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A Atenção Primária foi concebida pelos 
ingleses em 1920 para contrapor o modelo de assis-
tência existente, que era centrado no indivíduo e no hos-
pital (medicina curativa). No período pós-guerra, várias 
tecnologias foram colocadas no mercado de saúde, o 
que representou um avanço; no entanto, encareceu a 
assistência à saúde e inviabilizou o acesso de uma par-
cela relevante da população. 

Nasceu, então, o conceito de assistência integral e regio-
nalizada. Ao invés de tratar as doenças à medida que 
surgiam em cada indivíduo, os profissionais de saúde se 
organizaram para identificar as características e o perfil 
epidemiológico da população (medicina preventiva). 
Como cada região de um país tem peculiaridades e pro-
blemas de saúde próprios, os centros de saúde foram 
distribuídos para atender às necessidades essenciais da 
população de cada região. 

Vamos Entender Como Tudo Começou

vamos entender como 
Tudo Começou

No período pós-guerra, várias tecnologias 
foram colocadas no mercado de saúde, o que 
representou um avanço; no entanto, encareceu  
a assistência à saúde e inviabilizou o acesso  
de uma parcela relevante da população.

Na década de 50, a Organização Mundial de Saúde já ace-
nava para a necessidade de fortalecer a Atenção Primária 
à Saúde. Diante de recursos escassos e disparidades 
sociais e políticas, era preciso transpor as barreiras que 
impediam o acesso da maioria da população mundial aos 
serviços de assistência à saúde. 
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Na década de 70, a maioria dos países desenvolvidos já 
havia feito reformas sanitárias importantes, apoiadas 
na APS. Nos países subdesenvolvidos, foi bastante 
difícil organizar a assistência preservando os princípios 
e as diretrizes da APS estabelecidos pela OMS.

Em 1978, 134 países assinaram um pacto1 para que 
suas populações pudessem atingir o maior nível de 
saúde possível até o ano 2000. Nesse documento 
foram traçadas as diretrizes da APS. Para implemen-
tá-la era preciso: educação para a saúde; nutrição 
adequada; tratamento da água e saneamento básico; 
saúde materno-infantil e planejamento familiar; vaci-
nação; prevenção e controle das doenças regionais; 
tratamento das doenças comuns e fornecimento de 
medicamentos essenciais. 

2 Portaria do Ministério da Saúde 2488/2011: A Atenção Básica “utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que 
devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território /.../”.

Na década de 80, o programa de cuidados primários no 
Brasil e em outros países foi direcionado à população de 
baixa renda, no formato de uma medicina simplificada. 

Com o avanço do capitalismo, o que era para ser uma 
assistência integral e universal, tornou-se uma “atenção 
básica” apenas para minimizar os efeitos da exclusão 
social e econômica. O princípio de reorganização do sis-
tema de saúde idealizado pela OMS foi desvirtuado.

Em 1997, a APS se consolidou no Brasil com o Programa 
de Saúde da Família (PSF). Atualmente conta com mais 
de 48 mil equipes que estão presentes em quase todos 
os municípios e atende 72% da população brasileira.  

Com o avanço do capitalismo, o que 
era para ser uma assistência integral e 
universal, tornou-se uma “atenção básica” 
apenas para minimizar os efeitos da 
exclusão social e econômica. O princípio 
de reorganização do sistema de saúde 
idealizado pela OMS foi desvirtuado.

1 Declaração de Alma-Ata: Pacto celebrado na 1ª Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde.

Em 1978, 134 países assinaram um pacto para 
que suas populações pudessem atingir o maior 
nível de saúde possível até o ano 2000. Nesse 
documento foram traçadas as diretrizes da APS. 

Em muitos países, a APS não foi muito efetiva ou não 
avançou. O sub investimento e a implementação de 
modelos fragmentados, que não observam todos os 
princípios e as diretrizes estabelecidas pela OMS, têm 
sido apontados como as principais causas.

A APS, embora não requeira grandes investimentos 
tecnológicos (baixa densidade tecnológica) tem estru-
tura e coordenação complexas2. 

Este tema é amplo e complexo. Nesta cartilha trata-
remos apenas dos principais conceitos e diretrizes, de 
forma a viabilizar algum entendimento sobre a APS.

Vamos Entender Como Tudo Começou
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O Financiamento  
dos Planos de Saúdecobertura Universal

3 Cobertura Universal da Saúde: “Acesso e utilização de serviços de qualidade em todo o contínuo da atenção por todas as 
pessoas de uma sociedade. A cobertura universal garante que os recursos necessários destinados à prestação de serviços de 
qualidade a grupos carentes - que possuem necessidades maiores em termos de saúde - sejam alocados”. (Documento de 
discussão da Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde, OMS, Rio de Janeiro, 2011).

As condições de saúde e a capacidade 
f inanceira para proteção da população variam 
conforme o país. Como os recursos são f initos, 
cada governo deve estabelecer suas prioridades 
para garantir a saúde e proteger a população 
dos agravos à saúde e riscos financeiros.

Para a OMS a saúde é um direito de todo ser humano. Para 
que tenha uma vida digna, o ser humano deve ter o direito de usufruir 
do mais alto padrão de saúde, sem riscos de ruína financeira ou empo-
brecimento causados por problemas de saúde. Os governantes devem 
promover a cobertura universal3 aos serviços de saúde, garantindo 
uma assistência integral e equânime. 

A Constituição Federal Brasileira previu que é obrigação do Estado, 
por meio de políticas sociais e econômicas, reduzir o risco de a popu-
lação ser acometida por doenças e outros agravos à saúde, devendo 
garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação. 

Há muito o que fazer para se alcançar a APS. De acordo com a OMS, 
mais de 400 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a serviços 
primários de saúde. Nos países que estão acessíveis, a assistência cos-
tuma ser fragmentada e de má qualidade. Para a OMS, os serviços de 
saúde não estão preparados para os desafios deste século. 
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Para a assistência ser equânime, serviços de 
saúde equivalentes devem ser distribuídos 
em toda a área de cobertura. Pessoas com 
as mesmas necessidades devem ter acesso 
aos mesmos recursos de saúde (equidade 
horizontal). Pessoas mais necessitadas devem 
ter acesso a mais recursos (equidade vertical).

Equidade da Assistência à Saúde

A equidade é almejada pela população e per-
seguida pelos profissionais de saúde. É uma das 
metas mais relevantes estabelecidas pela OMS4. Requer 
um tratamento igual para as pessoas que se encontram 
em situação de saúde igual e diferenciado para aqueles 
que estão em situação distinta. Um exemplo disto é prio-
rizar o atendimento nas emergências de acordo com a 
classificação de risco e não pela ordem de chegada.

equidade da 
Assistência à Saúde

4 Equidade em Saúde: ausência de diferenças nas condições de saúde que não só são desnecessárias e evitá-
veis, como também são consideradas desiguais e injustas. O conceito de equidade em saúde não sugere que 
todos deveriam ter condições de saúde iguais, mas significa, sim, que todos os grupos populacionais deve-
riam ter oportunidades iguais em relação à saúde e que, portanto, não deveria haver diferenças sistemáticas 
nas condições de saúde de diferentes grupos.
Iniquidade em Saúde: iniquidades injustas, evitáveis ou remediáveis ligadas à saúde entre populações no 
interior dos países ou entre países. Essas iniquidades surgem a partir de processos sociais e não são naturais 
nem inevitáveis. (Documento de discussão da Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde, 
OMS, Rio de Janeiro, 2011).

Para que haja equidade é preciso disponibilizar um 
sistema de APS de forma integral (sem fragmentar o 
modelo), sendo imprescindível identificar as necessi-
dades da população para planejar como será a assis-
tência e a oferta dos serviços. 
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n Primária, 

n Secundária 

n Terciária

O importante é organizar os serviços 
em três níveis de assistência de 
acordo com as necessidades da 
população e garantindo a quantidade 
adequada de profissionais de saúde.

ASSISTÊNCIA
NÍVEIS DE

O importante é organizar os serviços em três níveis 
de assistência (primária, secundária e terciária) de 
acordo com as necessidades da população e garan-
tindo a quantidade adequada de profissionais de 
saúde. Pode ser calculado de forma empírica, com 
base em experiências já existentes ou teoricamente a 
partir das necessidades ou demandas identificadas. 

O cuidado coordenado da APS é fundamental quando 
a pessoa tem mais de uma doença crônica (multi-
morbidade). Há um grande risco de perda da equi-
dade e da longitudinalidade quando o paciente é 
encaminhado a um especialista e não retorna à APS, 
porque o olhar isolado ou direcionado para apenas 
uma doença, leva à fragmentação do cuidado. 

Equidade da Assistência à Saúde

A inequidade ocorre quando,  
por exemplo, serviços de saúde de alta 
qualidade são disponibilizados apenas 
para uma camada da população.

Em muitos países disponibiliza-se um médico de APS  

para cada 1000 a 3000 indivíduos, dependendo da idade, 

demandas e distribuição geográfica. 

(STARFIELD, 2002).



17

São fatores políticos, econômicos, sociais, cultu-
rais, ambientais, comportamentais e bioló gicos. 
Esses fatores, isoladamente ou em conjunto, favorecem ou pre-
judicam a condição de saúde do indivíduo e da coletividade. 

Para manter as pessoas protegidas de serem acometidas por 
doenças e agravos5 à saúde, é fundamental compreender 
e intervir nos fatores condicionantes e determinantes da 
saúde. Quando identificados e trabalhados, permitem afastar 
ou manter sob controle os fatores de risco que ameaçam a 
saúde do indivíduo e da população. 

Fatores Condicionantes 
e determinantes  
da saúde

Fatores Condicionantes e Determinantes da Saúde

5  Qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocado por circunstâncias nocivas, 
como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e lesões causadas pelas próprias pessoas ou por terceiros. 

no qual estamos inseridos são fatores 
determinantes para a saúde de cada pessoa 
e da coletividade. As ações de promoção da 
saúde visam torná-los favoráveis à saúde.

O ambiente  
social e físico
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90% das necessidades de saúde de uma 
pessoa ao longo da vida podem ser cobertas 
por cuidados de saúde primários. Isso produz 
melhores resultados de saúde, melhor qualidade 
de atendimento e maior expectativa de vida.  
No entanto, estima-se que metade da população 
no mundo não tem acesso aos serviços 
essenciais de saúde. (OMS)

Determinantes econômicos 

Condições de trabalho, rendimento, economia do 
país e habitação.

Determinantes ambientais

Poluição da água e do ar, a perda da biodiversidade, o 
aquecimento global, diminuição da camada de ozônio, 
as condições das habitações, a qualidade dos trans-
portes, a segurança alimentar, a gestão de resíduos, a 
política energética e o ambiente urbano.

Determinantes sociais

Cultura, tradição/história, estilos de vida, gênero, etnia, 
grau de inclusão social, idade, comportamentos rela-
cionados à saúde, condições de vida, condições de tra-
balho e educação.

Fatores determinantes que interferem na saúde

Quando o Estado falha na identificação e divulgação, 
ou deixa de intervir nos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde, a responsabilidade de con-
trolar os fatores de risco que ameaçam a saúde do 
indivíduo e da população recai integralmente sobre 
o sistema de saúde. 

“Populações saudáveis dependem de ecossistemas em 

bom funcionamento. Eles fornecem ar puro, água doce, 

medicamentos, segurança alimentar e ainda limitam 

doenças e estabilizam o clima. Porém, de acordo  

com uma nova avaliação do conhecimento feita pela 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB) e OMS –,  

a perda da biodiversidade vem acontecendo em taxas sem 

precedentes, impactando a saúde humana no mundo todo”.

Fatores Condicionantes e Determinantes da Saúde
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No conjunto das ações atribuídas à APS, estão as ações 
de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos à 
saúde. As ações de saúde pública, coletivas ou individuais, visam 
evitar doenças, desenvolver e preservar a saúde física e mental, 
e prolongar a vida. Devem ser antecipadas para interromper ou 
anular a evolução da doença. 

No arsenal do médico de família, a prevenção é uma das ferra-
mentas mais poderosas para a promoção da saúde.

O quadro a seguir ilustra os 3 níveis de prevenção:

As Ações de  
Prevenção de doenças 
e agravos à saúde

As Ações de Prevenção de Doenças e Agravos à Saúde

A prevenção não depende apenas de atitudes das pessoas e ações 
do sistema de saúde. Depende de políticas e intervenções socioeco-
nômicas, que devem preceder as ações dos profissionais de saúde.

Reabilitação
  Fisioterapia

  Terapia ocupacional
  Redução da  

dependência familiar
  Redução da  

dependência social
  Melhora da qualidade  

de vida (sequela)

Fonte: Adaptado. Rouquayrol - 
Epidemiologia & Saúde –  
8ª edição (2018)

* Seres vivos que levam o agente 
infectante do reservatório até  
o hospedeiro.

Promoção da saúde
  Moradia

  Alimentação
  Educação

  Lazer
  Atividade física

  Saneamento básico
  Água tratada

  Vacinação
  Higiene

Proteção específica
  Vacinação

  Higiene
  Saúde do trabalhador

  Aconselhamento 
genético

  Proteção contra 
acidentes

  Controle dos vetores*  
e reservatórios

  Preservativos e  
seringas descartáveis

Diagnóstico
  Inquérito na 
comunidade

  Exames periódicos
  Isolamento para evitar 

propagação

Tratamento
  Imediato para evitar  

a progressão

Limitação da invalidez
  Evitar complicações

  Evitar sequelas
  Reduzir risco de 

transmissão

Secundária  
Doença em evolução

Primária  
Antes da doença

Terciária 
Doença instalada
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A APS é o primeiro nível de acesso à assis-
tência à saúde e deve funcionar como a porta de 
entrada preferencial do sistema de saúde, público 
ou privado, de um país. Forma a base do sistema e 
orienta o trabalho dos demais níveis de assistência 
(secundária e terciária), sendo considerada a chave 
da promoção da saúde. Organiza e racionaliza a utili-
zação dos recursos direcionados à promoção, manu-
tenção e melhoria da saúde. 

A assistência prestada deve ser integrada (articulada 
com os demais níveis de atenção), de atenção contínua 
(no decorrer do tempo), coordenada, com foco no indi-
víduo e não nas enfermidades. Os serviços de saúde 
devem estar o mais próximo possível dos lugares em 
que as pessoas vivem e trabalham (acessibilidade). 

Esses cuidados primários de saúde são baseados em 
tecnologias e métodos práticos, cientificamente com-
provados, cujo acesso deve ser garantido às pessoas 
e comunidades por meios aceitáveis e a um custo 
suportável para não levar o indivíduo à ruína. 

o que é  
Atenção Primária  
à Saúde - aps?

A Atenção Primária à Saúde, em sua 
essência, está voltada para o indivíduo 
saudável e o foco de suas ações é 
para evitar o adoecimento.



25Atenção Primária à Saúde Concebida pela OMS

Atenção Primária 
à Saúde concebida 
pela oms

O conceito de APS foi estabelecido em 19786, na 
Conferência de Alma Ata, quando foi celebrado o pacto 
sobre os Cuidados Primários de Saúde. A APS passou 
a ser uma estratégia para alcançar a universalidade e 
equidade nos sistemas de saúde.

Os seus princípios ou atributos essenciais são o “pri-
meiro contato” ou “porta de entrada”, a integralidade, a 
longitudinalidade, e a coordenação do cuidado. Para a 
prática da APS é preciso considerar o contexto familiar e 
comunitário e entendê-los dentro da estrutura e conjun-
tura cultural e socioeconômica. 

Integralidade

Centralizado na família

Longitudinalidade

Orientado para a comunidade

Coordenação

Adequação cultural

6 Declaração de Alma-Ata: Pacto celebrado na 1ª Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde.

Fonte: Starfield, 2002.

APS

Atributos essenciais

Atributos derivativos
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fornecer oportunidades, habilidades e recursos para que as pessoas se articulem 
com os serviços de saúde e tomem decisões eficazes sobre a sua própria saúde. 
Ajudar as comunidades a construírem ambientes saudáveis, em parceria com o setor 
de saúde e outros setores.

Envolver e capacitar pessoas:

disponibilizar serviços de saúde eficientes e eficazes com modelos de atenção que 
priorizem os serviços de atenção primária e comunitária. A APS requer investimento 
em cuidados holísticos e abrangentes, que incluem programas de promoção da 
saúde e prevenção de doenças.

Reorientar o modelo de cuidado:

PARA QUE A APS  
CUMPRA O SEU PROPÓSITO,  
A OMS RECOMENDA7

formular e avaliar as políticas junto com as pessoas, comunidades e partes inte-
ressadas. Gerar incentivos, promover transparência e responsabilidade coletiva.

Fortalecer a governança e prestação de contas: 

coordenar o cuidado conforme necessidades e preferências das pessoas em 
todos os níveis de atenção (primário, secundário e terciário), e promover ativi-
dades para integrar a rede de serviços, alinhando e harmonizando os processos 
dos diferentes serviços. 

Coordenação de serviços: 

reunir as partes interessadas para promover a mudança. Requer ações complexas, 
podendo necessitar de formulação de políticas públicas, mudanças em quadros 
legislativos, arranjos financeiros e reorientação da força de trabalho. 

Criar um ambiente habilitante:

7  http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/five-strategies/en/

“Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia 

e métodos práticos, cientificamente comprovados e 

socialmente aceitáveis, tornados universalmente acessíveis 

a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis 

para eles e a um custo que tanto a comunidade como o país 

possam arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, 

um espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte 

integral do sistema de saúde do país, do qual é função 

central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social 

e econômico global da comunidade. É o primeiro nível de 

contato dos indivíduos, da família e da comunidade com 

o sistema nacional de saúde, levando a atenção à saúde o 

mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e 

trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo 

de atenção continuada à saúde.” 

(Organização Mundial da Saúde, 1978)

Atenção Primária à Saúde Concebida pela OMS

Para a prática da APS é preciso considerar 
o contexto familiar e comunitário e 
entendê-los dentro da estrutura e 
conjuntura cultural e socioeconômica. 
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Na APS, o preconizado é que o indivíduo tenha um ponto de 
referência ou de acolhimento para o sistema de saúde. 

acolhimento:  
o Primeiro Contato

As equipes de APS são compostas por médicos e pro-
fissionais não médicos que precisam desempenhar 
suas funções de forma articulada e coordenada. Cada 
equipe deve ser responsável por uma quantidade 
determinada de pessoas, que serão cadastradas numa 
unidade de APS próxima à sua residência ou local de 
trabalho (acessibilidade), estabelecendo um vínculo 
permanente com esse serviço de APS. 

É de extrema relevância que o coordenador do cui-
dado tenha todas as competências necessárias para 
assumir essa função. Além disso, é imprescindível 
obter a confiança do indivíduo e seus familiares.  
O benefício do “primeiro acesso” não é intuitiva-
mente óbvio, em especial, para as pessoas que estão 
habituadas a procurar e transitar pelos demais níveis 
de assistência livremente. 

“A ideia de que existe um ponto de entrada cada vez que 

um novo atendimento é necessário para um problema de 

saúde e que este ponto de entrada deve ser de fácil acesso 

é inerente à organização de serviços de saúde por nível  

de atenção (primária, secundária, terciária).  

Em linguagem mais clara, este ponto de primeiro  

contato é conhecido como porta de entrada.” 

(STARFIELD, 2002)
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No Brasil, o primeiro contato ou a porta de entrada 
para o sistema de saúde público são as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). Entre os serviços pres-
tados nessas unidades estão o tratamento odonto-
lógico, vacinação, nebulizações, coletas de material 
para exames laboratoriais e distribuição gratuita 
de medicamentos essenciais. Os casos não solucio-
nados na UBS são encaminhados para consultas com 
especialistas, realização de exames, Unidades de 
Pronto Atendimento, hospitais, Centros de Atenção 
Psicossocial, entre outros. 

“Se o propósito da porta de entrada for fornecer um 

uso mais racional de recursos, deveria haver uma 

fundamentação científica para a crença de que os 

profissionais de atenção primária podem julgar de 

forma eficaz e eficiente quem deve ser encaminhado a 

um especialista ou não. Sem uma clara fundamentação 

para o que deveria ser mantido na atenção primária e o 

que deveria ser encaminhado, sempre haverá a suspeita 

de que fatores como as contenções de despesas estão 

controlando as decisões”. 

(STARFIELD, 2002)

Acolhimento: O Primeiro Contato 

ESPECIALISTAS 
REALIZAÇÃO DE 
EXAMES 
UNIDADES 
DE PRONTO 
ATENDIMENTO 
HOSPITAIS 
CENTROS 
DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL
ENTRE OUTROS 

Os casos não solucionados na UBS são  
encaminhados para consultas com
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A Integralidade  
do cuidado

A Integralidade do Cuidado

Para alcançar a integralidade do cuidado 
é preciso integrar e planejar as ações dos 
serviços de saúde considerando as necessidades das 
pessoas e comunidades, e não focando apenas em 
doenças. Esses serviços integrados devem capacitar 
as pessoas a serem mais comprometidas com a sua 
própria saúde.

Na APS não se limita ao tratamento de uma doença, 
como ocorre quando o paciente vai ao especialista. 
A abordagem deve ser ampla e holística, levando em 
conta as necessidades biológicas (fome, sede, sono), 
clínicas, sociais e psicológicas do indivíduo. Esses 
fatores precisam ser integrados às questões fami-
liares e problemas da comunidade. 

O profissional de APS considera o contexto em que 
uma enfermidade ocorre, o ambiente em que vive e 
a variedade de problemas de saúde que o indivíduo 
apresenta ao longo do tempo. 

Na APS não se limita ao tratamento de uma 
doença, como ocorre quando o paciente vai 
ao especialista. A abordagem deve ser ampla 
e holística, levando em conta as necessidades 
biológicas (fome, sede, sono), clínicas, sociais  
e psicológicas do indivíduo.
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O Financiamento  
dos Planos de Saúde

A Longitudinalidade do Cuidado

O cumprimento desse este requisito requer 
cooperação mútua e uma relação de con-
fiança entre a equipe de APS e a população cadas-
trada no serviço de APS. O indivíduo deve escolher e 
reconhecer aquela unidade como seu local de refe-
rência para buscar orientações e assistência que solu-
cionem os seus problemas de saúde. 

A Longitudinalidade 
do cuidado A equipe deve ter o histórico de cada indivíduo, 

acompanhar a condição de saúde, os hábitos de vida 
e as intervenções em saúde. O vínculo deve ser per-
manente, ao longo da vida. O indivíduo deve retornar 
à mesma unidade sempre que precisar de assis-
tência. Isto garante a longitudinalidade do cuidado. 
Deve-se ajustar o que for necessário para evitar que 
o serviço de APS perca a referência do “primeiro con-
tato”, responsável pelo acolhimento.

A longitudinalidade, no contexto da atenção  

primária, é uma relação pessoal de longa duração  

entre os profissionais de saúde e os pacientes  

em suas unidades de saúde. 

(STARFIELD, 2002)

A equipe deve ter o histórico de cada indivíduo, 
acompanhar a condição de saúde, os hábitos de 
vida e as intervenções em saúde.
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O médico da família deve assumir a coordenação 
do cuidado, garantindo que os registros sejam feitos por 
todos os profissionais de saúde envolvidos na atenção ao 
paciente. Deve acompanhar todos os desdobramentos da 
assistência prestada ao longo do tempo, garantindo a longi-
tudinalidade da atenção, em especial quando o paciente for 
encaminhado para outros níveis de atenção. 

A coordenação do cuidado tem três grandes desafios:

Reunir as informações do paciente na unidade de 
APS quando ele for atendido por vários membros da 
equipe de APS, inclusive laboratórios.

Quando o paciente for atendido por especialistas para 
um problema pontual, de curta duração: os especia-
listas devem enviar ao médico da APS um resumo do 
atendimento, as recomendações fornecidas ao paciente 
e qualquer instrução especial necessária para que a 
equipe de APS reassuma o cuidado.

Quando o paciente for atendido por especialistas para 
uma enfermidade específica de longa duração: manter 
diálogo contínuo entre a equipe APS (atenção primária) 
e especialistas (atenção secundária ou terciária) para 
garantir a adequada assistência.

Os prontuários eletrônicos e outros sistemas informatizados 
são essenciais, mas dependem dos registros corretos dos 
profissionais de saúde, o que nem sempre ocorre. 

A Coordenação  
do cuidado

“Fui a tantos médicos nos últimos meses,  

preciso de um médico que junte tudo”. 

Relato de um paciente na sala de emergência (STARFIELD, 2002)
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A acessibilidade é de extrema relevância 
na APS. Se for dificultada postergará a atenção, 
podendo afetar o diagnóstico e o tratamento do 
problema de saúde. Pode estar relacionada com o 
tempo (disponibilidade de horários, facilidade de 
agendamento, tempo de espera), geografia (distância 
e meios de transporte), aspectos psicossociais (lin-
guagem, cultura) e adaptação dos ambientes (porta-
dores de deficiências). A acessibilidade também tem 
relação com os custos da assistência.

A Acessibilidade
Na APS o acesso deve ser universal,  
pois as pessoas nem sempre têm como  
saber da gravidade ou urgência dos seus 
problemas antes de buscarem atendimento.

Os serviços de saúde devem estar o mais próximo 
possível dos lugares onde as pessoas vivem e tra-
balham. Na APS o acesso deve ser universal, pois as 
pessoas nem sempre têm como saber da gravidade 
ou urgência dos seus problemas antes de buscarem 
atendimento.
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Para definir o perfil epidemiológico de 
uma determinada população é preciso iden-
tificar quais são as doenças comuns nas localidades 
em que vivem e transitam, como se distribuem e com 
que frequência ocorrem. Os fatores individuais (con-
dição de saúde, genética, sexo, idade), sociais e cole-
tivos têm grande influência. Isto permite planejar as 
ações de promoção da saúde, prevenção, controle e 
tratamento das doenças.

Perfil Epidemiológico 
de uma população

têm grande influência para definir o perfil 
epidemiológico de uma determinada população. 
Identificar quais são as doenças comuns nas 
localidades em que vivem e transitam, como 
se distribuem e com que frequência ocorrem, 
permite planejar as ações de promoção da saúde, 
prevenção, controle e tratamento das doenças.

Fatores individuais, 
sociais e coletivos
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O Médico de Família e Comunidade (MFC) 
tem a competência de cuidar dos pro-
blemas de saúde dos indivíduos e das famílias, 
de forma integral e contínua com foco nos riscos. 
Deve ter uma visão holística que considera o indi-
víduo e sua experiência de vida, dentro do contexto 
social, psicológico e biológico. Este profissional de 
saúde é preparado para responder às demandas 
assistenciais em qualquer momento do ciclo de 
vida individual e familiar, reconhecendo, ao mesmo 
tempo, as interações que se dão na comunidade. A 
especialidade é considerada privilegiada e estraté-
gica na conformação dos sistemas de saúde.

Os MFC trabalham na APS de forma interdisciplinar 
com outros profissionais de saúde: pediatras, clí-
nicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeiras, assis-
tentes sociais e outros profissionais, segundo as 
características e legislação de cada país, formando 
uma Equipe de Saúde. Têm como característica 
aceitar qualquer pessoa que requeira atenção, inde-
pendente da idade, sexo ou enfermidade. Isto os 
difere dos demais especialistas que atuam em outros 
níveis de atenção. 

Médicos de Família e 
comunidade no brasil

O Médico de Família e Comunidade  
é preparado para responder às demandas 
assistenciais em qualquer momento do ciclo  
de vida individual e familiar, reconhecendo,  
ao mesmo tempo, as interações que se dão  
na comunidade.
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Clínica Médica Medicina de Família  
e Comunidade (MFC) Pediatria

Número de especialistas 42.728 5.486 39.234

Razão especialista por 
100 mil habitantes 20,58 2,64 18,89

Percentual sobre o total 
de especialidades 11,2% 1,4% 10,3%

Norte 3,4% 4,6% 4,0%

Nordeste 18,0% 14,8% 16,2%

Sudeste 52,3% 43,1% 55,0%

Sul 17,3% 31,6% 16,2%

Centro-Oeste 8,9% 5,8% 8,6%

Tabela 1: Especialidades Médicas que atuam na APS 
Proporção e Distribuição por Região (Brasil, 2018)

Em 2018, a Demografia Médica contabilizou 5.486 
Médicos de Família e Comunidade, o equivalente a 1,4% 
das especialidades médicas, número insuficiente para 
atender a demanda do SUS e da Saúde Suplementar. 
Necessita de um fomento cada vez maior à formação 
de médicos de família e comunidade.

Nas escolas médicas, há anos o ensino está voltado 
para os tratamentos de doenças e uso dos recursos 
tecnológicos, com pouco foco na preservação e na 
manutenção da saúde. Isto desestruturou o sistema 
de saúde e diminuiu o interesse pelas especialidades 
básicas, o que decorreu também em função da remu-
neração, pois a atenção secundária e terciária concen-
traram os atendimentos, impondo custos excessivos. 

Médicos de Família e Comunidade no Brasil

Em 2018, a Demografia Médica 
contabilizou 5.486 Médicos de Família 
e Comunidade, o equivalente a 1,4% 
das especialidades médicas, número 
insuficiente para atender a demanda 
do SUS e da Saúde Suplementar. 
Necessita de um fomento cada vez 
maior à formação de médicos de 
família e comunidade.

MÉDICA
DEMOGRAFIA
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Líderes do mundo inteiro estão conven-
cidos de que a adoção da APS é medida 
imprescindível e incontestável para a susten-
tabilidade dos sistemas de saúde. 

Os países que têm a assistência à saúde fortemente 
estruturada na APS, têm melhores resultados de 
saúde e menores taxas de mortalidade por todas as 
causas, inclusive de mortes prematuras. Quando as 
diretrizes estabelecidas pela OMS são implementadas 
e adequadas às peculiaridades de cada país, a APS é 
capaz de resolver 80% das demandas por cuidados 
de saúde, reduzindo em 17% as internações e em 29% 
a procura por serviços de urgência e emergência. O 
nível de satisfação dos usuários é maior e os custos  
são menores.por que a aps  

é importante para a 
população mundial?

Por que a Aps É Importante para a População Mundial?

17% 29%
redução das demandas 

de internações  
quando a APS é 

adotada conforme  
diretrizes da OMS

redução na procura por 
serviços de urgência e 
emergência quando a 

APS é adotada conforme 
diretrizes da OMS
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A APS no SUS, também conhecida como 
“Atenção Básica à Saúde”, foi definida como um 
conjunto de ações de saúde, de alcance individual e 
coletivo, que abrangem a promoção, a proteção e a 
recuperação da saúde. Criado em 1994, o programa 
Saúde da Família foi uma estratégia do governo para 
ampliar e consolidar a atenção básica no Brasil.

Os objetivos do SUS são:

Identificar e divulgar os fatores condicio-
nantes e determinantes da saúde.

Formular políticas de saúde, intervindo nos 
campos social e econômico, visando afastar 
ou diminuir o risco de agravos à saúde.

Assistir à população com ações de saúde de 
promoção, proteção e recuperação integrando 
ações preventivas e assistenciais.

aps no Sistema  
Único de Saúde - SUS 
brasil

“/.../ Há uma tendência, mais ou menos geral, de uma 

baixa valorização política, econômica e sanitária da atenção 

primária à saúde. As razões são várias, mas é certo que 

a atenção primária à saúde não é um espaço sanitário 

prioritário para os políticos, para os grandes prestadores de 

serviços, para o complexo industrial da saúde e, até mesmo, 

para a população. Isso mostra que a mudança necessária na 

atenção primária à saúde guarda, indiscutivelmente,  

um caráter de transformação política”. 

(MENDES, 2012)
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O SUS está organizado de forma fragmentada, res-
pondendo às demandas sociais com ações reativas, 
episódicas e voltadas, prioritariamente, para as con-
dições agudas e para as agudizações das condições 
crônicas. Para enfrentar a epidemia de doenças crô-
nicas são necessárias mudanças profundas e radi-
cais na APS, visando reordenar o SUS e coordenar as 
redes de atenção à saúde, para que seja capaz de 
atender efetivamente 85% dos problemas comuns de 
saúde e de assumir a responsabilidade pela saúde 
das populações que estão vinculadas às redes de 
APS (MENDES, 2012).

Para o aprimoramento da APS no SUS é imprescindível 
melhorar o financiamento, a ambiência, a capacitação 
dos profissionais e os sistemas de informação.

Para o aprimoramento da APS no SUS é 
imprescindível melhorar o financiamento,  
a ambiência, a capacitação dos profissionais  
e os sistemas de informação.

QUAIS SÃO OS

objetivos
Para promover a saúde 

é preciso intervir nas causas do adoecimento. A comunidade deve 
ser capacitada para atuar em prol de uma melhor qualidade de vida 
e saúde. O objetivo é que as pessoas, individualmente ou em grupos, 
sejam capazes de identificar suas aspirações, satisfazer suas necessi-
dades e modificar favoravelmente o meio ambiente. 

Na proteção à saúde 

distinguem-se as medidas gerais que causam impacto positivo sobre a 
coletividade, tais como, moradia e alimentação adequadas, condições 
de trabalho, lazer e educação.  E outras específicas, tais como, vacinação, 
controle de agentes (mosquitos, por exemplo) que causam doenças, 
aconselhamento genético e proteção contra acidentes.

Na recuperação da saúde 

as ações destinam a cuidar daqueles que adoeceram ou sofreram quais-
quer agravos à saúde. Pode-se dizer que, por vários anos e ainda hoje, os 
esforços da medicina atual concentram-se nessas ações. 

APS no Sistema Único de Saúde - SUS – Brasil
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Na Saúde Suplementar (planos de saúde), 
o modelo de atenção à saúde é baseado no 
amplo e livre acesso aos especialistas, à rede de 
serviços e às tecnologias prescritas. A assistência 
também é fragmentada, sendo centrada no hos-
pital, nos especialistas e nas doenças. O pagamento 
pelos serviços assistenciais prestados aos benefici-
ários dos planos de saúde, em sua maioria, é feito 
pelos procedimentos realizados (fee for service), não 
importando o quão são ou não efetivos. As informa-
ções epidemiológicas e sobre a assistência prestada 
estão dispersas, sobrepostas ou simplesmente não 
são coletadas. Já se comprovou que este modelo é 
caro, ineficiente e não promove a saúde. 

Os serviços de saúde configurados neste modelo 
facilmente capturam indivíduos que não necessitam 
de intervenções, os submete a testes diagnósticos 
de rastreamento (check-up) e os rotula de pessoas 
“doentes” ou “sob risco” (GÉRVAS, 2016).

aps na  
Saúde Suplementar 
brasil

APS na Saúde Suplementar – Brasil

O pagamento pelos serviços assistenciais 
prestados aos beneficiários dos planos de saúde, 
em sua maioria, é feito pelos procedimentos 
realizados (fee for service), não importando o  
quão são ou não efetivos. 
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As lideranças das operadoras de planos de saúde 
reconhecem as evidências científicas sobre o impacto 
positivo da APS e já estão dando alguns passos para a 
sua efetiva incorporação. Há convicção de que não há 
alternativa para reorganizar o sistema e trazer o indi-
víduo de volta para o centro de atenção e do cuidado. 

A literatura relata casos de operadoras que estão 
adotando modelos de assistência inspirados na APS e 
com a participação de médicos da família e comuni-
dade. Embora esses modelos tenham padrões e estru-
turas diversificadas, sem adoção do modelo rígido 
com todos os seus atributos, as experiências têm sido 

APS na Saúde Suplementar – Brasil

Não é fácil mudar a cultura de uma população 
que há anos tem acesso livre aos especialistas 
e a uma grande diversidade de tecnologias. 
A tendência é a de que essas ações sejam 
interpretadas de forma simplista e como 
limitadoras de acesso. A coordenação do 
cuidado não implica em perda do direito de 
escolha e muito menos do acesso aos demais 
níveis de atenção.

positivas, pois confirmam as evidências e contribuem 
para melhorar a saúde e satisfação dos beneficiários, 
além de reduzir os custos da assistência. 

Não é fácil implantar a APS no setor privado nos 
moldes determinados pela OMS. Há muito trabalho de 
convencimento a ser feito, em vários níveis, para rea-
linhamento dos interesses e efetiva implementação 
do modelo. O sucesso das iniciativas em andamento 
e quaisquer outras que venham a ser implemen-
tadas, depende do desejo, da conscientização e do 
engajamento dos beneficiários dos planos de saúde 
e de toda a cadeia produtiva da saúde. 

Não é fácil mudar a cultura de uma população que 
há anos tem acesso livre aos especialistas e a uma 
grande diversidade de tecnologias. A tendência é a 
de que essas ações sejam interpretadas de forma 
simplista e como limitadoras de acesso. A coorde-
nação do cuidado não implica em perda do direito de 
escolha e muito menos do acesso aos demais níveis 
de atenção.

As lideranças das operadoras de planos  
de saúde reconhecem as evidências científicas 
sobre o impacto positivo da APS e já estão dando 
alguns passos para a sua efetiva incorporação. 
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No setor de Saúde Suplementar é preciso 
refletir sobre questões que podem comprometer a 
efetiva implantação e o desempenho do modelo de APS:8desafios para a  

Saúde Suplementar

O beneficiário não está no centro da atenção, embora tenha 
amplo acesso e circule livremente pela rede de serviços.

A assistência é fragmentada e o modelo é centrado no hospital 
e no médico.

O direcionamento para o profissional de APS pode ser entendido 
como restrição de acesso e cerceamento do direito de escolha.

A formação médica tem foco na especialização e no uso exces-
sivo de tecnologias. 

Nem todos os profissionais que julgam ter conhecimento em 
atenção primária de fato a vivenciaram em sua amplitude. A for-
mação em APS deve ser estimulada.  

Os beneficiários estão dispersos e vinculados a diferentes ope-
radoras.

A implantação do modelo na rede livre escolha, em que há o 
pagamento de serviços por reembolso.

O perfil epidemiológico é imprescindível para definir as estratégias. 
Disponibilizar o CID (código internacional da doença) é facultado 
ao prestador e a operadora não pode exigir o seu fornecimento.

Nem todos os produtos comercializados preveem o direciona-
mento ou a hierarquização de rede.

O tempo médio de permanência do beneficiário no plano de 
saúde é de 2,5 a 3 anos.
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Segundo PORTER (2007) é difícil melhorar o modelo de 
assistência, porque os médicos encaram os processos de 
melhoria como fardos e muitos ainda entendem que o 
paciente está sendo desleal quando busca por mais infor-
mações ou por outros profissionais. O cuidado está frag-
mentado porque a assistência é centrada no médico, que 
reluta em atuar em equipe, e na adoção de protocolos. 
Os processos e estruturas dos serviços são definidos em 
torno dos desejos dos profissionais de saúde, sem medir 
os desfechos em saúde e sem competição em resultados. 

“Apesar das barreiras e dos desafios, alguns prestadores 

estão agindo para desenvolver estratégias baseadas 

em valor; para realinhar suas estruturas em torno de 

unidades de prática, para integrar as atividades ao longo 

do ciclo de atendimento, para coletar, analisar e disseminar 

resultados, e para fornecer atendimento integrado em 

diferentes áreas geográficas.” 

(PORTER, 2007)

Desafios para a Saúde Suplementar 

O cuidado está fragmentado porque  
a assistência é centrada no médico, 
que reluta em atuar em equipe,  
e na adoção de protocolos.  
Os processos e estruturas dos serviços 
são definidos em torno dos desejos 
dos profissionais de saúde,  
sem medir os desfechos em saúde  
e sem competição em resultados. 

ASSISTÊNCIA
MODELO DE O tempo médio de permanência do  

beneficiário no plano de saúde é de 2,5 a 3 anos.
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Projeto gráfico

Disclaimer 
2018 - Federação Nacional de Saúde Suplementar – FenaSaúde. Esta publicação foi desenvolvida 
com o objetivo de divulgar informações de interesse dos consumidores de planos privados de 
assistência à saúde. As questões foram abordadas de forma genérica e por isso podem suscitar 
dúvidas. Recorra à operadora do plano de saúde se necessitar de esclarecimentos sobre 
o seu contrato. A distribuição é gratuita. Esta publicação não deve ser reproduzida, total ou 
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no site da FenaSaúde: http://www.fenasaude.org.br/fenasaude/publicacoes/guias-cartilhas/.

GESTÃO DE RISCO  
EM PLANOS DE SAÚDE

A DIMENSÃO SOCIAL  
E ECONÔMICA DO SETOR  
DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Conheça na íntegra a coletânea  
Planos e Seguros de Saúde – O que saber
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Nossa missão é contribuir para a 
consolidação do mercado privado de 
assistência à saúde, através da troca  
de experiências e avaliações de temas  
de interesse comum, do desenvolvimento 
de propostas para o crescimento e 
desenvolvimento do mercado e do nosso 
fortalecimento como representação 
institucional das operadoras privadas  
de saúde suplementar.

Missão FenaSaúde




