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APS como ordenadora de sistemas 
universais de saúde

Para começo de conversa

1. Os atributos essenciais da APS são coerentes com os

princípios assistenciais do SUS: PNAB 2006 e 2011.

2. A coordenação do cuidado prestado a pessoas e grupos

populacionais é função da APS e encontra-se nas

normativas do Ministério da Saúde.



Atributos da APS e princípios do SUS

Princípios do SUS Atributos da APS

Universalidade Acessibilidade
Primeiro contato
Responsabilidade
Continuidade

Integralidade Integralidade, coordenação (integração)

Equidade Acessibilidade



Coordenação do cuidado: do que 
estamos falando? (Aquino et al, 2014)

“A função de coordenação da entrada e da circulação (dos usuários)

no sistema de saúde envolve o estabelecimento de relações entre a

equipe de APS e outras instituições e serviços com base na

cooperação e na comunicação, de modo que a equipe de cuidados

primários transforma-se na entidade de mediação entre a

comunidade e os outros elementos do sistema de saúde”



Coordenação do cuidado: do que 
estamos falando? (Aquino et al, 2014)

“Essa função de coordenação implica, também, a colaboração

da APS com outros tipos de organização, frequentemente não

governamentais”

“A coordenação do cuidado exige continuidade e

reconhecimento do problema pelo profissional ou com o

auxílio de seus registros (prontuários)”



Coordenação do cuidado: categorias operacionais e critérios de 
avaliação(Aleluia et al, 2017)

Categoria operacional Critério de avaliação

Planejamento da assistência 
individual

Construção de planos terapêuticos individuais compartilhados entre 

profissionais da equipe

Planejamento da assistência com base na estratificação de riscos

Solicitação e agendamento de exames e consultas

Existência de listas e contatos de profissionais de referência

Identificação e articulação com profissionais de outros níveis de 

atenção na construção de projetos terapêuticos

Padronização de condutas Existência de protocolos e diretrizes terapêuticas

Utilização de protocolos e diretrizes terapêuticas

Registro regular da assistência prestada



Coordenação do cuidado: categorias operacionais e critérios 
de avaliação(Aleluia et al, 2017)

Categoria operacional Critério de avaliação

Referenciamento Critérios de encaminhamento utilizados pela equipe condizentes com os 

documentos normativos.

Existência de instrumentos para referência e contrarreferência de 

usuários

Existência de referências e fluxos definidos segundo problema de saúde

Existência de contato com Central de Regulação no processo de 

encaminhamento dos usuários

Existência de listas e contatos/dados de profissionais  e serviços de 

referência



Coordenação do cuidado: categorias operacionais e critérios de 
avaliação(Aleluia et al, 2017)

Categoria operacional Critério de avaliação

Comunicação Existência de tecnologias telecomunicativas para troca de informações entre 

profissionais de saúde

Fluxos e canais de comunicação institucionalizados para troca de 

informações ente profissionais e serviços de saúde

Existência de instrumentos não informatizados para troca de informações

Existência regular de troca de informações entre profissionais de APS e de 

outros níveis de atenção

Existência regular de discussão de casos entre profissionais da equipe de APS

Existência regular de discussão de casos entre profissionais de APS e de 

outros níveis de atenção



Coordenação do cuidado: categorias operacionais e critérios 
de avaliação(Aleluia et al, 2017)

Categoria operacional Critério de avaliação

Acompanhamento de usuários Existência de registro regular dos encaminhamentos realizados

Existência de instrumentos para acompanhamento do usuário







Coordenação do cuidado pela Atenção Básica no SUS

Possibilidades?

Limites?



Obrigada!

www.analisepoliticaemsaude.org
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