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Este estudo realizou uma revisão sistemática da bibliografia publicada na área de economia da 

saúde relacionada aos custos da atenção básica à saúde. Está inserido no projeto de pesquisa: 

“Avaliação e Monitoramento dos Custos da Estratégia Saúde da Família: capacidade de 

promover desenvolvimento econômico sustentável nos municípios.” O objetivo do estudo é 

servir de apoio à pesquisa principal quanto às novas publicações realizadas na área. O 

levantamento bibliográfico consistiu em busca nos catálogos disponíveis na internet dos 

portais, escolhidos por apresentarem uma ampla base de publicações sobre o assunto: 

SciELO, Biblioteca Virtual de Economia da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, 

Organização Mundial de Saúde e Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas foram: 

atenção básica à saúde, atenção primária à saúde, programa de saúde da família, “atención 

primaria de salud” e “primary health care”.  O período escolhido para a revisão foi desde o 

ano de 2009 até 2012. Foram encontradas quarenta e cinco publicações relacionadas ao 

assunto e posteriormente foi feita outra seleção que escolheu vinte e nove artigos para serem 

analisados, pois esses tratavam de temas mais específicos para a pesquisa. Como a pesquisa 

principal tem por objeto os custos da atenção primária à saúde no Brasil, grande parte dos 

trabalhos selecionados analisa o sistema de saúde brasileiro. Entretanto, selecionaram-se 

também artigos de países como Portugal, Chile, Inglaterra e Alemanha. Os resultados do 

levantamento bibliográfico são apenas parciais, pois o estudo ainda está em andamento. Por 

enquanto, podem-se afirmar algumas peculiaridades dos trabalhos encontrados. Os estudos 

brasileiros caracterizam-se pela análise do Programa Saúde da Família em um dado local, um 

município, levantando os custos do programa e os benefícios à população, através de uma 

análise custo-efetividade. Por outro lado, os estudos dos outros países contribuem no sentido 

de apresentar a situação de saúde dessas nações bem como com outras metodologias de 

estudo, principalmente de cálculo de custos.   

 

 

 

  


