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Os sistemas de atenção à saúde : alguns exemplos

Pluralista empresarial 
(seguradoras e prestadoras

de serviços)

Seguro social Seguridade social

EUA França 
Canadá e 
Inglaterra

Saúde como problema individual
Financiamento 

compartilhado/copagamento
Financiamento por impostos públicos

Diferem quanto a: Cobertura (profissionais e unidades), financiamento, contribuição social (publico, direto, pagamento direto), oferta 
de serviços (público, público-privado, filantrópico), regulação, condições estruturais e remuneração dos profissionais e tipo de equipe 
profissional.

Dirigidos por valores de dignidade humana, equidade, solidariedade e ética profissional; proteção e promoção da
saúde; centrados nas pessoas; na qualidade; baseados em financiamento sustentável, para permitir a cobertura
universal e o acesso equitativo; direcionados para a Atenção Primária à Saúde (Starfield; 2002)
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Sistemas de saúde pautados por valores de dignidade humana, equidade, solidariedade e ética profissional; proteção
e promoção da saúde; centrados nas pessoas; na qualidade; baseados em financiamento sustentável, para permitir a
cobertura universal e o acesso equitativo; direcionados para a Atenção Primária à Saúde (APS) (Starfield, 2002)

Atenção Primária à Saúde (APS) se refere aos cuidados essenciais à saúde,
baseados em tecnologias acessíveis, que levam os serviços de saúde o mais próximo
possível dos lugares de vida e trabalho das pessoas, constituindo o primeiro nível de
contato com o sistema de saúde e o primeiro elemento de um processo contínuo de
atenção (Hone; Macinko; Milett, 2018).
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Atributos da Atenção Primária à Saúde Integral

acessibilidade longitudinalidade integralidade coordenação

(Starfield, 2002)

Uso do serviço para
cada novo problema ou
novo episódio de um
problema para os quais
se procura o cuidado.

A existência do aporte
regular de cuidados ao
longo do tempo, em
ambiente colaborativo e
humanizado entre
equipe, pessoa usuária e
família.

Prestação, pela equipe
de saúde, de um
conjunto de serviços
que atendam às
necessidades mais
comuns da população
adscrita.

Capacidade de garantir a
continuidade da atenção,
através da equipe de
saúde, assegurando a
oferta de uma combinação
de serviços de saúde e que
também envolva a ligação
entre estes serviços.

Focalização na família Orientação comunitária Competência cultural

entendimento das condições de vida do paciente, da
dinâmica familiar e dos antecedentes culturais referentes a
comunidade na qual o paciente vive.
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A capacidade da unidade de atenção primária em prestar atendimento que atenda às expectativas de saúde dos usuários 

em termos de dignidade, privacidade, presteza e qualidade (Haggerty et al., 2007).

Capacidade do sistema de serviços de saúde

❑ RH: educação e treinamento.

❑ Infraestrutura e insumos/medicamentos: instalações, equipamentos e materiais.

❑ Oferta de serviços: variedade de serviços a natureza da APS.

❑ Organização dos serviços: modalidades de trabalho, individual ou equipes de saúde multidisciplinar.

❑ Continuidade da atenção: atuação na APS como primeiro contato para o paciente e encaminhamentos para diversos

serviços de saúde.

❑ Tipo de financiamento das ações e remuneração dos profissionais: método de pagamento dos serviços

❑ População eletiva para receber os serviços: características importantes em termos sociodemográficos e de saúde.



Cenário

❑ A incidência de casos de COVID-19 aumenta rapidamente, se a capacidade adicional de aumento de

recursos, equipe e atenção não são garantidas, o impacto da COVID-19 poderia ser muito alto e

provavelmente resultaria em maiores taxas de morbidade e mortalidade.

Os estudos indicam que cerca de 80% dos casos são leves e grande parte dos moderados procuram a rede básica

como primeiro acesso na busca de cuidados (Dunlop et al, 2020).

Qual o papel da APS no enfrentamento da pandemia?

Lições aprendidas com as experiências de reorganização da 

APS em diversos países para o enfrentamento da COVID-19
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Os países atingidos pela pandemia tinham necessidades pautadas pelo mesmo perfil de carga de cuidado:

Aumento 
pacientes e 

contatos com 
covid-19

Alta demanda x 
capacidade 
operacional 

diária 

Aumento 
pacientes graves 

necessita

hospitais

aumento de 
pacientes crônicos 
descompensados

Necessidade de 
insumos, RH e 

aumento 
financeiros
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Primeiro Nível de 

Atenção.

Reorganização, 

recrutamento 

ou capacitação 

dos recursos 

humanos em 

saúde

Integração dos 

serviços 

ambulatoriais e 

equipamentos 

sociais do 

território

Implantação de 

estratégias de 

tecnologia do 

cuidado em 

Saúde 

Necessidades 

Serviços Tecnologia 

SUPRESSÃO MITIGAÇÃO

Intervenções de grande intensidade, lockdown , reduzir a sobrecarga social da doença e sua mortalidade
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Recomendações para fortalecer a resposta da APS(OMS/OECD, 2020):

❑ Esclarecer a estratégia do primeiro ponto de contato para possíveis casos de COVID-19:
▪ Presencial- localizações físicas em centros temporários ou atendimento primário especialmente

estabelecidos;
▪ Remoto- telefone, online, físico- linha direta centralizada, em uma plataforma on-line;

❑ Redirecionar redes de saúde comunitária:
▪ organizar e expandir serviços e utilizar o banco de dados dos usuários de APS para organizar o trabalho dos

profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados em saúde, para que possam acompanhar os
pacientes por telefone ou soluções digitais, educar membros da família sobre os procedimentos de
isolamento, observar a progressão das condições e identificar rapidamente pacientes e seus números de
contato e identificá-los para acompanhamento;

❑ Manter a continuidade dos serviços essenciais e a capacidade para a resposta COVID-19;
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REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ANTE A PANDEMIA

Fluxos de triagem, atendimento e testes de diagnóstico. 

Protocolo para diagnóstico e amostragem de pacientes com suspeita de COVID-19.

Fortalecimento do atendimento domiciliar com ou sem telessaúde

Gerenciamento de rede clínica para continuidade dos cuidados. 

Reorganização, recrutamento e treinamento de pessoal, com ênfase em segurança e proteção pessoal.

Reforço a cadeia de suprimentos (medicamentos, insumos/ diagnóstico/prevenção).

Articulação com serviços de urgência

Reforçar a Governança do sistema de saúde (subsistemas ou setores )

Integrar serviços de seguridade/assistência social.

Comunicação e coordenação da transferência de pacientes para serviços de maior complexidade 
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Estudo descritivo: objetivou identificar e analisar normas e diretrizes para enfrentamento do covid-19 no âmbito da

APS em alguns países atingidos pela pandemia com sistemas de saúde com características organizacionais

distintas.

1º: modelos de
Atenção na APS e
Reorganização de
fluxos de Atenção

2º: Análise do
atendimento aos
atributos da APS
durante a pandemia

3º: Dificuldades,
desafios e lições
aprendidas

Como reorganizar a APS e garantir os 

atributos essenciais em uma situação 

de pandemia?

China, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Itália,
Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e
Argentina.
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Análise do atendimento aos atributos da APS durante a pandemia:

A atenção ao primeiro contato implica acessibilidade e uso do serviço: o primeiro contato
pode ser definido como porta de entrada dos serviços de saúde, ou seja, quando a população e a equipe
identificam aquele serviço como o primeiro recurso a ser buscado quando há uma necessidade ou
problema de saúde.
Em situação de pandemia, em que medida o sistema oferece fácil acesso, presencial ou remoto, de
funcionamento?

Longitudinalidade : existência de uma fonte continuada de atenção, assim como sua utilização
ao longo do tempo.
Os indivíduos com doenças crônicas e agudas ou grupo de risco ou com necessidades especiais
que necessitam de cuidado contínuo estão tendo acesso a atenção à saúde durante pandemia,
assim como encaminhamentos, deslocamentos e trânsitos pela rede assistencial ?

acessibilidade 

longitudinalidade
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Análise do atendimento aos atributos da APS durante a pandemia:

A integralidade: Ações que o serviço de saúde deve oferecer para que os usuários recebam atenção
integral (ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação, assim como encaminhamentos para
especialidades médicas focais, hospitais, entre outros.)

Os usuários estão sendo assistidos integralmente em todas as suas necessidades de saúde?

A coordenação: ofertar ao usuário um conjunto de serviços e informações que respondam
a suas necessidades de saúde de forma integrada, por meio de diferentes pontos da rede de
atenção à saúde.
Em que medida os usuários estão sendo assistidos em um conjunto de serviços, que
garantem a integralidade do cuidado em todos os pontos da rede de atenção (atenção,
diagnostico, medicamentos/insumos, outras especialidades etc.)?

integralidade

coordenação
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1º Modelos de APS

Médicos de APS (GP)

Alguns sistemas de atenção em saúde são formalmente baseados na APS, incluindo Médicos de Família e Comunidade (GP) na porta de entrada 
com perfis amplos de tarefa, enquanto outros são mais baseados em serviços especializados, com um domínio menos exclusivo para GP. 

APS privada 

Pluralista empresarial (seguradoras e 
prestadoras
de serviços)

APS universal e gratuita

APS universal e gratuita

Médicos de APS (GP)

APS universal e gratuita

Universal baseado em centros 
comunitários/ equipes 

multidisciplinares

Misto, público/privado 
baseado em centros 

comunitários
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1º Modelos de APS

APS privada 
Pluralista empresarial 

(seguradoras e 
prestadoras de serviços)

APS universal e 
gratuita com médicos

de APS porta de 
entrada

Universal baseado em 
centros comunitários/ 

equipes 
multidisciplinares

Misto, público/privado 
baseado em centros 

comunitários

Essa abordagem prioritária
como porta de entrada do
sistema de saúde ofertando
serviços próximos ao local de
moradia, favorecendo o
acesso, o vínculo e a atenção
continuada centrada na
pessoa e não na doença com
apoio de equipe
multidisciplinar.

Essa abordagem tem o
médico generalista na
porta de entrada do
sistema de saúde
responsável por
encaminhamentos a
outros serviços.

Essa abordagem tem a oferta
de serviços por participação
privada no financiamento
setorial e a expansão do
mercado privado em
saúde/mercado de seguro
privado de saúde e pagamento
dos serviços acessados pela
população.

Essa abordagem tem a oferta
de serviços por participação
filiação a algum seguro de
saúde (privado ou público). O
individuo é elegível, ou não, a
depender das regras de cada
seguro ou de sua capacidade
de pagamento, demais
serviços co-pagamento.
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Características gerais
Ações na APS vinculadas aos atributos essenciais

Acessibilidade 

Longitudinalidade

Integralidade

Coordenação

Coordenação funcional com os hospitais e os
Centro de Controle e Prevenção de Doenças um
sistema integrado de vigilância e resposta à
saúde. Articulação serviços de urgência e
hospitalares.

Modalidade do Sistema de Saúde

Cobertura mista, público e privado.

Modelo de Atenção da APS

Todo cidadão tem direito a receber serviços básicos de saúde,
pelos governos locais. Principalmente médicos da aldeia e
profissionais de saúde em clínicas rurais, clínicos gerais (GPs)
em municípios rurais e urbanos.

Médicos de APS atuaram em conjunto com o
bairro local ,capacitação comunidade, comitês e
polícia comunitária para educação em saúde,
prevenção, apoio psicológico e avaliação de
necessidades em saúde/encaminhamentos.

Diferenciar fluxos de acesso e fluxos de
atendimentos Ampla atuação dos GP envolvidos
no diagnóstico e tratamento e educação em
saúde, vigilância ativa e passiva; ações de cuidado
à distância telemonitoramento e
orientações/teleatendimentos.

A República Popular da China, é um país
do leste asiático.
População de cerca de 1,4 bilhões em 2019.
um dos poucos estados nominalmente
socialistas ainda existentes.
1º caso: 01/12/2020 (estimado)

Fornecimento de serviços abrangentes e cuidado
continuado, grupos de risco, criação de condições
para os pacientes e seus cuidadores gerenciarem
condições crônicas.

(Li , Zhu S. 2020)
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Características gerais
Ações na APS vinculadas aos atributos essenciais

Acessibilidade 

Longitudinalidade

Integralidade

Coordenação Encaminhamento de um clínico geral para
acessar outras especialidades médicas./
Articulação serviços de urgência e hospitalares.

Modalidade do Sistema de Saúde

.

Modelo de Atenção da APS

Continuidade da atenção para responder às
necessidades de saúde de sua população, incluindo
promoção e vigilância em saúde, prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças. (idosos-casas
e instituições, gestantes e puérperas, deficiências).

Atendimento escalonado estratificando-se
aqueles que tivessem indicação para avaliação
na APS conforme gravidade; equipes
multiprofissionais. Encaminhamento do clínico
geral para acessar outras especialidades
médicas/urgência/hospitalar.

Novos fluxos assistenciais para SG e SRAG; serviços
de referência na APS junto aos Conselhos de
Administração das Unidades Locais de Saúde- Área
Dedicada COVID-19 em cada território;.
Teleconsulta; trace-COVID.

Serviço Nacional de Saúde (SNS) /Universal com acesso gratuito a cuidados de saúde.
25% da população -subsistemas de saúde (10% em seguros privados e outros 7% em fundos mútuos).

Abordagem integrada na atenção primária à saúde, através do desenvolvimento
de uma rede de centros de saúde composta por pequenas unidades de saúde da
família independentes e funcionais composta por equipes multiprofissionais,
compostas por 3 a 8 médicos de família, igual número de enfermeiros de família
e profissionais administrativos.

1º caso: 03/02/2020

República Portuguesa
Localizado no sudoeste da Europa, Península Ibérica;
IDH elevado
População: 10,28 milhões de hab (2019)
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Características gerais
Ações na APS vinculadas aos atributos essenciais

Acessibilidade 

Longitudinalidade

Integralidade

Coordenação
Registros clínicos são eletrônicos interligados 
com especialidades e serviços de urgência e 
hospitalares.

Modalidade do Sistema de Saúde

.

Modelo de Atenção da APS

Continuidade da atenção à idosos, imigrantes
e pacientes com doenças crônicas/grupos de
risco.

Equipe multiprofissional. Atividades de
prevenção e promoção da saúde,
atendimento agudo e crônico, atendimento
domiciliar e atividades de atendimento
comunitário.

Reorganização dos fluxos assistências COVID
e não COVID na APS; Vigilância ativa e
passiva. Teleconsulta; criação de aplicativo
para monitoramento de sinais e sintomas

1º caso: 01/02/2020

Cobertura universal com acesso gratuito a cuidados de saúde
Copagamentos medicamentos /consultas (parcela pop-imigrantes).

A APS coordena a porta de entrada por meio de médicos de família que
atuam em centros de saúde primários com regulamentos específicos
para a distribuição de profissionais (médicos especialistas em medicina familiar e

comunitária, pediatras, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, dentistas e
equipe administrativa).

Reino de/da Espanha, localizado na Península Ibérica na Europa

Monarquia Parlamentarista composta por comunidades autónomas.
População estimada: 47 milhões hab.

IDH elevado
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Características gerais

República Francesa, localizada na Europa Ocidental.
População estimada: 67,15 milhões

IDH alto

Ações na APS vinculadas aos atributos essenciais

Acessibilidade 

Longitudinalidade

Integralidade

Coordenação
Encaminhamento de usuários a especialista
ou médico em um hospital público ou
privado, por um sistema de regulação da
entrada no sistema e de referenciamento.

Modalidade do Sistema de Saúde

.

Modelo de Atenção da APS
Médicos de clínica geral trabalham em consultório particular ou em centros de
saúde /Parceria equipe centros com profissionais paramédicos incluem e
dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e parteiras e especialistas em
ambulatório, pediatras, ginecologistas, oftalmologistas e psiquiatras.

Cuidados ambulatoriais prestados pelos
enfermeiros em casa, especialmente para
pacientes idosos e deficientes.

Medicina ambulatorial e outras unidades de
saúde continuam funcionando normalmente
para pacientes crônicos e grupos de risco.

Sistemas de consultas presenciais e remotas,
ampliação da disponibilidade dos médicos de
família. Cuidado domiciliar prestados pelos
enfermeiros para pacientes idosos e
deficientes/consultas presenciais e remotas.

1º caso: 25/01/2020

Centros de saúde/consultórios vinculados por contrato com o Fundo Nacional de 

Doenças, com consultas por reembolso ou co-pagamentos pelos usuários.
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Características gerais
Ações na APS vinculadas aos atributos essenciais

Acessibilidade 

Longitudinalidade

Integralidade

Coordenação

Coordenação com outros níveis de
atendimento; Encaminhando de assistência
médica através do telessaúde, para uma
unidade de referência para testagem e para
outras unidades por por um enfermeiro de
triagem.

Modalidade do Sistema de Saúde

.

Modelo de Atenção da APS

Assistência comunitária em obstetrícia,
inclusive enfermagem, deficiência,
assistência a idosos e provedores de
cuidados paliativos durante o período de
pandemia de Covid-19.

Orientação em relação às práticas de
autocuidado, alertando sobre sinais e
sintomas da Covid-19.

Triagem de Pacientes, executadas por
trabalhadores da área da saúde, antes da
realização de visitas domiciliares.

1º caso: 26/01/2020

Universal Público e gratuito. Canadian Medicare oferece cobertura 
para aproximadamente 70 % das necessidades de saúde. 

Democracia Plena 
Organizado por 10 províncias. Localizado no 
norte da América do Norte
População estimada: 35 milhões hab.

APS Porta de entrada modelo dos sistemas provinciais e territoriais de 
saúde. Modelo centrado na clínica e focada no indivíduo, com uma 
perspectiva familiar, médicos de família e generalistas, enfermeiros e 
outros profissionais que trabalham como parceiros.
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Características gerais
Ações na APS vinculadas aos atributos essenciais

Acessibilidade 

Longitudinalidade

Integralidade

Coordenação Parcerias sólidas entre os setores público e
privado foram institucionalizadas;

Modalidade do Sistema de Saúde

.

Modelo de Atenção da APS

Teleconsulta e mapeamento da capacidade e
disponibilidade tecnológica das pessoas em
suas casas;

Acolhimento a grupos vulneráveis: “Struttura
Protetta”; pessoas com sintomas e que não
tem estrutura domiciliar são internados em
centros de acolhimentos específicos;

Médicos de família- vigilância remota desses
pacientes com quadros assintomáticos,
convalescentes ou com sintomas leves; canal
telefônico disk 0800 para pessoas com sintomas
leves; Visita domiciliar. Prescrição eletrônica.

Servizio Sanitario Nazionale (SSN)- universal/público.
Livelli Essenziali di Assistenza (Níveis Essenciais de Assistência):
Consultas gratuitas e parte dos medicamentos
Ticket sanitário: exames e atendimento não-emergencial. 
Isenção idosos e pesssoas extrema pobreza/sem renda.

dottore di famiglia- médicos de APS
equipes inter profissionais ambulatoriais.

República Italiana, localizada no centro 
sul da Europa.
IDH muito alto.
População estimada : 60 milhões de hab

1º caso: 31/01/2020



África do Sul
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Características gerais
Ações na APS vinculadas aos atributos essenciais

Acessibilidade 

Longitudinalidade

Integralidade

Coordenação Coordenação com outros níveis de atendimento;

Modalidade do Sistema de Saúde

.

Modelo de Atenção da APS

Estratégias de teleatendimento específicas para
outras doenças como câncer, HIV/Aids e questões
relativas à saúde mental e ética em saúde.

Triagem em massa, com questionários aplicados por
profissionais de saúde sobre sintomas da Covid-19;
pesquisas sorológicas para preparação para ondas

epidêmica.

Visitas domiciliares e busca ativa de pacientes,
primeiro contato através de centrais de
teleatendimento disponíveis durante 24h;
rastreamento de contatos e de monitoramento;
identificação de “pontos quentes” (com maiores
índices de contaminação. busca ativa de casa em
casa nas comunidades com maior risco de

contaminação.

Sistema baseado em centros comunitários de saúde.

Abordagem generalista com equipes compostas por um profissional da
enfermagem e 4 a 6 agentes comunitários de saúde com participação
comunitária, que tem direito de planejar e implementar seus próprios
programas e serviços de saúde.

República da África do Sul, é um país localizado no
extremo sul da África;
População estimada: 57 milhões hab

1º caso: 18/03/2020
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APS em diversos países para o enfrentamento da COVID-19

Características gerais
Ações na APS vinculadas aos atributos essenciais

Acessibilidade 

Longitudinalidade

Integralidade

Coordenação Acompanhamento na alta hospitalar do caso
confirmado: isolamento em casa até 14 dias após o
início dos sintomas, com supervisão médica diária..

Modalidade do Sistema de Saúde

.Modelo de Atenção da APS

Continuidade de atenção aos tratamento de
grupos vulneráveis;

Grupo Básico de Trabalho (GBT) se constituem
considerando a área jurisdicional de um Policlínico
ou Hospital Rural e, em algumas localidades,
também contam com um técnico em estatística e
um técnico em higiene e epidemiologia.

Busca ativa de casos em domicílios: Vigilância dos
contatos de casos positivos, isolamento, vigilância
ativa e termometria a cada 6 horas;

Sistema Nacional de Saúde (SNS) de Cuba é único, descentralizado e com 
financiamento público.

A APS é composta pelo Consultório Médico da Família (CMF), com mais de um
consultório (um para o médico e enfermeira) ou com apenas o consultório médico
(mais comum).onde o médico e a enfermeira da família atuam em articulação com a
Policlínica (nas áreas urbanas) e os Hospitais Rurais (nas áreas não urbanas). Equipes
Básicas de Saúde formada por pediatra, ginecologista-obstetra, dentista, psicólogo,
supervisor de enfermagem e assistente social compõem uma equipe multidisciplinar,
denominada Grupo Básico de Trabalho (GBT).

República de Cuba
País insular localizado no mar do Caribe (ou mar das Caraíbas), na 
América Central e Caribe.
População estimada: 11 milhões hab
1º caso: 27/03/2020



Reino Unido

União política de quatro países: Escócia, Inglaterra,

Irlanda do Norte e País de Gales;

Área total 245.000 Km2, pop 63.182.000 hab, IDH -

0,92. 255,6 hab./km². Localiza-se na Europa.

Sistema Parlamentar e monarquia constitucional;

Sistema de Saúde Universal

Organização da APS

A equipe principal de cuidados primários inclui

médicos de clínica geral (GPs), enfermeiros e

equipe gerencial/ administrativa, ligados à clínica

ou a uma população definida geograficamente.

Resposta do Primeiro Nível de Atenção frente à epidemia COVID-19

• Instituição de colaboração entre práticas nas redes de atenção primária
(PCNs) e com serviços comunitários;

• Instituição de programa de treinamento de trabalhadores comunitários
em saúde para vigilância ativa em apoio às Clinical Commissioning
Groups (CCG) para realização de visitas domiciliares, suporte a testes de
vacinas, treinamento básico em primeiros socorros ou avaliação de
emergências médicas;

• Criação de suporte aos usuários por meio de salas de bate-papo virtuais
usadas para encontrar soluções para problemas comuns e orientação
virtual;

• Uso de recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para
triagem e consulta remotas (telefone, vídeo, on-line) dos casos suspeitos
leves de COVID-19 e usuários com doenças crônicas.
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Formada por duas ilhas principais e um algumas ilhas 

menores. Localizada na Oceania.

Monarquia constitucional com uma democracia 

parlamentar.

Área total 268.021 km2, pop 4,9 milhões de hab, IDH –

0,92; densidade 17,9 hab./km²

Sistema de Saúde: Cobertura mista, público (conselhos 

distritais) e privada.

Organização da APS

Os cuidados primários de saúde referem-se aos cuidados

profissionais de saúde prestados na comunidade, em

organizações primárias de saúde (PHOs).

Nova Zelândia

Resposta do Primeiro Nível de Atenção frente à epidemia 

COVID-19

• A equipe de saúde (DHB, PHU e prestador de cuidados primários) 

determinaram os papéis e responsabilidades para o manejo comunitário 

de pacientes com COVID-19. As funções e responsabilidades poderiam 

variar entre as regiões 

• Instituíram novas regras para prescrições eletrônicas para apoiar o 

atendimento virtual na comunidade; 

• Continuidade dos serviços das parteiras, cuidados comunitários de 

obstetrícia e os serviços de cuidados residenciais aos idosos; 

• Maximização do uso da telemedicina e consultas telefônicas para 

monitoramentos dos pacientes sintomáticos em isolamento domiciliar.
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Austrália

Território da Austrália tem 7.692.024 Km2. A “ilha mais extensa do

mundo”. Localizada na Oceania;

A Austrália é uma monarquia constitucional com uma divisão de

poder federal;

População total de mais de 25,5 milhões; IDH – 0,94; 2,96

hab./km²

Sistema de Saúde: Cobertura mista, público (Medicare-universal) e

privada.

Organização da APS:

A APS é a porta de entrada, fornecida em domicilio ou em ambientes

comunitários, em práticas gerais, privadas, saúde da comunidade,

governo local e serviços não governamentais. Organiza-se em

equipes multiprofissionais, buscando promoção, prevenção e

rastreamento da saúde, intervenção precoce, tratamento e manejo.

Resposta do Primeiro Nível de Atenção frente à epidemia
COVID-19

Estabelecimento de clínicas respiratórias lideradas por médicos da
APS (GP) na atenção primária;
• Expansão dos serviços de telessaúde, subsidiados pelo Medicare;

• Pagamento de incentivos para médicos de clínica geral e outros
profissionais de saúde, para serviços presenciais e telessaúde
durante o curso da resposta COVID-19;

• Teleconsulta fornecidas por outros médicos especialistas,

enfermeiros, médicos, tratamento de saúde mental, tratamento de
doenças crônicas, avaliações, serviços a pessoas com distúrbios
alimentares, aconselhamento às gestantes, assistência a idosos,
crianças com autismo, povos aborígines e consultas fora do horário
comercial;
• Fluxos de atendimento presencial para garantir que as práticas
permaneçam disponíveis para fornecer serviços presenciais a
pacientes crônicas e outras doenças necessárias.
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Argentina

Área total de 2.780.400 km². Localizado na América do Sul.

República Argentina

População 43.590.368 hab, IDH – 0,83, densidade pop 15,68 

hab./km²

O Sistema de Saúde argentino é caracterizado por três grandes

subsistemas: (i) Sistema de saúde público, universal e gratuito; (ii)

Seguridade Social, sistema misto, com investimentos públicos,

dos trabalhadores, dos empregadores, dos pensionistas e dos

aposentados; (iii) Sistema privado de saúde envolve serviços

corporativos, consultórios, empresas de medicina pré-paga.

Organização da APS: Em geral, a atenção primária à saúde é 

prestada por centros e postos de saúde sob gestão municipal e 

provincial sendo afirmada como porta de entrada preferencial e 

filtro para a atenção especializada.

Ações específicas da APS durante a pandemia da COVID-19

● Implantação do serviço Tele-Covid com cobertura exclusiva do sistema público para que

possam fazer consultas de saúde com especialistas de suas casas por meio de

videochamadas.

● Uso da ferramenta Tele-Covid para rastrear casos suspeitos ou confirmados de COVID-

19, a fim de impedir a circulação de pessoas e para compartilhar conhecimentos,

experiências de atendimento e coordenar ações entre o sistema de APS, emergência e o

hospital, laboratórios.

● Uso de dispositivo de teste estratégico para coronavírus no campo da Argentina

(DETeCTAr), para intensificar a busca de pessoas com sintomas de COVID-19 para o

diagnóstico, isolamento e assistência na área com maior presença do vírus, articulação

do Estado Nacional, a Província de Buenos Aires e demais províncias.

● Dispensação de medicamentos com base em prescrições médicas eletrônicas,

garantindo o acesso aos medicamentos de forma simples e rápida, em vigor durante o

curso do isolamento social, preventivo e obrigatório.

● Serviço de chamada de vídeo para pessoas com deficiência auditiva e linha gratuita (138

– Opção 9) para que os idosos recebam recomendações específicas para seus cuidados

de saúde
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Coreia do Sul

•Área total é de 100.032 quilômetros quadrados;

•República da Coreia;

•Terreno principalmente montanhoso. As terras 

baixas representam apenas 30% da área total. Cerca de três mil 

ilhas, a maioria pequenas e desabitadas. Localiza-se na Ásia.

•População 50,8 milhões; IDH – 0,906; densidade pop 507 

hab./km²

Sistema de Saúde baseado na Cobertura Universal. Existe um 

Seguro Saúde Nacional, financiado tanto com recursos públicos 

como privados. Agência Nacional de seguro de saúde. O 

financiamento é 80% publico. 

Organização da APS: Atendimento clínico realizado por 

profissionais de saúde, inclui GPs, enfermeiros, dentistas. Não 

atua como coordenadora do cuidado. 

Ações específicas da APS durante a pandemia da 

COVID-19

• Triagem da atenção primária à saúde e admissão

para observação nos centros de suporte de

acomodação no nível da atenção primária com

pessoal de profissionais de saúde;

• Essa estratégia incluía um centro de coordenação em

nível nacional que gerenciava o fluxo de pacientes

com COVID-19 para hospitais ou, se necessário, para

outras províncias;

• Os serviços de atenção primária não COVID-19

tenham sido reduzidos mas foram mantidos. As

consultas e prescrições virtuais foram aprovadas

durante a epidemia;
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Japão

•Monarquia constitucional onde o poder do imperador é limitado.

•O país é um arquipélago de 6 852 ilhas. Localiza-se na Ásia.

•População 127,4 milhões; densidade pop 337 hab./km²; IDH –

0,915;

Sistema de Saúde baseado na Cobertura Universal. Seguro

nacional de saúde para todos os cidadãos japoneses que cobre

70% das taxas de todas as consultas, exames e tratamentos

padrão em todas as unidades de saúde;

Organização da APS: A maioria das clínicas de cuidados primários

é administrada por especialistas e não existe um fluxo determinado

de acesso aos serviços nos diferentes níveis de atenção. As

pessoas podem acessar qualquer nível de atendimento

especializado ou hospitalar livremente.

Ações específicas da APS durante a pandemia da 

COVID-19

• Uso de dispositivos de comunicação de informações

para monitorar o estado de saúde daqueles que se

recuperam em casa;

• Monitoramento contínuo da situação da infecção por

meio de sistema de vigilância, fornecimento e

compartilhamento adequados de informações,

reconhecendo que o risco de propagação da infecção

permanece.
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Lições aprendidas com as experiências de reorganização da 

APS em diversos países para o enfrentamento da COVID-19

2º Reorganização de fluxos de Atenção na APS durante a pandemia

Estratégias para disseminar e implementar práticas de prevenção de saúde pública COVID-

19 em áreas rurais (PRUSACZYK, 2020):

Residentes das áreas rurais, compreensivelmente, não se perceberem em alto risco de COVID-19 e, portanto, 
risco de não atenderem às advertências e seguirem as práticas de prevenção recomendadas;

1. Fomentar a importância dos líderes comunitários para legitimar as restrições impostas, estadual ou nacional;

2. Fomentar a importância dos líderes comunitários para a disseminação de informações confiáveis sobre o
autocuidado e o cuidado em saúde coletivo e para orientar sobre fake News;

3. Apelar para o senso de comunidade dos moradores rurais e destacar como suas ações, como distanciamento
físico e higiene das mãos, podem proteger seus vizinhos e sua economia local;

4. Incentivar os prestadores de cuidados de saúde e os pacientes rurais a utilizar a telemedicina e telessaúde para 
apoio a educação em saúde e cuidado;



Lições aprendidas com as experiências de reorganização da 

APS em diversos países para o enfrentamento da COVID-19

2º Reorganização de fluxos de Atenção na APS durante a pandemia

Estratégias para disseminar e implementar práticas de prevenção de saúde pública 

COVID-19 em áreas rurais (PRUSACZYK, 2020):

Residentes das áreas rurais, compreensivelmente, não se perceberem em alto risco de COVID-19 e, portanto, 

risco de não atenderem às advertências e seguirem as práticas de prevenção recomendadas;

1. Fomentar a importância dos líderes comunitários para legitimar as restrições impostas, estadual ou

nacional;

2. Fomentar a importância dos líderes comunitários para a disseminação de informações confiáveis sobre o

autocuidado e o cuidado em saúde coletivo e para orientar sobre fake News;

3. Apelar para o senso de comunidade dos moradores rurais e destacar como suas ações, como distanciamento

físico e higiene das mãos, podem proteger seus vizinhos e sua economia local;

4. Incentivar os prestadores de cuidados de saúde e os pacientes rurais a utilizar a telemedicina e telessaúde para 

apoio a educação em saúde e cuidado;



Lições aprendidas com as experiências de reorganização da 

APS em diversos países para o enfrentamento da COVID-19

2º SINTESE GERAL : EXPERIÊNCIAS EXITOSAS

❑ Diferenciar fluxos de acesso e fluxos de atendimentos dos profissionais, se possível definindo profissionais específicos 
para atendimento de sintomáticos respiratórios; vigilância sentinela.

❑ Monitoramento longitudinal, manter a equipe atenta à evolução do paciente, em virtude da possibilidade de 
baixa saturação de O2 (sem sintomas) e de agravamento rápido da condição clínica. 

❑ Realizar ações de cuidado à distância – Tele atendimentos, via telefone e plataformas de internet.

❑ Monitorar usuários e grupos sociais com maior risco e vulnerabilidade face à Covid-19.

❑ Manter atenção aos usuários com maiores necessidades de cuidados contínuos.

❑ Garantir a segurança dos trabalhadores de saúde e dos usuários.

❑ Realizar ações individuais e coletivas/comunitárias específicas para a Covid-19, nas áreas da Vigilância à Saúde.

❑ Definir critérios de encaminhamento, rede de urgência e emergência (especialmente regulação, transporte). 

❑ Assistência comunitária em obstetrícia, inclusive enfermagem, deficiência, assistência a idosos e provedores de
cuidados paliativos durante o período de pandemia de COVID-19.



Lições aprendidas com as experiências de reorganização da 

APS em diversos países para o enfrentamento da COVID-19

3º Desafios para reorganização da APS durante a pandemia: algumas experiências

❑ A continuidade de atenção não é alcançável se a organização da atenção primária é, em menor escala e
fragmentada, ou se não há um único ponto de entrada para o sistema de atenção em saúde.

❑ O fluxo caótico de pacientes nos serviços de emergência representa um desafio único para a manutenção da
qualidade da assistência, especialmente em tempos de crise e pandemia.

❑ Necessidade de profissionais suficientes, para o exercício da vigilância em ambiente comunitário e
domiciliar.

❑ A capacidade da APS é influenciada por fatores culturais /comportamentais e pelo contexto sócio-político

❑ Necessidade de integrar conhecimento cientifico nas decisões: pluralidade de sistemas de conhecimento (por
exemplo,técnicas, leigas, culturalmente incorporadas) gera diferentes interpretações de tais evidências;



Lições aprendidas com as experiências de reorganização 

da APS em diversos países para o enfrentamento da COVID-19

LIÇÕES APRENDIDAS

❑ A APS deve ser considerada um importante pilar frente a situações emergenciais, dado seu alto grau de capilarização em
território.

❑ O monitoramento das famílias vulneráveis e o acompanhamento aos casos suspeitos e leve, é estratégia fundamental tanto
para a contenção da pandemia, quanto para o não agravamento das pessoas com a Covid-19 .

❑ A triagem direta por telemedicina pode transformar obstáculos de acesso em uma oportunidade e fornecer um caminho
para superar o fluxo de pacientes e reduzir a carga de trabalho dos médicos, além de minimizar o risco de exposição dos
profissionais de saúde;

❑ À APS caberá também abordar problemas oriundos do isolamento social prolongado e da
precarização da vida social e econômica, como transtornos mentais, violência doméstica, alcoolismo
e agudização ou desenvolvimento de agravos crônicos, cujas consequências são de difícil previsão,
exigindo cuidados integrados longitudinais.



Lições aprendidas com as experiências de reorganização 

da APS em diversos países para o enfrentamento da COVID-19

LIÇÕES APRENDIDAS

❑ Importância de resposta rápida,  articulada e com liderança;

❑ Expandir e qualificar a atenção primária à saúde;
❑ A APS deve ser considerada um importante pilar frente a situações emergenciais, dado seu alto grau de 

capilarização em território.

❑ Importância da articulação comunitária;

❑ Estratégias de comunicação e educação em saúde transparentes e direcionadas para alcance da população;

❑ Integração ao Sistema de Vigilância;

❑ Articulação com outros níveis de atenção;

❑ Ampliação da testagem;

❑ Parcerias e integração com o campo científico;



Lições aprendidas com as experiências de reorganização 

da APS em diversos países para o enfrentamento da COVID-19

SÍNTESE GERAL

✓ Os governos que resistiram a adotar a medidas como quarentena e fechamento de comércios, preocupado com a
queda da atividade econômica, tiveram maior morbimortalidade.

✓ A capacidade e o financiamento dos sistemas de saúde precisam ser mais flexíveis para levar em conta
emergências excepcionais.

✓ Necessidade de ampliar pontos de produção e logística de insumos e EPI em países distintos;
✓ Os sistemas deve garantir que os profissionais estejam capacitados, de acordo com as evidências mais atualizadas;

✓ À APS caberá também abordar problemas oriundos do isolamento social prolongado e da precarização da vida
social e econômica, como transtornos mentais, violência doméstica, alcoolismo e agudização ou desenvolvimento
de agravos crônicos, cujas consequências são de difícil previsão, exigindo cuidados integrados longitudinais.

POR FIM...
Qualquer proposta de intervenção deve considerar a capacidade ou experiência acumulada em cada país, ante as
novas demandas emergentes para os sistemas de saúde, especialmente ante à pandemia que se alastra pelas
camadas mais vulneráveis da população;



Lições aprendidas com as experiências de reorganização 

da APS em diversos países para o enfrentamento da COVID-19

“Uma base sólida de cuidados primários é fundamental para o sistema de 

saúde e é particularmente importante durante pandemias como o COVID-

19. As práticas de cuidados primários devem ser um ajuste natural para 

triagem, teste, tratamento e educação de pacientes”.

—Corinne Lewis, Shanoor Seervai, Tanya Shah,

Melinda K. Abrams e Laurie Zephyrin MD
O Fundo Commonwealth, 22 de abril de 2020 [1]
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