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Resumo 

Este artigo objetiva realizar uma revisão teórica acerca 
da Atenção Primária em Saúde (APS) no Brasil e na 
Argentina e seus respectivos financiamentos. Para isso, 
brevemente buscou-se entender a estruturação de 
ambos os sistemas de saúde por meio de elementos de 
sua conjuntura sócio-histórica e seus rebatimentos na 
APS nos dois países. A partir disto verificou-se a 
importância e caracterização da APS no Brasil e na 
Argentina, demonstrando sua amplitude e 
transformações.  Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
e documental, através de artigos, legislações e outras 
fontes que foram sistematizadas sobre a temática. 
Verificou-se o sistema brasileiro como dual, possuindo o 
setor público e privado, já o sistema de saúde argentino 
possui três setores, o das Obras Sociais (OS), o Setor 
Privado e o Setor Público. No que se refere ao 
financiamento do setor público, no caso brasileiro, houve 
nos anos 2000 um leve aumento no financiamento tendo 
diminuído este após 2016, já na Argentina, o 
financiamento é mais fragmentado e teve incremento no 
mesmo período.  

Introdução   
 O presente artigo tem como objetivo realizar 

uma revisão teórica acerca Atenção Primária  em Saúde  
(APS) no Brasil e na Argentina e seus respectivos 
financiamentos, para isso foi trazido a conjuntura sócio-
histórica em que se estruturam os diferentes sistemas de 
saúde, com enfoque na  APS. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica e documental realizada a partir da consulta 
de artigos científicos, legislações e documentos oficiais 
acerca dessa temática em ambos os países. 

 Inicialmente é abordado como os dois sistemas 
foram estruturados. Ao final, aborda-se especificamente 
a APS, o que significa e como se realiza seu 
financiamento.  

Material e Métodos 
 A metodologia utilizada para a realização da 
pesquisa é exploratória e descritiva. A pesquisa é de 
caráter quanti-qualitativo, configura-se por ser 
exploratória, bibliográfica e documental. Explorou-se os 
dados em matérias de jornal, legislações, documentos, 
livros, periódicos, artigos e sites oficiais para 
sustentação teórica da pesquisa. 

Resultados e Discussão 
 Elaborou-se algumas considerações sobre a 
constante tensão para materializar o financiamento da 
APS nos dois países, percebendo períodos avanços, 
como por volta dos anos 2000 até 2015/2016, e períodos 
de retrocesso, como na década de 1990. Nestes 
períodos de retrocesso há uma diminuição do papel do 

Estado na saúde, uma diminuição do financiamento, o 
que gera um aumento da sobrecarga das famílias e 
indivíduos devido a este não financiamento da saúde 
pública.  

Conclusão ou Conclusões 
 A partir da realização da  pesquisa evidenciou-
se que quando há um fortalecimento das ideias do 
acesso democrático à saúde, no caso do Brasil isso 
toma a forma das ideias da Reforma Sanitária, por meio 
de movimentos sociais robustos, de mais atores políticos 
na sociedade civil e dentro do Estado, não apenas no 
legislativo e executivo. Observa-se que quando há o 
fortalecimento das ideias do acesso democrático e 
universal à saúde, há expansão das ações e serviços do 
Estado e, então, caminha-se para um financiamento 
suficiente da saúde pública nos dois países.  
 Percebe-se que mesmo o Setor Privado, em 
ambos os países, afirmando existir uma APS privada, 
está só existe na retórica, pois o que há de APS neste 
setor são apenas poucas ações de baixa complexidade. 
No caso argentino, o Setor das OS, existem a APS, 
devido à intervenção do Estado na criação do PMO e 
somente o Setor Público argentino busca a 
concretização dos princípios da APS, como participação 
da comunidade, universalidade e equidade. A realidade 
brasileira é um pouco diferente, permanece a APS 
apenas na retórica do Setor Privado, mas as ações do 
SUS conseguem serem mais integradas, 
descentralizadas e de maior amplitude que a dos nossos 
vizinhos. 
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