos 
congêneres com os órgãos da Administração Pública 
Federal e entidades sem fins lucrativos.

No mesmo ano, também foi lançado o site do Fundo 
Nacional, o www.fns.saude.gov.br, tendo como objetivo 
principal dar mais publicidade e transparência aos 
pagamentos e às transferências de valores. Os dados 
dos repasses eram colocados em transparência ativa 
imediatamente após a emissão das ordens bancárias. 
Além de aperfeiçoar os serviços já prestados ao público, 
o site passou a funcionar como uma Central de 
Atendimento ao Cidadão, em parceria com a Assessoria 
de Relações Institucionais.
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Entre os anos de 1999 e 2001, houve a criação e o 
amadurecimento do Fundo de Ações Estratégicas 
e de Compensação (Faec), uma forma encontrada 
pelo Ministério para priorizar e financiar os 
pagamentos dos procedimentos de alta 
complexidade em pacientes com referência 
interestadual, bem como arcar com eles, utilizando 
recursos não contabilizados no teto de gastos dos 
municípios e estados. Essa transferência de 
recursos pode ser feita pelos fundos municipais  
e estaduais.

Novas Ações Programáticas  
Procedimentos novos cujo custo 
não foi previsto nos tetos estaduais e 
municipais, ou que tiveram adesão tardia 
e que precisaram ter sua disponibilidade 
garantida pelo Ministério da Saúde.

Central Nacional de  
Regulação da Alta Complexidade  
Garantia de financiamento de 
procedimentos de alta complexidade para 
pacientes transferidos de estados que não 
tivessem o procedimento em questão.

Ações Assistenciais Estratégicas  
Ações de assistência voltadas para 
grupos considerados prioritários, e 
ampliação do acesso a procedimentos 
de média e alta complexidade que 
estivessem com demanda reprimida.

Em 2001, estes recursos 
considerados “extrateto” 
estavam divididos em 
quatro blocos:

Incentivos 
Recursos complementares que estimulam 
a parceria com o sistema público e a 
realização de ações assistenciais com 
entidades como a Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) e os hospitais filantrópicos.

4

3

2

1
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A Portaria GM/MS n.º 95, de 26 de janeiro de 2001, traz a Norma Operacional da 
Assistência à Saúde (Noas) n.º 01/2001 e incentiva a implantação do Programa Saúde 
da Família para reorganizar a atenção básica. O Plano Diretor de Regionalização 
(PDR), que é parte integrante do Plano de Saúde estadual, teve papel fundamental na 
organização, de forma regionalizada e hierarquizada, da assistência à saúde. 

O Plano Diretor de Regionalização objetiva garantir o acesso da população a todos 
os níveis de complexidade dos serviços de saúde, orientando para a elaboração dos 
respectivos planos plurianuais e das propostas orçamentárias, servindo de subsídio 
para a Programação Pactuada e Integrada, outro instrumento de gestão restrito a 
aspectos e questões de interesse ou de responsabilidade compartilhada. Ambos 
envolvem o planejamento e a definição de critérios de alocação de recursos do SUS.

Para assegurar o cumprimento da Noas n.º 01/2001 e contribuir para a implantação 
de suas demandas, a Portaria n.º 373, de 27 de fevereiro de 2002, revogou a Portaria 
que  publicou a Noas n.º 01/2001, a qual foi considerada frágil em suas determinações 
e de difícil implementação, ante a ausência de melhor explicação dos seus instrumentos. 
Com isso, foi publicada a Noas n.º 01/2002, aprovada pela Portaria n.º 373, de 27 de 
fevereiro de 2002, que ampliou, em seu artigo 1º, as responsabilidades dos municípios 
em relação aos procedimentos previstos como parte da atenção básica.

O PDR busca ofertar acesso a ações e serviços, independentemente dos níveis de 
complexidade, de acordo com a necessidade da população atendida. O plano reforça 
também a importância da observância do perfil epidemiológico do município e o 
cumprimento do Pacto da Atenção Básica.

A Noas n.º 01/2002 prevê a instituição do Piso de Atenção Básica Ampliado e da 
Programação Pactuada e Integrada (PPI) como principal instrumento para garantir 
acesso a serviços de média complexidade, orientando a alocação de recursos 
financeiros e a definição financeira de limites municipais.
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Contribuir para o fortalecimento da cidadania, mediante 
a melhoria contínua do financiamento das ações de saúde. 
O foco na sua missão faz com que Fundo Nacional de 
Saúde busque, cotidianamente, criar mecanismos para 
disponibilizar, a toda a sociedade, informações relativas a
custeios, investimentos e financiamentos no âmbito do SUS.“

O ano de 2001 no Fundo Nacional de Saúde foi marcado 
por projetos de grande alcance social, como o 
aperfeiçoamento das comunicações institucionais e a 
criação da primeira versão do site do FNS, que 
proporcionaram um aumento do controle dos atos da 
administração pela população.

Em 2001, a equipe de analistas implantou e desenvolveu 
os seguintes módulos informatizados: Módulos de 
Acompanhamento de Execução Físico-Financeiro e de 
Prestação de Contas no Sistema de Gestão de Convênios 
(Gescon); sistema de consulta on-line de todas as 
atividades desenvolvidas no Fundo Nacional de Saúde 
para acesso público; sistema de autoatendimento on-line 
dos sistemas Fundo a Fundo, Projeto de Profissionalização 
dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (Profae) e 
de convênios; e sistema de entrada de dados do Gescon, 

utilizando o sistema de três camadas, desenvolvido para 
auxiliar as unidades descentralizadas no cadastramento 
de projetos.

Em dezembro de 1998, com o objetivo de reunir em um 
único lugar as informações e agilizar respostas aos 
clientes, implantou-se uma central de informações, a 
qual foi reestruturada em agosto de 2001, visando 
atender uma demanda dos próprios clientes para ser 
uma central de atendimento, realizar o atendimento 
telefônico e prestar informações aos visitantes do FNS.

No ano de 2002, foi realizado o concurso nacional entre 
áreas técnicas do Ministério da Saúde e colaboradores 
do FNS, a fim de escolher a missão institucional do Fundo 
Nacional de Saúde, a qual ficou definida pelo texto  
a seguir:
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 MISSÃO FNS – 33º ANIVERSÁRIO DO FNS, ano de 2002.
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33º ANIVERSÁRIO DO FNS, ano de 2002.
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A Portaria n.º 2.607, de 10 de dezembro de 2004, apresentou o Plano Nacional de Saúde 
(PNS), o qual se tornou essencial para uma gestão mais eficiente do SUS e atribuiu, em 
seu artigo 2º, à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, todo o processo de gestão, 
monitoramento e avaliação do PNS, que é quadrienal, devendo receber revisões anuais 
e estar adequado ao horizonte das gestões em cada esfera de governo.

No ano de 2005, foi instituído o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 
(Gespública) pelo Decreto n.º 5.378, de 23 de fevereiro de 2005. O Programa teve como 
finalidade contribuir para promover o processo de inovação na gestão do FNS na época, 
auxiliando na aceleração dos objetivos estratégicos do Ministério da Saúde.

CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO PACTO PELA SAÚDE NO BRASIL, ano de 2006.
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Em fevereiro de 2005, dentro do projeto de inovação do FNS, foi criado o 
Módulo Parlamentar: uma solução implementada pelo Fundo Nacional de 
Saúde, com o objetivo de proporcionar maior detalhamento e controle em 
relação à distribuição de recursos financeiros, originários de emendas 
aprovadas pelo Congresso Nacional, destinadas aos convênios a serem 
firmados por instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, com o 
Ministério da Saúde. Por meio dele, o parlamentar pode indicar a instituição 
beneficiária dos recursos das emendas e, ainda, acompanhar a utilização 
desses recursos.

O Módulo Parlamentar foi resultado do processo de contínuo aprimoramento 
do sistema de cadastramento eletrônico de pleitos de convênios pelo 
Ministério da Saúde. A experiência consolidou a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados pelo FNS e propiciou maior transparência e controle 
social sobre as ações de saúde no Brasil.

Entre os projetos estratégicos do Fundo Nacional de Saúde para o ano de 
2006, estava o “Apoio à Gestão e Organização dos Fundos de Saúde”. O 
projeto foi construído com base no preceito constitucional da obrigatoriedade 
de aplicação dos recursos destinados às ações e aos serviços de saúde, por 
meio de fundos de saúde. O projeto foi uma das estratégias de cooperação 
técnica desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e visava estabelecer formas 
de cooperação entre gestores do SUS no âmbito federal, estadual e municipal, 
quanto à criação, à organização e à legalização dos fundos de saúde. Em  
seu início, o projeto estava alicerçado em três pilares básicos, a saber: 
Aspectos Legais, Organizacionais e Político-Administrativos.



REGISTROS DO PACTO PELA SAÚDE NO BRASIL,  ano de 2006.

Em 22 de fevereiro de 2006, foi publicada a Portaria 
GM/MS n.º 399, a qual divulgou o Pacto pela Saúde. A 
implantação desse Pacto, nas suas três dimensões – 
Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa 
do SUS –, possibilita a efetivação de acordos entre 
as três esferas de gestão do SUS para a reforma 
de aspectos institucionais vigentes, promovendo 
inovações nos processos de instrumentos de gestão 
que visam alcançar maior efetividade, eficiência e 
qualidade de suas respostas e, ao mesmo tempo, 
redefine responsabilidades coletivas por resultados 
sanitários em função das necessidades de saúde da 
população e na busca da equidade social. 

1. Pacto pela Vida, que é permanente e engloba 
ações sanitárias, objetivando reduzir mortalidades 
em populações específicas, aumentar a capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endêmicas, 
implantar a política de promoção da saúde, e 
estabelecer a saúde da família como ordenador das 
redes de atenção do SUS.

2. Pacto em Defesa do SUS, que pretende retomar os 
preceitos da Reforma Sanitária Brasileira, promover 
a saúde como um direito, e garantir um financiamento 
adequado às necessidades do sistema de saúde.

3. Pacto de Gestão, que estabelece responsabilidades 
importantes para a gestão do sistema. Algumas 
já haviam sido preconizadas e estruturadas pela 
Noas n.º 01/2002. As principais diretrizes são: a 
descentralização, a regionalização, a participação 
do controle social, a regulação da atenção básica 
e a gestão do trabalho. Isso reforçou a importância 
das atribuições da Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação em Saúde, criada três anos antes.
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O documento busca redefinir as responsabilidades de cada gestor em função 
das necessidades de saúde da população, da equidade social e da adesão 
dos três níveis de gestão, elaborado no Termo de Compromisso de  
Gestão (TCG).

Criado para unificar os diversos processos compreendidos nas gestões 
vigentes até então, o TCG tem renovação anual e compreende metas e 
compromissos para cada um dos entes da Federação, reforçando as 
Comissões Intergestores como vitais para todas as pactuações sobre o SUS.

Em sintonia com esse aperfeiçoamento, por meio da Portaria n.º 204, de 29 
de janeiro de 2007, foi regulamentado o financiamento e a transferência 
de recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos 
de financiamento segmentados em Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, Assistência 
Farmacêutica, Gestão do SUS e Investimentos na Rede de Serviços de Saúde. 
A Portaria também prevê o monitoramento e o controle desses blocos de 
transferência na modalidade  fundo a fundo.
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2010
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Entre os anos de 2009 e 2011, ocorreu a atualização do site do FNS 
com a inserção de acesso aos sistemas integrados, tais como: Módulo  
Parlamentar; Sistema de Gerenciamento de Objeto e Propostas; Sistema de 
Cadastro de Propostas de Convênios, Manuais, Relatórios e Publicações, 
entre outras informações de interesse público.
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Essas melhorias possibilitaram a automação e a qualificação dos processos de 
formalização e acompanhamento dos convênios firmados sob a responsabilidade 
do FNS. Nesse período, diagnosticaram-se, também, passivos históricos de 
convênios e de prestação de contas acumulados ao longo dos anos, bem como 
a necessidade de se estabelecer um ambiente institucional propício para o 
desempenho das atividades sob a responsabilidade do FNS.

Diante desse cenário, idealizou-se o envolvimento de todos os que trabalhavam 
nos processos do Fundo Nacional de Saúde para um novo modelo de gestão, 
com foco na inovação gerencial, na melhoria dos processos de trabalho, na 
comunicação proativa, na disponibilização tempestiva das informações, na 
transparência da gestão, no aprimoramento dos sistemas informatizados, e no 
desenvolvimento das pessoas.

Com o passar do tempo e com o aumento das responsabilidades, o FNS buscou 
levar, de forma homogênea, essas novidades aos gestores e aos chefes de 
governo. Por exemplo, cita-se o Programa Cooperação Técnica aos Municípios, 
Estados e Distrito Federal, o qual, até o ano de 2010, beneficiou mais de 4 mil 
municípios por meio do diagnóstico da situação existente nos fundos de saúde 
de cada região.
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OFICINA DE APOIO AOS FUNDOS DE SAÚDE PELO BRASIL, 
ano de 2010.

P
G
I
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No ano de 2011, foi instituído o Programa de Gestão da 
Inovação (PGI/FNS), com o objetivo geral de estabelecer 
uma gestão focada em resultados, promovendo iniciativas de 
inovação, contribuindo para o fortalecimento da cidadania, 
mediante a melhoria contínua dos processos de trabalho do 
financiamento das ações de saúde.

Com esse propósito, os colaboradores do FNS foram convocados 
a trabalhar na implementação desse novo modelo de gestão, 
que tinha como diretrizes o alinhamento ao Planejamento 
Estratégico do Ministério da Saúde e a atenção aos princípios da 
Gestão Pública pela Qualidade, com atualização permanente 
em relação às estratégias e às linhas de ação preconizadas 
pelo  Programa Gespública.
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O Programa de Gestão da Inovação foi estruturado em um portfólio de projetos 
inovadores, organizado sob os seguintes eixos temáticos: Desenvolvimento 
de Equipes; Melhoria de Processos; Comunicação Institucional; Central de 
Atendimento; Gestão de Documentos; e Aprimoramento das Ferramentas de 
Tecnologia da Informação (TI).

O Programa de Gestão da Inovação (PGI/FNS), em um primeiro momento, 
teve como alvo principal a gestão de pessoas. Por meio da realização de uma 
pesquisa do clima organizacional, foi possível compreender melhor o ambiente, 
os servidores e os processos de trabalho. Esse diagnóstico orientou as ações de 
desenvolvimento das equipes.
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OFICINA DE APOIO AOS FUNDOS DE SAÚDE PELO BRASIL, 
ano de 2010.
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“O PGI buscou resgatar o senso 
do servidor do FNS em servir 
à sociedade entendida como 

financiador de excelência no que 
tange às ações de saúde, nas três 
esferas de governo, e adotando a 
cultura do modelo de excelência 
preconizado em gestão pública.
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O Programa de Gestão e Inovação (PGI) buscou o resgate de uma gestão focada no conceito da 
inovação do Fundo Nacional de Saúde, e teve como base a valorização das pessoas para a criação 
de um clima organizacional com incentivo à socialização do conhecimento e o estímulo à criatividade. 
A iniciativa era focada em resultados para a melhoria dos processos de trabalho. A estrutura inicial 
do PGI contava com: um Comitê Gestor de Inovação, formado pelo diretor-executivo, por 
coordenadores-gerais e assessores do gabinete; uma equipe de Gestão da Inovação, formada pelos 
integrantes da Assessoria de Gestão da Inovação (AGI); e por uma equipe de facilitadores de inovação, 
formada pelos representantes formalmente indicados pelas lideranças das unidades do FNS.

Nessa etapa, pela primeira vez no Fundo Nacional de Saúde, foram definidas algumas estratégias 
para viabilizar o desenvolvimento de equipes de trabalho por meio do estabelecimento de diálogos 
com a participação dos gestores e dos servidores, auxiliando a compreensão e a ação sobre os 
processos internos, as práticas e as relações no trabalho, tais como: avaliação de clima organizacional, 
definição e mapeamento de competências técnicas, e desenvolvimento de equipes.
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Em seguida, aconteceu o mapeamento 
de competências técnicas por processos 
de trabalho do FNS. Nesse mapeamento, 
levou-se em conta a capacitação da equipe 
de facilitadores da inovação do FNS; a 
identificação, a descrição e a validação 
das competências técnicas por processos 
de trabalho do FNS; a identificação das 
lacunas de competências; a construção 
do perfil individual de competências com 
base na média entre o automapeamento 
e o mapeamento da chefia imediata; a 
elaboração das trilhas de desenvolvimento 
das competências técnicas; e a elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Individual.

A base do mapeamento é utilizada para a 
organização do FNS até os dias atuais.
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Com foco na comunicação de qualidade, no segundo 
semestre de 2011, foram realizados, simultaneamente, 
os projetos de reestruturação da Central de 
Atendimento e da Comunicação do FNS, sob a 
supervisão da Central de Atendimento e em parceria 
com a Assessoria de Gestão da Inovação do FNS (AGI). 
A reestruturação da Central de Atendimentos do FNS 
teve o propósito de melhorar o atendimento 
telefônico, presencial e eletrônico do FNS; reestruturar 
ferramentas e sistemas de acesso às informações; e 
sistematizar a forma de repasse dessas informações 
ao público externo. No mesmo momento, nascem os 
projetos de Gestão de Documentos e de 
Aprimoramento das Ferramentas de TI – dois grandes 
desafios para se avançar na melhoria dos processos 
de trabalho do FNS.

Com o PGI/FNS, estabelece-se um novo modelo de 
gestão, que teve como propósito a qualificação da 
atual gestão e a criação de uma ação continuada, 
visando à inserção de outras ações voltadas para o 
aperfeiçoamento dos processos de gestão do FNS, 
com vistas a contribuir de forma efetiva para o 
alcance dos objetivos estratégicos do Ministério  
da Saúde.
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Considerando os novos arranjos organizacionais, no mesmo espaço físico, 
tornou-se evidente o excessivo número de documentos dispostos, inclusive 
nos corredores, que necessitaram de triagem em caráter emergencial. Foram 
analisadas cerca de 180 caixas e pastas dispostas em 25 armários nos 
corredores do FNS. Durante a operação, foram criadas duas forças-tarefas 
que analisaram documentos de expediente, datados a partir de 2001, para 
triagem e tratamento para encaminhamento ao arquivo central.

Em junho de 2011, foi publicado o Decreto n.º 7.508 para regulamentar a 
Lei n.º 8.080/1990, a Lei Orgânica do SUS, que estabeleceu os conceitos de 
região de saúde, mapa da saúde, a relação nacional de ações e serviços de 
saúde, a rede de atenção à saúde e de protocolo clínico e diretriz terapêutica. 
Todas essas definições foram explicitadas no documento, a fim de servirem 
como mecanismos e conceitos norteadores para os gestores do sistema.

Em 13 de janeiro de 2012, a publicação da Lei Complementar n.º 141, 
resultante da sanção presidencial da Emenda Constitucional n.º 29, passa 
a estabelecer que municípios e o Distrito Federal devem aplicar anualmente 
um mínimo de 15% da arrecadação dos impostos em saúde, cabendo aos  
estados uma complementação de 12%.

Nessa perspectiva, os recursos federais administrados pelo FNS, transferidos 
para honrar despesas do Ministério da Saúde, mediante portaria ou de 
ofício, devem corresponder ao valor empenhado no exercício financeiro 
anterior, acrescido do percentual relativo à variação do Produto Interno 
Bruto (PIB), também do ano anterior.
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Novos requisitos para transferências também foram 
incluídos pelo FNS em sua reestruturação, com a ajuda 
de alguns arcabouços legais, como a Lei Complementar 
n.º 141, de 13 de janeiro de 2012, na qual são 
estabelecidos critérios de rateio dos recursos de 
transferências para a saúde e as normas de fiscalização, 
avaliação e controle das despesas com saúde nas três 
esferas do governo.

A ausência de porcentagem obrigatória para os 
recursos federais na Lei Complementar n.º 141/2012 
iniciou o Movimento Nacional em Defesa da Saúde 
Pública, Saúde +10, que propunha o repasse de 10% do 
PIB bruto e que resultou em um projeto de lei popular 
(PLP).

O PLP foi apresentado ao Congresso com 2,2 milhões 
de assinaturas e deu início ao PLP n.º 321/2013, o qual 
sofreu diversas alterações e, posteriormente, foi 
apensado a outros seis projetos de Lei que solicitavam 
alterações da Lei Complementar n.º 141/2012.

Pensar em uma nova forma de gestão, portanto, trouxe 
a necessidade de um site que refletisse a nova estrutura 
e as novas competências do FNS, então, no ano de 2012, 
uma reestruturação inseriu novas funcionalidades no 
portal, implementando ferramentas como: a guia 
Repasses do Dia, que permite acesso às informações 
sobre os recursos transferidos diariamente aos estados, 
aos municípios e ao Distrito Federal; e o menu 
Transferências, com informações e gráficos 
comparativos por ano, com a finalidade de promover 
a gestão mais eficiente pelas coordenações do Fundo 
Nacional de Saúde.
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 • disponibilização do módulo Ambiente Parlamentar, Gerenciamento de Objetos e Propostas, bem como do 
módulo das consultas aos repasses financeiros realizados pelo FNS.

 • de cartilhas e instrumentos dirigidos a parlamentares e gestores quanto ao uso dos módulos contidos nos 
sistemas. Mais adiante, a Emenda Constitucional n.º 86, de 17 de março de 2015, tornou obrigatória a execução 
das emendas parlamentares ao Orçamento da União, sendo 50% desses recursos destinados às ações e aos 
serviços públicos de saúde.

 • Implantação do Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais.
 • Elaboração e implantação do Manual do Programa de Cooperação Técnica (Procot).
 • Melhoria do sistema de pagamento, com a integração aos demais sistemas do MS.
 • Homologação do sistema de 

Parcelamento de Débitos, versão 
web, visando à descentralização 
da atividade de parcelamento 
de débitos para os Núcleos 
Estaduais de Saúde.

No ano de 2013, as Portarias n.º 1.555 e n.º 2.773 – de 30 de julho e de 19 de novembro, respectivamente 
– instituíram dois blocos de repasses financeiros para a Assistência Farmacêutica: o básico e o 
especializado. Esse repasse visa financiar medicamentos contidos na Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (Rename), que serão comprados, armazenados, distribuídos e dispensados 
conforme responsabilidade dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. No mesmo ano, 
dentro do Programa de Gestão da Inovação, foram implementadas melhorias nas ferramentas do 
Fundo Nacional de Saúde e de um pacote integrado de sistemas. Entre as principais, destacam-se:

A Portaria n.° 2.922, de 28 de novembro de 2013, 
instituiu, em seu artigo 1º, no âmbito do Sistema 
Nacional de Transplantes (SNT), o Plano Nacional de 
Apoio às Centrais de Notificação, Captação e 
Distribuição de Órgãos (PNA-CNCDO) e criou incentivos 
financeiros de investimento para aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes e de custeio 
mensal. O FNS adotou, então, medidas para assegurar 
o custeio mensal para aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes previstos pelo PNA-CNCDO.
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Mais adiante, em 17 de março de 2015, a Emenda Constitucional n.º 86 tornou 
obrigatória a execução das emendas parlamentares ao Orçamento da União, sendo 
50% destes recursos destinados às ações e aos serviços públicos de saúde.

Em continuidade ao compromisso assumido pelo FNS em 2011, investiu em processos 
de planejamento de forma a contribuir para o alcance dos objetivos institucionais com 
objetivos institucionais. Em junho de 2011, realizou-se a 2ª Oficina de Planejamento 
Participativo da Coordenação-Geral de Análise e Formalização de Investimentos 
(Cgafi), tendo como propósito fortalecer o processo de planejamento participativo 
com foco nas diretrizes para 2015. A oficina contou, em média, com 50 participantes 
e teve como tema a Comunicação Efetiva.
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Os objetivos e a metodologia propostos na oficina foram: refletir sobre os processos de comunicação e 
integração das equipes da Cgafi; conhecer as ofertas de tecnologias para facilitar a comunicação institucional 
(DataSUS); fortalecer o alinhamento dos processos de trabalho da Cgafi; propor e priorizar ações estratégicas 
para a Cgafi em 2015, divididos nos eixos: planejamento e monitoramento, desenvolvimento de equipes, 
melhoria dos processos de trabalho e aprimoramento das ferramentas de TI.

Os critérios usados para dividir os blocos de financiamento na Portaria n.º 204 foram aprofundados em 
2017 com a publicação da Portaria n.º 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que aprimorou os blocos de 
financiamento, dividindo-os em: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Bloco de 
Investimento na Rede de Serviços  Públicos de Saúde.

As transferências fundo a fundo passaram a ser feitas em conta única e específica por bloco e, a fim de 
permitir o controle e a transparência dos repasses de recursos, as informações sobre os repasses realizados 
permaneceram especificadas por grupos de ações e serviços públicos de saúde relacionados ao nível de 
atenção ou à área de atuação dentro de cada bloco.
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A Portaria n.° 1, de 11 de janeiro de 2018, da Subsecretaria de 
Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde (SPO/MS), 
divulgou a relação dos programas de trabalho da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2018, que passaram a ser onerados por 
transferências de recursos, na modalidade fundo a fundo, do Fundo 
Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde estaduais, municipais e 
do Distrito Federal, além da vinculação desses programas de 
trabalho aos blocos de financiamento preestabelecidos.

Com a mesma proposta de aprimoramento da gestão dos recursos, 
ocorreu uma redução no quantitativo de ações orçamentárias e, 
ainda em 2018, foram abertas novas contas para transferência de 
recursos de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB Fixo) e do Teto 
da Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC). O Fundo de 
Ações Estratégicas e Compensação (Faec) foi reduzido a 11 
estratégias, tendo as outras sido transferidas para o limite 
financeiro da Atenção de Média e Alta Complexidade, com 
consequentes alteração e aprimoramento dos sistemas do FNS.
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Dos 50 anos 
para o futuro...
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Assegurar que o financiamento das ações e dos serviços 
públicos em saúde aconteça com eficiência em todo País 
é a missão principal do Fundo Nacional de Saúde. Por isso, 
vislumbrando os próximos passos para o fortalecimento do 
SUS, o ano de aniversário foi marcado por diversos 
investimentos em inovações. Sem esquecer de valorizar 
diariamente quem faz parte da construção dessa história 
para o futuro e sem deixar de lado as comemorações de 
aniversário, relembraremos como foram os anos de 2019 
e 2020 para o Fundo Nacional de Saúde.
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O ANO DOS
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50 ANOS
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A criação da nova marca 

O ano de 2019 teve início com o lançamento da nova marca do Fundo Nacional de Saúde, 
lançada com o selo comemorativo de 50 anos. A nova marca FNS é formada por elementos 
que traduzem sua razão de ser e sua atuação precípua, ou seja, a cruz, em azul, herdada 
diretamente do SUS, que traduz o sistema de saúde e a ideia de valor representada por 
uma espécie de moeda com aspecto de sol, que se distribui estrategicamente na saúde, 
por meio dos repasses e de ações contínuas em financiamento.
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Lançamento do Ambiente Parlamentar

Para o FNS, o ano de 2019 também será lembrado como ano das inovações. O primeiro passo 
foi o lançamento do Ambiente Parlamentar, ferramenta para acompanhamento das emendas 
individuais e coletivas autorizadas na Lei Orçamentária Anual (LOA). No Ambiente Parlamentar, 
é possível demonstrar o desempenho e o andamento das propostas, desde a indicação do 
beneficiário até a liberação do recurso, além de possibilitar ao parlamentar um canal de 
comunicação direto e exclusivo com o Ministério da Saúde para acompanhar a execução 
detalhada e individualizada das emendas.

REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO  
AMBIENTE PARLAMENTAR, ano de 2019.
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Resgatando 50 anos de história

O primeiro presente recebido pelo Fundo Nacional de Saúde no ano de seu aniversário foi o convite 
para realizar uma exposição cultural sobre seus 50 anos, ocorrida no túnel de ligação entre o Anexo 
e a Sede do Ministério da Saúde. Para recontar a história do FNS, um grupo de trabalho ficou responsável 
pelo levantamento de registros históricos em bibliotecas e acervos de todo País. Foram meses de 
buscas, pesquisas e leituras para resgatar 50 anos de história.
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Projeto Fundo Papel Zero

O projeto Fundo Papel Zero eliminou 100 mil papéis nas primeiras semanas 
em ação, por meio de um processo de digitalização dos documentos. Isso 
representou um passo importante em direção à modernização da gestão 
de documentos no ambiente de trabalho.
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Movimenta FNS

Em fevereiro de 2019 foi criado, no Fundo Nacional de Saúde, o programa 
Qualidade de Vida no Trabalho e Promoção à Saúde, batizado de 
Movimenta FNS. O programa tem como objetivo implementar estratégias 
para melhorar o clima organizacional e humanizar o ambiente de trabalho 
com ações voltadas para a promoção de um estilo de vida saudável e 
melhoria da qualidade de vida dos colaboradores do FNS. Ele conta com 
treinamentos e troca de conhecimento entre os colaboradores, atividades 
físicas laborais, celebrações de aniversários dos colaboradores, celebração 
de festividades sazonais e organização de eventos solidários.
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Criação de aplicativos: Emendas Parlamentares

Considerando a aplicação de emendas parlamentares que adicionam recursos SUS, para 
realização de transferências do FNS aos fundos de saúde, em 27 de março de 2019, foi 
colocado à disposição de deputados e senadores o aplicativo Emendas Parlamentares. A 
ferramenta, pioneira no setor público, permite que os congressistas sejam notificados 
sobre o empenho, o pagamento e a publicação de emendas parlamentares no Diário 
Oficial da União (DOU), diretamente pelo celular. Assim, os parlamentares podem consultar 
emendas, beneficiários e propostas pelo celular, simplificando o processo de pesquisa de 
dados e facilitando o acompanhamento das emendas individuais e coletivas, autorizadas 
na Lei Orçamentária Anual (LOA).
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APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO EMENDAS PALARMENTARES, ano de 2019.
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Capacitação a distância

No início de 2019, visando atender à necessidade de informação e capacitação 
permanente na área de investimentos em saúde pública, o FNS criou o programa 
de capacitação a distância, destinado aos cidadãos e aos gestores usuários de 
seus sistemas e serviços. Para isso, teve como projeto-piloto o Curso de Tomada  
de Contas Especial.
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Painéis de Informações do FNS

Ainda no início de 2019, o Fundo Nacional de Saúde passou a contar com uma nova ferramenta 
de informação e transparência. Os painéis de informações contam com oito painéis de consulta 
com o objetivo de oferecer, de maneira intuitiva, flexível e rápida, informações consolidadas 
sobre o financiamento público em saúde. Nesse conjunto de painéis, é possível acessar gráficos 
e dados divididos por temas. Tal funcionalidade busca auxiliar na gestão responsável pelos 
valores, já que os usuários conseguem partir de uma busca mais geral até a visualização mais 
detalhada dos dados.
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Fórum Permanente Sobre Investimentos em Saúde

O Fórum Permanente sobre Investimentos em 
Saúde, que aconteceu em março de 2019, 
contou com a participação das secretarias 
finalísticas e tratou sobre os pareceres 
técnicos e as mudanças nos sistemas, além de 
reunir sugestões de assuntos a serem tratados 
em eventos futuros. O Fórum Permanente 
sobre Investimentos em Saúde – Parecer 
Técnico tratou sobre a importância de 
melhorar os processos de investimentos em 
saúde e teve o objetivo facilitar a comunicação 
com os colaboradores das secretarias 
finalísticas.



FNS 50 ANOS 109

Montagem da Exposição FNS 50 anos 

Após o trabalho de pesquisa para resgate de 50 anos de história, o próximo passo foi construir 
uma exposição que mostrasse aos visitantes da Exposição FNS 50 Anos como o Fundo Nacional 
de Saúde esteve presente na saúde pública brasileira, mesmo antes da existência do SUS. 
Foram meses de pesquisas visuais e construções de conteúdo para chegar ao resultado final 
da mostra.
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Criação de aplicativos: InvestSUS

Lançado em 4 de julho de 2019, durante o XXXV Congresso do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais (Conasems), o aplicativo InvestSUS facilita o acompanhamento dos valores repassados 
por blocos de financiamento da saúde. Por meio do aplicativo, os gestores podem acompanhar 
os repasses e as informações sobre propostas e saldo de contas, diretamente em  seus celulares. 
Disponível para download nos sistemas Android e IOS, a ferramenta facilita a transparência na 
gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde.
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Comemoração de aniversário 

Em 24 de julho de 2019, aniversário do Decreto 
n.º 64.867/1969, que instituiu o Fundo Nacional 
de Saúde (FNS), foi realizado um café da manhã 
comemorativo no hall do 2º andar do Anexo. O 
evento marcou o início oficial das celebrações. 
Na ocasião, o diretor-executivo do FNS, Dárcio 
Guedes Júnior, e o então ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta realizaram discursos 
emocionantes sobre o papel do Fundo Nacional 
de Saúde para a população brasileira ao longo 
de sua existência. O evento foi marcado por 
muita alegria e descontração entre autoridades 
e os colaboradores do FNS.
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Depoimentos em vídeo

Leia o QRCode para assistir aos vídeos

Durante sua trajetória, o Fundo Nacional de Saúde recebeu diversos profissionais, que, enquanto 
agentes do desenvolvimento da saúde pública brasileira, ajudaram a transformar a vida de 
milhares de pessoas. Por isso, com o objetivo de eternizar tantas histórias vividas, foram 
convidados colaboradores que fizeram e fazem parte do Fundo Nacional de Saúde para 
dividirem um pouco de suas experiências em vídeos.
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Exposição FNS 50 anos 

Em 12 de agosto de 2019, foi inaugurada a Exposição FNS 
50 Anos, que celebrou o cinquentenário da instituição. O 
diretor-executivo do FNS, Dárcio Guedes Júnior, recebeu 
o secretário-executivo, João Gabbardo dos Reis, e 
ex-diretores do FNS para celebrar a inauguração oficial. A 
mostra foi montada no túnel de transição entre o Anexo 
e a Sede do Ministério da Saúde. De modo lúdico, a 
exposição mostrava como o Fundo Nacional de Saúde 
esteve presente em cada etapa da construção da saúde 
pública brasileira. A exposição foi dividida em duas partes, 
em que a primeira resumia períodos históricos marcantes 
desde 1969 e a segunda trazia informações de ações atuais 
do Fundo, como: sistemas na realização das transferências, 
formas diversas de atendimento, inovações para transações 
financeiras e muito mais.

Leia o QR Code para ver 
a exposição completa
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16ª Conferência Nacional de Saúde 

O Fundo Nacional de Saúde esteve presente durante a 16ª Conferência Nacional de 
Saúde, que aconteceu entre os dias 4 a 7 de agosto de 2019. O evento, realizado pelo 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), teve como tema central “Democracia e Saúde” para 
impulsionar e efetivar os princípios e as diretrizes do SUS. Na ocasião, o FNS contribuiu 
com a programação prestando atendimento no estande principal do Ministério da 
Saúde, em que foi possível tirar dúvidas sobre financiamento em saúde e orientar sobre 
o novo aplicativo InvestSUS, ferramenta para os gestores acompanharem os recursos 
transferidos pelo Ministério da Saúde.
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Premiação em homenagem aos 50 anos do FNS

Em novembro de 2019, o Prêmio InovaSUS, em sua 7ª edição, contou com uma premiação 
especial pela melhor administração de recursos do SUS, em homenagem e em comemoração 
ao cinquentenário do Fundo Nacional de Saúde. O estado do Pará foi o vencedor da categoria 
e recebeu um bônus de R$ 100 mil. O prêmio foi entregue pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, e também pelo diretor-executivo do FNS, Dárcio Guedes Júnior. No mesmo mês, foi 
realizada uma solenidade em homenagem aos colaboradores do Fundo Nacional de Saúde 
pelos trabalhos prestados. Na ocasião, todos os colaboradores ativos do FNS receberam um 
pin comemorativo de 50 anos em sinal de reconhecimento pelo trabalho prestado ao Sistema 
Único de Saúde.

ENTREGA DO PRÊMIO INOVASUS, ano de 2019.
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Oficina de Planejamento Participativo 2019/2020  

A Oficina de Planejamento Participativo 2019/2020 contou com a presença maciça dos 
colaboradores do FNS. O momento teve como objetivo incentivar a criação de planos de 
ação em conjunto para os próximos 12 meses de trabalho. Na ocasião, foram apresentadas 
todas as equipes do Fundo Nacional de Saúde e foram levantados problemas e soluções 
para as ações realizadas dentro do FNS. Ao final, classificaram-se todas as ações e suas 
priorizações, que montaram o plano de trabalho do Fundo Nacional de Saúde para o  
ano de 2020.
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A concretização de todas
estas ações é reflexo de cada 

pessoa que contribuiu, direta ou 
indiretamente. Todas guardam 

com carinho, alegria e orgulho as 
memórias de ter participado dos 

momentos aqui narrados. Falar do 
futuro só é possível por meio do 
trabalho construído hoje, sendo 

assim, o Fundo Nacional de Saúde 
constrói um futuro promissor 

porque é focado na promoção da 
saúde pública, ajudando a tornar 
possível a realização das ações e 

serviços de saúde do Brasil.”

Diretoria-Executiva  do  
Fundo Nacional de Saúde

“
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