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Atenção Básica

- Atenção à Saúde

 É tudo que envolve o cuidado com a saúde do ser humano;

 Inclui ações e serviços de promoção, prevenção, reabilitação e

tratamento de doenças

 No SUS, deve ser integral e ordenada em níveis de atenção:

• Básica (Primária)

• Média Complexidade ( Secundária)

• Alta Complexidade ( Terciária)
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Marcos da Atenção Primária no Mundo

 Relatório de Dawson, 1920: ideia de integralização, regionalização e

hierarquização do cuidado;

 Conferência de Alma-Ata, 1978: define atenção primária à saúde

(APS) e estabelece ações mínimas necessárias para o seu

desenvolvimento – educação em saúde voltada para a prevenção e

proteção, distribuição de alimentos e nutrição apropriada, tratamento da

água e saneamento, saúde materno infantil, planejamento familiar,

imunização, prevenção e controle das doenças endêmicas, tratamento de

doenças e lesões comuns, fornecimento de medicamentos essenciais.
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Marcos da Atenção Primária no Brasil

 Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp), 1940: ações preventivas e

curativas, ainda restritas a doenças infecciosas e carenciais;

 Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento do

Nordeste (Piass), dec. 70: objetivo de fazer chegar à população

historicamente excluída, um conjunto de ações médicas simplificadas;

 Movimento Sanitário: concepções de APS incorporadas ao ideais da

reforma sanitária, compreendendo a necessidade de reorganização do

modelo assistencial;
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Marcos da Atenção Primária no Brasil

 Ações Integradas de Saúde (AIS), déc. 80: visavam o fortalecimento de

um sistema unificado e descentralizado de saúde voltado para as ações

integrais;

 XVIII Conferência Nacional de Saúde, 1986: aprovou a universalização da

saúde e controle social; "Saúde como dever do Estado e direito do cidadão”;

 Constituição Federal, 1988: “Saúde é direito de todos e dever do Estado”;

 Lei 8.080, 1990: Instituiu o Sistema Único de Saúde e possibilitou a

construção de uma política de Atenção Básica de Saúde (ABS) que visasse a

reorientação do modelo assistencial;
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 Assim, a concepção da ABS desenvolveu-se a partir dos

princípios do SUS: Universalidade, Integralidade,

Descentralização, Participação Popular.

 Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 1991:

iniciativa de algumas áreas do Nordeste (e outros lugares, como o

Distrito Federal e São Paulo) em buscar alternativas para

melhorar as condições de saúde de suas comunidades;
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 Programa Saúde da Família, 1994: estratégia estruturante da

organização do sistema de saúde;

 Norma Operacional Básica (NOB), 1996: definição de novo

modelo de financiamento para a atenção básica à saúde com

vistas à sustentabilidade financeira desse nível de atenção.

 Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), 2001:

ênfase na qualificação da atenção básica, incorporação das ações

de saúde bucal no PSF;
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 Pacto pela Saúde, 2006: negociação inédita entre União,
estados e municípios que aponta para a formalização de um pacto
federativo baseado na definição de responsabilidades sanitárias,
na construção de um novo modelo de financiamento para o setor,
na gestão solidária e cooperativa, no fortalecimento do controle
social;

 Política Nacional de Atenção Básica, 2006;

 Política Nacional de Atenção Básica, 2012: ampliação das
ações intersetoriais e de promoção da saúde.
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 Atenção Básica

- Definição:

“A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em saúde e se

caracteriza por um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral

que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.”

(PNAB,2012)
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 Redes de Atenção à Saúde (RAS);

• Estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades
de saúde da população;

• As RAS constituem-se em arranjos organizativos formados por ações
e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e
missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base
territorial, e têm diversos atributos, entre eles, destaca-se: a atenção
básica estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta
de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que
cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e
atendendo às suas necessidades de saúde.
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 Principais características da APS:

Acesso Longitudinalidade

Coordenação Integrallidade
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 Acesso

• Implica tanto na acessibilidade quanto no uso dos serviços de
saúde pelos pacientes para qualquer problema novo ou para
cada novo episódio de um problema já existente;

 Longitudinalidade

• Existência de uma forma continuada de atenção, assim como
sua utilização ao longo do tempo
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 Coordenação do Cuidado

• Capacidade do serviço em integrar todo o cuidado que o
paciente recebe nos diferentes níveis do sistema de saúde;

 Integralidade

• Garantia de todo e qualquer tipo de atenção à saúde; Direito
do paciente de ter todos os serviços de saúde necessários,
sejam preventivos, de diagnóstico ou tratamento focando a
resolução de problemas orgânicos, sociais ou funcionais.
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 Resumindo...

 A Atenção Básica é resultado de experiência acumulada por conjunto de

atores como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das

três esferas de governo relacionado à consolidação do SUS;

 No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de

descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da

vida das pessoas;

 É a principal porta de entrada do sistema de saúde;

 Atualmente, a principal estratégia de configuração da ABS no Brasil é a
Saúde da Família,


