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Construindo o Sistema Nacional de Saúde

1500 - Saqueamento
6 milhões índios

1530 – 1888 
4,8 milhões africanos

1808 
1ª. Faculdade Medicina Ba

Raizeiros, curandeiros, 
benzedores



Como medir o impacto do serviço 
de saúde sobre a saúde dos 

cidadãos?? 
Em que medida atuamos enquanto 

APS forte? 

Reflexão 1



Reflexão 2
1. Os usuários identificam a UBS/ESF como sua fonte regular de atenção?
2. 3. Os usuários identificam o pacote de serviços oferecido pela unidade de saúde?
4. Os profissionais reconhecem adequadamente problemas de todos os tipos, sejam 
eles funcionais, orgânicos ou sociais?
5. Os profissionais recebem devolução dos casos encaminhados à especialidade?
6. Em que medida o sistema oferece fácil acesso? Qual o papel do Pronto Socorro 
nesse caso? E a Santa Casa?
7. A população acha esse acesso conveniente e o quanto está associado a sua 
utilização para problemas novos?
8. Em que medida os profissionais da APS trazem a família para a consulta?
9. Os profissionais estabelecem comunicação eficiente com a comunidade?
10. A singularidade da cultura dos usuários entra na consulta?
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Roentgen (1845 – 1923) Raios X

Medicina do século XIX



No Brasil, durante as três primeiras décadas 
do século XIX, junto com médicos, cirurgiões e 

boticários, havia sangradores, parteiras e 
curandeiros.



1920 – Relatório Dawson1910 – Relatório Flexner

Propôs hierarquização do 
sistema de saúde, porta de 
entrada na APS, integração 
medicina preventiva e 
curativa.

Propôs a reforma das escolas 
médicas com profundas 
implicações para a formação.



2018 – Declaração de Astana1978 – Conferência Alma Ata

Centralidade da Atenção 
Primária à Saúde – “Saúde 
para todos no ano 2000”

Cobertura universal 
de saúde



1988 1990 

1994/1997 

1996 – Carta de Liubliana 1986 – Carta de Ottawa 



Saúde

“a medida em que um indivíduo ou grupo é capaz de 
realizar aspirações e satisfazer necessidades e, por 
outro lado, lidar com o meio ambiente. A saúde é, 
portanto, vista como um recurso para a vida diária, 
não o bjetivo dela; abranger os recursos sociais e 
pessoais, bem como as capacidades físicas, é um 
conceito positivo” (OMS, região européia)

Estado de completo bem-estar físico, mental 
e social (OMS)



Metas principais do sistema de saúde

Otimizar a saúde da população por meio do emprego do estado 
mais avançado do conhecimento sobre a causa das enfermidades, 
do manejo das doenças e maximização da saúde.

Minimizar disparidades entre subgrupos populacionais  de 
modo que nenhum grupo esteja em desvantagem sistemática em 
relação ao seu acesso aos serviços de saúde e ao alcance de um 
ótimo nível de saúde.



Determinantes da saúde



“Quanto maior a 
desigualdade de 
renda, maior a 
desigualdade na 
saúde”
(Wagstaff e  

Doorslaer, 1993)



Entre 127 países 
analisados, o Brasil 

está na 120ª posição.
(Banco Mundial, 2016)



Sistema Unidades de saúde Medidas de saúde

Instalações e médicos 
distribuidos pelo grau de 
necessidade

Grau de procura das 
pessoasao seu médico de APS 
antes de qq lugar

14 indicadores de saúde

Tipo de médico como médico 
da APS

Força das relações entre o 
médico de APS e seus 
usuários

Gastos totais de sistemas de 
saúde

Honorários do médico da APS 
em relação a outros 
especialistas

Medida que unidade APS 
tratou das queixas 
independente do tipo

Satisfação de cada população 
com o seu sistema de saúde

Número de médicos da APS 
em relação a utros 
especialistas

Grau de coordenação entre 
APS e outro serviço de saúde

Gastos por pessoa para 
medicamentos prescritos

Extensão da cobertura de 
seguro para os serviços de 
saúde

Orientação familiar da APS

Orientação comunitária da 
APS

Estudo 1

Comparação da APS entre 12 nações industrializadas para medir 
a força da orientação da APS.

Starfield, 1994









Casos clínicos



1. Paciente do sexo masculino chega a uma Unidade Básica de Saúde que tem duas equipes,
mas um dos médicos está de férias. O paciente diz que está com um problema de saúde e
queria passar por uma consulta médica ainda naquele dia. A recepcionista pergunta o que é, e
ele relata uma dor no tornozelo. Ela imediatamente passa o caso para a enfermeira, já que o
outro médico está no grupo de gestantes. O paciente diz que queria falar com o médico, mas a
enfermeira insiste de forma incisiva para que ele relate a ela seu problema. O paciente então diz
que está com sangramento anal há 3 dias e está muito preocupado.
A enfermeira imediatamente encaminha o paciente para um pronto socorro sem “perder
tempo” com o exame físico.

Marque a alternativa que melhor explique o que ocorreu nesta situação.

(A) Nesta situação foi privilegiado o princípio da integralidade já que o paciente foi atendido 
imediatamente e suas demandas acolhidas pela enfermeira que é parte da equipe multiprofissional.
(B) Esta situação ilustra que o atributo da longitudinalidade não estava bem trabalhado na unidade de 
saúde já que os profissionais não conheciam o paciente ao longo do tempo.
(C) Houve um problema com o atributo da coordenação do cuidado já que a enfermeira deveria ter 
chamado o médico para este fazer o encaminhamento do paciente para um proctologista.
(D) Há um problema de organização do processo de trabalho na unidade que prejudica o atributo 
acesso. A enfermeira poderia estar no grupo de gestantes ou então o médico ser chamado para ver 
este paciente.
(E) Há um problema na unidade onde a enfermeira está fazendo o papel do médico e isso fere a lei do 
Ato Médico.



2. O MFC Haroldo pergunta a Maria, 45 anos, o que a traz a uma consulta não agendada. Ela tira 
da bolsa um papel, para não esquecer de nada que a trouxe ao médico, e prossegue: “dor nas 
costas, tontura, alteração na menstruação, dor na barriga de vez em quando, dificuldade para 

dormir, além da hipertensão e da minha obesidade, as quais já acompanho há 10 anos desde o 
nascimento do meu último filho.” O doutor, muito atencioso com a dona Maria, quer resolver os 

problemas naquela consulta mas a consulta fica muito longa. Os pacientes que aguardam 
começam a reclamar baixinho.   

• Qual problema você identifica nessa situação?



3.  O MFC Aloisio fez  visita domiciliar  a um paciente egresso do hospital, pois a ACS havia 
afirmado que o mesmo havia tido um infarto há 01 semana. Na visita, Sr. João falou que havia 
acordado às 8:00h com forte dor no peito. A PA aferida em casa estava 170 x 110. Levaram ao 

Pronto Socorro e a PA estava em 220 x 110. Fez um ECG e imediatamente foi encaminhado para 
o município de referência. No  outro hospital, ficou na UTI por um dia e os médicos afirmaram 

que deu um infarto “bem pequeno” e que precisava fazer CAT.  Com 01 dia estava assintomático, 
foi á enfermaria e teve alta dois dias depois. A família informa que estava com a receita do 

hospital e não havia nenhum relatório, exames ou encaminhamento. Na receita havia Enalapril, 
AAS, Sinvastatina, Clopidogrel, Amitriptilina. Tentou agendar a consulta com o cardiologista da 

cidade e estava aguardando vaga para dali a 20 dias.  Na visita, Sr. João estava bem, 
assintomático e não apresentava nenhuma alteração em relação à última consulta. 

• Qual problema você identifica nessa história?



4. Jorge chega para consultar com o MFC Sílvio.  MFC Sílvio: O que posso lhe ajudar hoje?  Jorge: 
Estou com dor de cabeça, não sei o que é... (cabisbaixo e olhando para o chão) Não tenho 

conseguido trabalhar direito por causa dela... (ainda olhando para o chão)  MFC Sílvio: Mais 
alguma coisa?  Jorge: Estou com dificuldade de dormir há algum tempo. Acordo sempre à noite. 

E também vim para fazer exames de rotina.  MFC Sílvio: Mais alguma coisa?  Jorge: Não estou 
muito bem não Dr. (começa a chorar...)  MFC Sílvio: (demonstra estar atento, faz silêncio e 

oferece um lenço de papel para Jorge)  Jorge: Tem sido muito difícil tudo isso... desde que minha 
esposa me deixou...MFC Gustavo: bem que eu poderia encaminhar você a uma psicóloga, mas a 

que nós tínhamos foi embora. Então vou prescrever a Fluoxetina para você. Pode ser?  

• Como você avalia a situação descrita?



5. Maria da Conceição, 69, é uma das pacientes diabéticas do seu território. Há 3 meses, você 
iniciou insulina, após os hipoglicemiantes orais e as orientações de mudança de estilo de vida 

não terem obtido o objetivo esperado. Apesar disso D. Maria mantém os níveis glicêmicos 
anteriores. Durante uma visita domiciliar você encontra a paciente saindo de um culto 

evangélico e percebe um certo constrangimento inesperado. Na próxima consulta, então, você 
aborda como as crenças podem interferir nas decisões sobre a própria saúde. Ela revela que, 

bem antes do início da insulina, havia combinado com o pastor que retiraria um dos remédios 
como prova de fé em Cristo. 

• Como você avalia a situação descrita?



6. - Juliana: Doutor, estou com uma dor de estômago há 2 meses. - Dr. Lúcio: E chega a vomitar? 
- Juliana: Não. Só queima mesmo a ponto de eu não conseguir ir trabalhar. Também já tive que 
ir embora do trabalho porque não agüentava de dor. - Dr. Lúcio: Você relaciona essa dor a 
alguma coisa especificamente? - Juliana: Como assim? - Dr. Lúcio: Não sei, pode ser da 
alimentação.  Você percebe fatores de melhora ou de piora da dor? –Juliana: sim, certos 
alimentos pioram minha dor. –Dr. Lúcio: e você toma algum tipo de remédio? –Juliana: não dr, 
nenhum. – Dr. Lúcio: nem de evitar?  -Juliana: sim, esse eu uso, né doutor!  Dr. Lúcio já 
pensando em gastrite, e em prescrever Omeprazol e solicitar uma endoscopia.  Por fim, lembra-
se de perguntar:  Mas também como está a vida? - Juliana: Ah sim, estou passando por 
problemas em casa porque estou cuidando da minha mãe com Alzheimer. Já pensei que pode 
ser disso sim. - Dr. Lúcio: Humm. E como acha que eu posso ajudar esta situação, caso ela tenha 
relação com sua dor? - Juliana: De fato, não tem muito o que o senhor possa fazer com relação à 
situação da minha mãe. - Dr. Lúcio: Quem cuida dela além de você? - Juliana: Apenas eu. Meus 
irmãos não ajudam nada. São homens. O sr. não imagina a dificuldade que tive para vir a essa 
consulta, pois ninguém ajuda dr! - Dr. Lúcio: Você já testou algum medicamento, tem 
expectativa de algum exame? 

• Qual problema você identifica nessa situação?



7. “Isso aqui vai virar uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento)!” – reclamou Paula, a médica 
de uma das equipes da unidade de saúde Vila Paraíso em uma reunião do conselho local de 
saúde. Estavam presentes gestor, profissionais de saúde e moradores. A revolta da médica 
ocorreu quando havia uma discussão sobre um caso de uma criança de 12 anos que foi levada a 
unidade de saúde com um quadro de febre sem haver um agendamento prévio e a unidade a 
encaixou entre os agendados do dia. Qual conduta mais adequada da equipe de saúde da 
família deveria ser tomada? 

• Qual conduta a ser tomada?



Atributos da Atenção Primária

Primeiro Contato Longitudinalidade Integralidade

Coordenação

Focalização na 
Família

Orientação 
Comunitária

Competência 
Cultural

Atributos são as particularidades, qualidades e características que são próprias de alguém ou algo.



• Acessibilidade e o uso de serviços para cada 
novo problema ou novo episódio de um 
problema para os quais se procura atenção à 
saúde.

Primeiro Contato

• Existência do aporte regular de cuidados 
pela equipe de saúde e seu uso consistente 
ao longo do tempo, num ambiente de 
relação mútua de confiança e humanizada 
entre equipe de saúde, indivíduos e famílias.

Longitudinalidade

Atributos da Atenção Primária



• Conjunto de serviços de promoção, 
prevenção, cura, cuidado, 
reabilitação e paliação; a 
responsabilização pela oferta de 
serviços em outros pontos de 
atenção à saúde; e o reconhecimento 
adequado dos problemas 
biopsicossociais que causam as 
doenças.

Integralidade

Atributos da Atenção Primária



• Capacidade de garantir a 
continuidade da atenção, através 
da equipe de saúde, com o 
reconhecimento dos problemas 
que requerem seguimento 
constante e se articula com a 
função de centro de comunicação 
das Redes de Atenção à Saúde.

Coordenação

Atributos da Atenção Primária



• Considerar a família como o sujeito da atenção, 
o que exige uma interação da equipe de saúde 
com essa unidade social e o conhecimento 
integral de seus problemas de saúde e das 
formas singulares de abordagem familiar

Focalização 
na Família

• Reconhecimento das necessidades das famílias 
em função do contexto físico, econômico e 
social em que vivem

Orientação 
Comunitária

Atributos da Atenção Primária



• Convoca uma relação 
horizontal entre a equipe de 
saúde e a população que 
respeite as singularidades 
culturais e a visão de mundo 
e preferências das pessoas e 
das famílias

Competência 
Cultural

Atributos da Atenção Primária
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