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Atenção Primária (Básica) 
à Saúde 

Organizada por: 
David Braga Jr. 

Norma Suely B. Vasconcelos  



Por quê a Atenção 
Primária é importante? 

! Melhores resultados em saúde. 
! Custos mais baixos. 
! Maior equidade em saúde. 



APS – Conceito 

"   A atenção primária é aquele nível de um sistema 
de serviço de saúde que oferece a entrada no 
sistema para todas as novas necessidades e 
problemas, fornece atenção sobre a pessoa (não 
direcionada para a enfermidade) no decorrer do 
tempo, fornece atenção para todas as condições, 
exceto as muito incomuns ou raras, e coordena 
ou integra a ação fornecida em algum outro lugar 
ou por terceiros. (Starfield, 2004) 



APS – Conceito 

  “A Atenção Básica é um conjunto de ações, de 
caráter individual e coletivo, situadas no primeiro 
nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas 
para a promoção da saúde, a prevenção de 
agravos, o tratamento e a reabilitação.” (Ministério 
da Saúde, 2005) 



APS – Conceito 

 

"   A atenção ou os cuidados primários de saúde, 
como entendemos hoje, constituem  um  conjunto  
integrado  de ações básicas, articulado a um 
sistema de promoção e assistência integral à 
saúde. (Aleixo, 2002) 



Histórico 
 

"   Conferência internacional sobre cuidados 
primários em saúde 

"  Alma-Ata, Cazaquistão, URSS 

"  Setembro de 1978 

"  Saúde para todos no ano 2000 

     Atenção Primária 

Alma-Ata 



Alma-Ata 
I. A conquista do mais alto grau de saúde exige a 
intervenção de muitos outros setores sociais e 
econômicos, além do setor saúde; 

 

III. A promoção e proteção da saúde da população 
é indispensável para o desenvolvimento 
econômico e social sustentado e contribui para 
melhorar a qualidade de vida e alcançar a paz 
mundial;  

Histórico 
 



Alma-Ata 
IV. A população tem o direito e o dever de par-
ticipar individual e coletivamente na planificação e 
aplicação das ações de saúde; 

 

VII-1. A atenção primária de saúde é, ao mesmo 
tempo, um reflexo e conseqüência das condições 
econômicas e características socioculturais e 
políticas do país e de suas comunidades;  

Histórico 
 



Alma-Ata 
VII-3. Compreende, pelo menos, as seguintes áreas: 

! A educação sobre os principais problemas de 
saúde e sobre os métodos de prevenção e de luta 
correspondentes; 

! A promoção da aportação de alimentos e de uma 
nutrição apropriada; 

! Um abastecimento adequado de água potável e 
saneamento básico; 

! A assistência materno-infantil, com inclusão da 
planificação familiar; 

Histórico 
 



Alma-Ata 
VII-3. Compreende, pelo menos, as seguintes 
áreas: 

! A imunização contra as principais enfermidades 
infecciosas; 

! A prevenção e luta contra enfermidades 
endêmicas locais; 

! O tratamento apropriado das enfermidades e 
traumatismos comuns; 

! A disponibilidade de medicamentos essenciais 

Histórico 
 



Alma-Ata 
VII-4. Inclui a participação, ademais do setor 
saúde, de todos os setores e campos de atividade 
conexas do desenvolvimento nacional e 
comunitário, em particular o agropecuário, a 
alimentação, a indústria, a educação, a habitação, 
as obras públicas, as comunicações e outros, 
exigindo os esforços coordenados de todos estes 
setores; 

Histórico 
 



Histórico 

"   Carta de Otawa (1986)-Marco referencial da 
“promoção da saúde”, define que as principais 
estratégias da ação promotora são: 

 

! Desenvolvimento de habilidades pessoais. 
! Criação de ambientes favoráveis à saúde. 
! Reorientação dos serviços de saúde sob o marco 

da “promoção da saúde” e construção  de 
políticas públicas saudáveis. 

 



Histórico 

"   E no Brasil...com a constituição cidadã de 1988 é 
criado o sistema único de saúde – SUS 

 

! Seção II da saúde – Art.196-200 
     Art.196- A saúde é direito de todos e dever do 
estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem a redução do risco de 
doenças e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário as ações para sua 
promoção,proteção e recuperação. 



Histórico 
!    Art.198 -  As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 

 
I.   Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
II.  Atendimento integral, com “prioridade para as 

atividades preventivas” sem prejuízo das 
assistenciais. 

III.  Participação da comunidade. 



Histórico 

"   Regulamentação dos SUS 

! Lei 8080 – 19/09/90 
! Lei 8142 – 28/12/90 

"    Processos de implantação dos SUS- É orientado 
por instrumentos chamados “normas 
operacionais”. 

 



Histórico 

 
"   Farmer e Cols. – 1991- Foram os primeiros a 

mostrar que a proporção de médicos de atenção 
primária teve efeito nas taxa de mortalidade. 

 
 
 



Fortalecimento da atenção 
básica 

 
 

De 1988 até os dias de hoje- dois grandes eixos se 
apresentam como questões complexas: 

 
I.  A descentralização político- administrativa  
II.  A organização da atenção a saúde  
 
 
 



Fortalecimento da atenção 
básica 

"   Destando os nós... 

!   Norma operacional básica/96 – NOB/96 
 Representou um avanço no processo de 
descentralização, criando novas condições de 
gestão. 

Criação do PAB (piso assistencial básico): 
    Fixo- Valor Per Capta 
    Variável 

 
 
 



Fortalecimento da atenção 
básica 

"   Promove a reorganização do modelo de atenção, 
adotando como estratégia principal a ampliação 
da cobertura do PACS e PSF. Com a criação de 
incentivos financeiros => PAB variável. 

 



Fortalecimento da 
atenção básica 

!  1999- Pacto dos indicadores da atenção básica. 

! Manual para organização da atenção básica. 
    -Definiu responsabilidades dos municípios nesse 

nível de gestão, apontava estratégias prioritárias, 
como o programa de saúde da família. 

 
!  2006-Pacto pela saúde (Ministério da saúde/

estados/municípios) 



Fortalecimento da atenção 
básica 

"   Política nacional de promoção da saúde (2006). 
    Produzir saúde numa perspectiva de construção 

de qualidade devida e de emancipação dos 
sujeitos.=> Rever os modos de organização dos 
serviços  de saúde. 

  
! Articulação com outros serviços 
! Articulação com outras políticas 
!  Interferindo nos determinantes sociais da saúde. 
  
 
 



Fortalecimento da atenção 
básica 

 
"   Promoção da saúde é o processo que permite às 

populações exercerem um controle muito maior 
sobre sua saúde e melhorá-la (OMS). 

!  Lefévre, F (1989) )- É um conjunto de ações, 
intervenções , propostas, processos e 
movimentos que, atacando as causas básicas 
das doenças e prevenindo-as têm como objetivo 
melhorar a qualidade de vida dos seres humanos.  

 
 
 



Fortalecimento da 
atenção básica 

! Carta de Otawa (1986)-assume que equidade em 
saúde é um dos focos da promoção da saúde, 
cujas as ações têm objetivo de diminuir as 
diferenças no estado de saúde da população, e 
no acesso a recursos diversos para torná-la mais 
saudável. 



Reorganização da 
atenção básica  

"   Conceito saúde- “Resultante de um processo de 
produção social que expressa a qualidade de 
vida, sendo condicionada e/ou determinada por 
fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, 
ambientais, comportamentais e biológicas. 

   



Reorganização da 
atenção básica 

"   1994 (Ministério da Saúde)- Lança o programa de 
saúde da família (PSF) como estratégia de 
reorganização da atenção básica em novas bases 
e critérios, em substituição ao modelo tradicional.  



Princípios da PSF 

!  Integralidade da assistência nas especialidades 
básicas de saúde. 

! População adstrita.  
! Humanização das praticas de saúde e busca da 

satisfação do usuário através do estreitamento do 
relacionamento equipe saúde/comunidade. 

 



Princípios da PSF 

! Territorialidade- eleger a família e seu espaço 
social como núcleo de abordagem. 

! Vínculos de co-responsabilidade equipe/
comunidade 

! Estimulo à organização da comunidade para 
exercício do controle social. 

 



Atribuições das equipes 
do PSF 

! Conhecer a realidade das famílias, sociais 
econômicas,culturais demográficas e 
epidemiológicas. 

!  Identificar problemas de saúde e situação de risco 
a que a população está exposta. 

! Executar procedimentos de vigilância à saúde 



Atribuições das equipes 
do PSF 

! Realizar visitas domiciliares. 
! Coordenar, participar e organizar grupos de 

educação em saúde. 
! Promover ações intersetoriais e parcerias. 
! Valorizar a relação com o usuário e a família 
      Vinculo de afeto e respeito 



Composição mínima de 
uma equipe PSF 

#  01 Médico 
#  01 Enfermeiro 
#  01 Auxiliar ou técnico de enfermagem 
#  04-06 Agentes comunitários de saúde (ACS) 



Parâmetro de cobertura 

! Cada equipe do PSF acompanha 600-1000 
famílias. 

! Máximo 4500 pessoas. 



Reorganização da 
atenção básica 

     Modelo Tradicional          Saúde da Família   
  -Atenção centrada na doença.   -Atenção centrada na saúde. 
  -Atua sobre demanda espontânea.   -Oferta de serviços programada. 
  -Predomínio ações curativistas.   -Integralidade das ações. 
  -Saber/Poder centrado no médico.   -Ação centrada na família/domicilio/ 
  -Assistência Saúde      resolução.   Comunidade. 
  -Departamentalização do individuo.   -Saber/Poder multiprofissional. 
 -Relação custo beneficio desfavorável.   -Visão holística do individuo.   

       -Relação custo beneficio otimizada. 
       -Organização de ações e serviços. 

      utilizando a intersetorialidade. 

Modelo Tradicional Saúde da Família 



Pacto pela saúde 

"   Superando dificuldades... 
 
2006- Pacto pela saúde- Portaria GM/MS 

339-22/02/06- Representado por um conjunto de 
compromissos sanitários expresso em objetivos 
de processos e resultados e derivados da analise 
da situação da saúde do país, estabelecendo 
prioridades pelas três esferas de governo  



Pacto pela saúde 

!  Componentes do pacto: 
 
I.  Pacto pela vida. 
II.  Pacto em defesa do SUS. 
III.  Pacto de gestão do SUS. 



Pacto pela saúde 

I.  Pacto pela vida – Objetivos: 

#  Saúde do idoso - Implantar política nacional de 
saúde da pessoa idosa, buscando atenção 
integral. 

#  Câncer de colo de útero e de mama- Contribuir 
para a redução da mortalidade desses dois 
eventos  



Pacto pela saúde 

#  Mortalidade infantil e materna- Reduzir a 
mortalidade materna,infantil neonatal, infantil 
por doença diarréica e por pneumonia.  

#  Doenças emergentes e endemias- Com ênfase 
na dengue hanseníase, tuberculose, malaria e 
influenza. 



Pacto pela saúde 

# Promoção da saúde- Elaborar e implantar a 
política nacional de promoção da saúde, com 
ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte 
da população brasileira. 

# Atenção básica da saúde- Consolidar e qualificar 
a estratégia de saúde da família como modelo de 
atenção básica à saúde, como centro de 
ordenador das redes de atenção à saúde nos 
SUS. 



Pacto pela saúde 

II. Pacto em defesa do SUS- Objetivos: 
 
#  Implementar um projeto permanente de 

mobilização social com a finalidade de: 
•  Regulamentação da emenda numero 29 
•  Fortalecer a gestão no âmbito do sistema 

# Elaborar e divulgar a carta de direitos dos 
usuários do SUS. 



Pacto pela saúde 
III. Pacto pela gestão do SUS- Objetivos. 
 
# Estabelecer diretrizes para gestão do sistema nos 

seguintes aspectos:    
 
-Descentralização   -Regulação  
-Regionalização    -Participação social 
-Financiamento    -Gestão do trabalho 
-Planejamento    -Educação na saúde   
-PPI(Prog, Pac. Integ.) 
 

    



Desafio do sistema 
público de saúde 

! Ampliação do acesso. 
! Melhoria dos serviços prestados aos usuários do 

sistema. 
! Garantia do financiamento do SUS. 
! Melhoria da gestão. 
! Redução das desigualdades regionais em termos 

assistenciais. 



Avanços do sistema 
público de saúde 

! Programa da AIDS. 
! Programa de imunização- Erradicação da Pólio e 

contribuição para diminuição da mortalidade 
infantil. 

! Programa de transplante- 14 mil transplantes/ano. 
! Ampliação da cobertura do PSF: 
•  2000 - 50% dos municípios brasileiros. 
•  2006 - 91,8% dos municípios brasileiros. 



Avanços do sistema 
público de saúde 

"   Meta do milênio – Mortalidade infantil: 

!  21,4 óbitos/mil nascidos vivos    14,4 óbitos/mil 
nascidos vivos até 2012 (3 anos antes da meta- 
2015) 

! Dos 140 milhões de brasileiros que tem no SUS o 
seu único acesso ao serviço de saúde      103 
milhões tem cobertura do PSF.   



Conclusão 

     
 

            Virchow disse que a medicina é 
           uma ciência social e que a 

política é medicina aplicada em larga escala. 
 

  A Atenção Primária, associada a melhores 
condições sociais e ambientais resultantes de 
políticas sociais e de saúde pública, constitui-se 
como importante diretriz para se alcançar 
efetividade, eficácia e equidade em serviços de 
saúde.  



Conclusão 

  Mesmo considerando que fatores sócio-
demográficos sem dúvida influenciem a saúde, 
Sistemas de Saúde orientados para a atenção 
primária constituem-se em diretriz estratégica de 
alta relevância, porque seus efeitos são claros e 
relativamente rápidos, particularmente no que diz 
respeito à prevenção da progressão de doenças e 
efeitos de lesões, especialmente entre os mais 
jovens.  
       Starfield 11/05 
        HS 3329 


