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COMPLEXA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Brasil (2015)

Atual perfil 
epidemiológico 

brasileiro

Problemas de 
saúde

reprodutiva
Doenças crônicas

Fatores de risco: 
tabagismo, 
sobrepeso, 

inatividade física, 
uso excessivo de 

álcool e outras 
drogas e 

alimentação 
inadequada

Mortes maternas;
óbitos infantis

Tripla carga de 
doenças

Persistência de
doenças 

parasitárias;
infecciosas;
desnutrição

Causas externas

Aumento da 
violência;

acidentes de 
trânsito



O SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Fragmentado Episódico Reativo

Voltado prioritariamente para as condições e os eventos agudos 

Desafio - desenvolvimento de estratégias de atenção que 
contemplem a complexa inter-relação entre as necessidades de 

saúde da população, o acesso, o escopo, a qualidade e os custos 
dos serviços de saúde

Diversidade de contextos regionais - enormes diferenças 
socioeconômicas 

Variada gama de necessidades de saúde

Brasil (2015)



A SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA

Sistema integrado de saúde que opera de forma 
contínua e proativa e é voltado equilibradamente para a 

atenção às condições agudas e crônicas:

As Redes de Atenção à Saúde

Mendes (2011)



REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)

“São organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, 
vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma 

ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 
contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção 
primária à saúde - prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo 

certo, com a qualidade certa e de forma humanizada - e com 
responsabilidades sanitária e econômica por esta população”

Mendes (2011), Brasil (2010)

Objetivo: promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde 
com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e 

humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos 
de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica.



SISTEMA FRAGMENTADO X SISTEMA INTEGRADO

Mendes (2011), UNA-SUS/UFMA (2016)

Característica Sistema Fragmentado Redes de Atenção à Saúde

Forma de organização Hierarquia Poliarquia

Coordenação da atenção Inexistente Feita pela APS

Comunicação entre os componentes Inexistente Feita por sistemas logísticos eficazes

Objetivos Objetivos parciais de diferentes 
serviços e resultados não medidos

Objetivos de melhoria da saúde de uma população com 
resultados clínicos e econômicos medidos



SISTEMA FRAGMENTADO X SISTEMA INTEGRADO

Mendes (2011), UNA-SUS/UFMA (2016)

Característica Sistema Fragmentado Redes de Atenção à Saúde

Foco Nas condições agudas por meio de 
unidades de pronto atendimento

Nas condições agudas e crônicas por meio de uma RAS

População Voltado para indivíduos isolados Voltado para uma população adscrita estratificada por 
subpopulações de risco e sob responsabilidade da RAS

Sujeito Paciente que recebe prescrições 
dos profissionais de saúde

Agente corresponsável pela própria saúde

Forma da ação do 
sistema

Reativa e episódica, acionada pela 
demanda das pessoas usuárias

Proativa e contínua,baseada em plano de cuidados 
realizado conjuntamente pelos profissionais e pela pessoa 
usuária e com busca ativa



SISTEMA FRAGMENTADO X SISTEMA INTEGRADO
Característica Sistema Fragmentado Redes de Atenção à Saúde

Ênfase das
intervenções

Curativas e reabilitadoras sobre 
condições estabelecidas

Promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, 
reabilitadoras ou paliativas, atuando sobre determinantes 
sociais da saúde intermediários e proximais e sobre as 
condições de saúde estabelecidas

Modelo de atenção à
saúde

Fragmentado por ponto de atenção à 
saúde, sem estratificação de riscos e 
voltado para as condições de saúde 
estabelecidas

Integrado, com estratificação dos riscos, e voltado para 
os determinantes sociais da saúde intermediários e 
proximais e sobre as condições de saúde estabelecidas

Mendes (2011), UNA-SUS/UFMA (2016)



SISTEMA FRAGMENTADO X SISTEMA INTEGRADO
Característica Sistema Fragmentado Redes de Atenção à Saúde

Modelo de gestão Gestão por estruturas isoladas 
(gerência hospitalar, gerência da APS, 
gerência dos ambulatórios 
especializados etc.)

Governança sistêmica que integre a APS, os pontos de 
atenção à saúde, os sistemas de apoio e os sistemas 
logísticos da rede

Planejamento Planejamento da oferta, e baseado em 
séries históricas e definido pelos 
interesses dos prestadores

Planejamento das necessidades, definido pela situação 
das condições de saúde da população adscrita e de seus 
valores e preferências

Mendes (2011), UNA-SUS/UFMA (2016)



SISTEMA FRAGMENTADO X SISTEMA INTEGRADO
Característica Sistema Fragmentado Redes de Atenção à Saúde

Ênfase do cuidado Cuidado profissional centrado nos 
profissionais, especialmente os médicos

Atenção colaborativa realizada por equipes 
multiprofissionais e pessoas usuárias e suas 
famílias e com ênfase no autocuidado apoiado

Conhecimento e ação 
clínica

Concentrados nos profissionais, 
especialmente médicos

Partilhadas por equipes multiprofissionais e 
pessoas usuárias

Mendes (2011), UNA-SUS/UFMA (2016)



SISTEMA FRAGMENTADO X SISTEMA INTEGRADO
Característica Sistema Fragmentado Redes de Atenção à Saúde

Tecnologia de
informação

Fragmentada, pouco acessível e com 
baixa capilaridade nos componentes das 
RAS

Integrada a partir de cartão de identidade das 
pessoas usuárias e de prontuários eletrônicos e
articulada em todos os componentes da RAS

Organização territorial Territórios político administrativos
definidos por uma lógica política

Territórios sanitários definidos pelos fluxos 
sanitários da população em busca de atenção

Sistema de
financiamento

Financiamento por procedimentos 
isolados em pontos de atenção à saúde

Financiamento por valor global ou por capitação 
de toda a rede

Participação social Participação social passiva e a 
comunidade vista como cuidadora

Participação social ativa por meio de conselhos 
de saúde com presença na governança da rede

Mendes (2011), UNA-SUS/UFMA (2016)



ELEMENTOS DA RAS
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• Os modelos de atenção à saúde
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ELEMENTOS DA RAS - População

● Vive num território sanitário estabelecido (região de saúde definida pelo Plano 
Diretor de Regionalização e Investimentos - PDRI)

● É organizada socialmente em famílias
● É cadastrada e vinculada a uma equipe de APS
● É estratificada por vulnerabilidades sociais e por riscos sanitários
● Necessidades de saúde são conhecidas e dimensionadas na APS

Brasil (2015)

É sua razão de ser
É uma população, colocada sob sua responsabilidade sanitária e econômica

É isso que marca a atenção à saúde baseada na população, uma característica 
essencial das RAS

Garantia de tempo/resposta necessário ao atendimento, melhor 
proporção de estrutura/população/território e viabilidade 

operacional sustentável



ELEMENTOS DA RAS - População

O conhecimento profundo da população usuária de um sistema de 
atenção à saúde é o elemento básico que torna possível romper com a 
gestão baseada na oferta, característica dos sistemas fragmentados, e 
instituir a gestão com base nas necessidades de saúde da população ou 
gestão de base populacional, elemento essencial das RAS

Brasil (2015)
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ELEMENTOS DA RAS - Modelos de 
Atenção à Saúde

É um sistema lógico que organiza o funcionamento das redes de atenção à
saúde, articulando, de forma singular, as relações entre os componentes da rede e as 
intervenções sanitárias, definido em função da visão prevalecente da saúde, das 
situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde, 
vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade.

● Os modelos de atenção aos eventos agudos
● Os modelos de atenção às condições crônicas

Mendes (2011)



ELEMENTOS DA RAS - A lógica dos 
Modelos de Atenção à Saúde

Sistema de 
classificação 

de riscos

Atenção no lugar certo
Hospital por tipo, UPA, 

UAPS

Atenção no tempo certo
Tempo-resposta

Modelo de 
estratificação 

de riscos

Atenção no lugar certo
APS, Atenção 
especializada

Atenção com qualidade 
certa

Abordagem clínica por 
risco

Concentração do 
cuidado por risco

Mendes (2011)

MODELO DE ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES 
AGUDAS

MODELO DE ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES 
CRÔNICAS (MACC)



ELEMENTOS DA RAS - Modelo de Atenção às Condições Crônicas

Mendes (2011)
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ELEMENTOS DA RAS - Estrutura Operacional

É formada pelos pontos de atenção das redes e pelas ligações 
materiais e imateriais que integram esses diferentes serviços e possui 
cinco componentes que fazem parte da estrutura operacional: centro 
de comunicação; pontos de atenção à saúde secundários e terciários; 

sistemas de apoio; sistemas logísticos e sistemas de governança

Mendes (2011)



ELEMENTOS DA RAS - Estrutura Operacional

UNA-SUS/UFMA (2016)

CENTRALIDADE DA APS NA COORDENAÇÃO DO CUIDADO



ELEMENTOS DA RAS - Estrutura Operacional

Mendes (2011)



ELEMENTOS DA RAS - Estrutura Operacional

As Redes Temáticas:

● Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil - Rede Cegonha

● Rede de Atenção às Urgências e Emergências

● Rede de Atenção Psicossocial

● Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas

● Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência



ATRIBUTOS DAS RAS
● População e territórios definidos
● Extensa gama de estabelecimentos de saúde prestando diferentes serviços
● APS como primeiro nível de atenção
● Serviços especializados em lugar adequado
● Mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e assistência integral fornecidos de 

forma continuada
● Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e nas comunidades, levando em 

consideração as particularidades de cada um
● Integração entre os diferentes entes federativos a fim de atingir um propósito comum
● Ampla participação social
● Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico
● Recursos suficientes
● Sistema de informação integrado
● Ação intersetorial
● Financiamento tripartite
● Gestão baseada em resultados



CARACTERÍSTICAS DAS RAS
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OBRIGADA!
redesatencao.sais.saude@goias.gov.br


