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Contexto Brasileiro 

 

Diversidade de contextos regionais com marcantes diferenças sócio econômicas e de necessidades 
de saúde da população entre as regiões, agravado pelo elevado peso da oferta privada e seus interesses e 
pressões sobre o mercado na área da saúde e pelo desafio de lidar com a complexa inter-relação entre 
acesso, escala, escopo, qualidade, custo e efetividade que demonstram a complexidade do processo de 
constituição de um sistema unificado e integrado no país. 

Intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas:  
(1) lacunas assistenciais importantes;  
(2) financiamento público insuficiente, fragmentado e baixa eficiência no emprego dos recursos, com 
redução da capacidade do sistema de prover integralidade da atenção à saúde;  
(3) configuração inadequada de modelos de atenção, marcada pela incoerência entre a oferta de serviços e a 
necessidade de atenção, não conseguindo acompanhar a tendência de declínio dos problemas agudos e de 
ascensão das condições crônicas;  
(4) fragilidade na gestão do trabalho com o grave problema de precarização e carência de profissionais em 
número e alinhamento com a política pública;  
(5) a pulverização dos serviços nos municípios; e  
(6) pouca inserção da Vigilância e Promoção em Saúde no cotidiano dos serviços de atenção, especialmente 
na Atenção Primária em Saúde (APS) 

Perfil epidemiológico brasileiro, caracterizado por uma tripla carga de doença que envolve a 
persistência de doenças parasitárias, infecciosas e desnutrição características de países subdesenvolvidos, 
importante componente de problemas de saúde reprodutiva com mortes maternas e óbitos infantis por 
causas consideradas evitáveis, e o desafio das doenças crônicas e seus fatores de risco como sedentarismo, 
tabagismo, alimentação inadequada, obesidade e o crescimento das causas externas em decorrência do 
aumento da violência e dos acidentes de trânsito, trazendo a necessidade de ampliação do foco da atenção 
para o manejo das condições crônicas, mas atendendo, concomitantemente, as condições agudas 
 
A estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) tem por estratégia: 

 superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde; 

 aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do Sistema Único de Saúde (SUS,) com vistas a 
assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e eficiência; 

 qualificar a gestão do cuidado no contexto atual. 
 

HISTÓRIA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS 

 

 Relatório Dawson – 1920: Estabelece a necessidade de RAS “... A Saúde só pode ser assegurada 
mediante uma combinação de esforços...”  

 Art. 198 da CF/88: “As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as diretrizes de 
descentralização, atendimento integral e participação da comunidade”.  

 Lei 8.080, 1990:  
– Art. 7º, inciso II: “(...) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos, curativos, individuais e coletivos (....)”  
– Art. 10º aponta “arranjos organizacionais para as redes loco‐regionais através de consórcios 
intermunicipais e distritos de saúde como forma de integrar e articular recursos e aumentar a cobertura 
das ações.  

 Portaria 4.279 de 30/12/2010: Estabelece diretrizes para organização da RAS no âmbito da SUS 

 Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de Setembro de 2017:  Consolidação das normas sobre as 
redes do Sistema Único de Saúde. 
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REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS 

 
As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são definidas como arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de 
apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.  

 
 

 
 
O objetivo das RAS é 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. 

Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro 
de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de 
uma população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, 
pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos. 

Fundamenta-se na compreensão da APS como primeiro nível de atenção, enfatizando a função 
resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza 
e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. 

São exemplos de pontos de atenção à saúde: os domicílios, as unidades básicas de saúde, as 
unidades ambulatoriais especializadas, os serviços de hemoterapia e hematologia, os centros de apoio 
psicossocial, as residências terapêuticas, entre outros. Os hospitais podem abrigar distintos pontos de 
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atenção à saúde: o ambulatório de pronto atendimento, a unidade de cirurgia ambulatorial, o centro 
cirúrgico, a maternidade, a unidade de terapia intensiva, a unidade de hospital/dia, entre outros. 

Todos os pontos de atenção a saúde são igualmente importantes para que se cumpram os 
objetivos das redes de atenção à saúde, se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades 
tecnológicas que os caracterizam. 

 

 
Para assegurar seu compromisso com a melhora de saúde da população, integração e 

articulação na lógica do funcionamento da RAS, com qualidade e eficiência para os serviços e para o 
Sistema, faz-se necessária a criação de mecanismos formais de contratualização entre os entes 
reguladores / financiadores e os prestadores de serviço. 

Quando esses contratos abrangem todos os pontos de atenção da rede o Sistema passa a operar em 
modo de aprendizagem, ou seja, a busca contínua por uma gestão eficaz, eficiente e qualificada, de forma a 
proporcionar a democratização e a transparência ao SUS. 

A contratualização/contratos de gestão, nesse contexto, pode ser definida como o modo de 
pactuação da demanda quantitativa e qualitativa na definição clara de responsabilidades, de objetivos de 
desempenho, incluindo tanto os sanitários, quanto os econômicos, resultando dessa negociação um 
compromisso explícito entre ambas as partes. Esse processo deve resultar, ainda, na fixação de critérios e 
instrumentos de acompanhamento e avaliação de resultados, metas e indicadores definidos. Dentre os 
objetivos da contratualização destacam-se: 

 Melhorar o nível de saúde da população; 

 Responder com efetividade às necessidades em saúde; 

 Obter um efetivo e rigoroso controle sobre o crescimento das despesas de origem pública com 
a saúde; 

 Alcançar maior eficiência gestora no uso de recursos escassos, maximizando o nível de bem-
estar; 

 Coordenar as atividades das partes envolvidas; 

 Assegurar a produção de um excedente cooperativo; 

 Distribuir os frutos da cooperação; 

 Assegurar que os compromissos sejam cumpridos; e 

 Disponibilizar, em tempo útil, a informação de produção, financiamento, desempenho, 
qualidade e acesso, de forma a garantir adequados níveis de informação ao cidadão. 

Para atingir esses objetivos as partes adotam em três áreas de aplicação que são: cuidados primários, 
atenção especializada (ambulatorial e hospitalar) e cuidados de urgência e emergência. 

A inovação desse modelo de contrato de gestão está em "contratualizar a saúde e não apenas 
cuidados de saúde, obtendo macroeficiência para o conjunto do sistema" - e para a superação de problemas 
cruciais como: 
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 Passar de uma abordagem populacional isolada (hospitais ou centros de saúde) para uma 
contratualização de âmbito da região de saúde, seguindo critérios de adscrição da população 
estratificada por grau de risco, e abordando os diversos estabelecimentos de saúde em termos 
de uma rede de cuidados; 

 O contínuo aumento dos gastos para a prestação de serviços de alto custo devido ao 
tratamento tardio de condições e agravos sensíveis à APS, pela introdução de ferramentas de 
microgestão e incentivos financeiros para pagamento por desempenho individual e 
institucional; 

 Promover a participação efetiva do cidadão e da comunidade no processo de contratualização, 
nomeadamente através da participação organizada e permanente dos utentes. 

 

 
 

FUNDAMENTOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 
• Economia de Escala - ocorre quando os custos médios de longo prazo diminuem, à medida que 

aumenta o volume das atividades e os custos fixos se distribuem por um maior número dessas 
atividades, sendo o longo prazo, um período de tempo suficiente para que todos os insumos 
sejam variáveis.  

• Qualidade - qualidade na atenção em saúde pode ser melhor compreendida com o conceito de 
graus de excelência do cuidado que pressupõe avanços e retrocessos nas seis dimensões: 
segurança; efetividade; centralidade na pessoa; pontualidade; eficiência (evitar desperdício ou 
ações desnecessárias e não efetivas), e equidade. 

• Suficiência - conjunto de ações e serviços disponíveis em quantidade e qualidade para atender 
às necessidades de saúde da população  

• Acesso - ausência de barreiras geográficas, financeiras, organizacionais, socioculturais, étnicas e 
de gênero ao cuidado. O acesso pode se analisado através da disponibilidade, comodidade e 
aceitabilidade do serviço pelos usuários. 

• Disponibilidade de Recursos - Recursos escassos, sejam humanos ou físicos, devem ser 
concentrados, ao contrário dos menos escassos, que devem ser desconcentrados 
 

Na construção da RAS devem ser observados os conceitos de integração vertical e horizontal, que vêm 
da teoria econômica e estão associados à concepções relativas às cadeias produtivas. 

Integração Vertical - consiste na articulação de diversas organizações ou unidades de produção de 
saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada, sendo complementar (agregando 
resolutividade e qualidade neste processo). 

Integração Horizontal: consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de mesma 
natureza ou especialidade. É utilizada para otimizar a escala de atividades, ampliar a cobertura e a eficiência 
econômica na provisão de ações e serviços de saúde através de ganhos de escala (redução dos custos médios 
totais em relação ao volume produzido) e escopo (aumento do rol de ações da unidade). 
 

ATRIBUTOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 
1. População e território definidos com amplo conhecimento de suas necessidades e preferências que 
determinam a oferta de serviços de saúde; 
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2. Extensa gama de estabelecimentos de saúde que presta serviços de promoção, prevenção, diagnóstico, 
tratamento, gestão de casos, reabilitação e cuidados paliativos e integra os programas focalizados em 
doenças, riscos e populações específicas, os serviços de saúde individuais e os coletivos; 
3. Atenção Primária em Saúde estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema, 
constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado, e 
atendendo as suas necessidades de saúde; 
4. Prestação de serviços especializados em lugar adequado; 
5. Existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e integração assistencial por todo o 
contínuo da atenção; 
6. Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em conta as particularidades 
culturais, gênero, assim como a diversidade da população; 
7. Sistema de governança único para toda a rede com o propósito de criar uma missão, visão e estratégias 
nas organizações que compõem a região de saúde; definir objetivos e metas que devam ser cumpridos no 
curto, médio e longo prazo; articular as políticas institucionais; e desenvolver a capacidade de gestão 
necessária para planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e das organizações; 
8. Participação social ampla; 
9. Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico; 
10. Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e com incentivos pelo alcance de metas da 
rede; 
11. Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede, com identificação de dados por 
sexo, idade, lugar de residência, origem étnica e outras variáveis pertinentes; 
12. Financiamento tripartite, garantido e suficiente, alinhado com as metas da rede; 
13. Ação intersetorial e abordagem dos determinantes da saúde e da equidade em saúde; e 
14. Gestão baseada em resultado. 

 
Região de Saúde ou Abrangência 

A organização das RAS exige a definição da região de saúde que implica na definição dos seus limites 
geográficos e sua população e no estabelecimento do rol de ações e serviços que serão ofertados nesta 
região de saúde. As competências e responsabilidades dos pontos de atenção no cuidado integral estão 
correlacionadas com abrangência de base populacional, acessibilidade e escala para conformação de 
serviços. 

 
Níveis de Atenção 

Fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de 
governança das RAS, estruturam-se por meio de arranjos produtivos conformados segundo as densidades 
tecnológicas singulares, variando do nível de menor densidade (APS), ao de densidade tecnológica 
intermediária, (atenção secundária à saúde), até o de maior densidade tecnológica (atenção terciária à 
saúde). 
 

PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE MICRO GESTÃO DOS SERVIÇOS 
As Redes de Atenção organizam–se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de 

critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos, mediante planejamento, gestão e 
financiamento intergovernamentais cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas 
de política de saúde. 

É preciso ampliar objeto de trabalho da clínica para além das doenças visando compreender os 
problemas de saúde, ou seja, entender as situações que ampliam o risco ou a vulnerabilidade das pessoas. 

A gestão da clínica aqui tem a finalidade de:  
a) assegurar padrões clínicos ótimos;  
b) aumentar a eficiência;  
c) diminuir os riscos para os usuários e para os profissionais;  
d) prestar serviços efetivos e,  
e) melhorar a qualidade da atenção à saúde. 
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Como subsídio à gestão da clínica utiliza-se a análise da situação de saúde em que o objetivo é a 
identificação e estratificação de riscos em grupos individuais expostos a determinados fatores e 
condições que os colocam em situação de prioridade para a dispensação de cuidados de saúde, sejam 
eles preventivos, promocionais ou assistenciais. 

A gestão clínica dispõe de ferramentas que permitem integrar os pontos de atenção e conformar 
as RAS, como a gestão da condição de saúde, gestão de casos, auditoria clínica e as listas de espera. 

 
 Diretrizes clínicas - entendidas como recomendações que orientam decisões assistenciais, de 
prevenção e promoção, como de organização de serviços para condições de saúde de relevância 
sanitária, elaboradas a partir da compreensão ampliada do processo saúde - doença, com foco na 
integralidade, incorporando as melhores evidências da clínica, da saúde coletiva, da gestão em saúde e 
da produção de autonomia. As diretrizes desdobram-se em Guias de Prática Clínica/Protocolos 
Assistenciais, orientam as Linhas de Cuidado e viabilizam a comunicação entre as equipes e serviços, 
programação de ações e padronização de determinados recursos. 
 
Linhas de Cuidado (LC): uma forma de articulação de recursos e das práticas de produção de saúde, 
orientadas por diretrizes clínicas, entre as unidades de atenção de uma dada região de saúde, para a 
condução oportuna, ágil e singular, dos usuários pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às 
necessidades epidemiológicas de maior relevância. Visa à coordenação ao longo do contínuo assistencial, 
através da pactuação/contratualização e a conectividade de papéis e de tarefas dos diferentes pontos de 
atenção e profissionais. Pressupõem uma resposta global dos profissionais envolvidos no cuidado, superando 
as respostas fragmentadas. A implantação de LC deve ser a partir das unidades da APS, que têm a 
responsabilidade da coordenação do cuidado e ordenamento da rede. Vários pressupostos devem ser 
observados para a efetivação das LC, como garantia dos recursos materiais e humanos necessários à sua 
operacionalização; integração e co-responsabilização das unidades de saúde; interação entre eipes; 
processos de educação permanente; gestão de compromissos pactuados e de resultados. Tais aspectos 
devem ser de responsabilidade de grupo técnico, com acompanhamento da gestão regional. 
 

Gestão da condição da saúde – é a mudança de um modelo de atenção à saúde focada no indivíduo por 
meios de procedimentos curativos e reabilitadores, para uma abordagem baseada numa população 
adscrita, que identifica pessoas em risco de adoecer ou adoecidas, com foco na promoção da saúde 
e/ou ação preventiva, ou a atenção adequada, com intervenção precoce com vistas a alcançar melhores 
resultados e menores custos. Sua premissa é a melhoria da qualidade da atenção à saúde em toda a 
RAS. Para tanto, engloba o conjunto de pontos de atenção à saúde, com o objetivo de alcançar bons 
resultados clínicos, a custos compatíveis, com base em evidência disponível na literatura científica. 

Pode ser definida como a gestão de processos de uma condição ou doença que envolve 
intervenções na promoção da saúde, na prevenção da condição ou doença e no seu tratamento e 
reabilitação. 

A gestão dos riscos coletivos e ambientais passa pela vigilância, prevenção e controle das 
doenças, agravos e fatores de risco, onde o foco é a identificação oportuna de problemas de saúde na 
população, a identificação das causas e fatores desencadeantes, a descrição do comportamento, a 
proposição de medidas para o controle ou eliminação e o desencadeamento das ações. Os problemas 
podem se manifestar através de doenças transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, agravos a 
saúde como as violências, exposição a produtos danosos a saúde, alterações do meio ambiente, ou 
ambiente de trabalho, entre outros. 
 
Gestão de caso  é um processo que se desenvolve entre o profissional responsável pelo caso e o 
usuário do serviço de saúde para planejar, monitorar e avaliar ações e serviços, de acordo com as 
necessidades da pessoa, com o objetivo de propiciar uma atenção de qualidade e humanizada.  
Seus objetivos são: a) atender as necessidades e expectativas de usuários em situação especial; b) 
prover o serviço certo ao usuário no tempo certo; c) aumentar a qualidade do cuidado; e, d) diminuir a 
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fragmentação da atenção. É, portanto, uma relação personalizada entre o profissional responsável pelo 
caso e o usuário de um serviço de saúde. 
 
Lista de espera – pode ser conceituada como uma tecnologia que normatiza o uso de serviços em 
determinados pontos de atenção à saúde, estabelecendo critérios de ordenamento por necessidades e 
riscos, promovendo a transparência, ou seja, constituem uma tecnologia de gestão da clínica orientada 
a racionalizar o acesso a serviços em que existe um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. 
 

ESTRUTURA OPERACIONAL DAS REDES DE ATENÇÃO 
A Atenção Primária à Saúde é o centro de comunicação da RAS e tem um papel chave na sua 

estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado. Cabe a APS integrar verticalmente os 
serviços que, normalmente são ofertados de forma fragmentada, pelo sistema de saúde convencional. 
Atributos - Primeiro Contato; Longitudinalidade; Integralidade; Coordenação; Centralidade na Família; 
Abordagem Familiar e Orientação Comunitária. 

Os serviços de APS devem ser apoiados e complementados por pontos de atenção de diferentes 
densidades tecnológicas. 

 
• Sistemas de Apoio: lugares institucionais da rede onde se prestam serviços comuns a todos os 

pontos de atenção à saúde. São constituídos pelos sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico 
(patologia clínica, imagens, entre outros); pelo sistema de assistência farmacêutica; e pelos 
sistemas de informação em saúde. 

• Sistemas Logísticos: soluções em saúde, fortemente ancoradas nas tecnologias de informação, e 
ligadas ao conceito de integração vertical. Efetivação de um sistema eficaz de referência e 
contrarreferência, tais como: sistemas de identificação e acompanhamento dos usuários; as 
centrais de regulação, registro eletrônico em saúde e os sistemas de transportes sanitários. 

• Sistema de Governança: autoridade política, econômica e administrativa para gerir os negócios 
do Estado. Constitui-se de complexos mecanismos, processos, relações e instituições através das 
quais os cidadãos e os grupos sociais articulam seus interesses, exercem seus direitos e 
obrigações e mediam suas diferenças. EX: Colegiado de Gestão Regional como espaço 
permanente de pactuação. No processo de governança são utilizados instrumentos e 
mecanismos de natureza operacional, tais como consórcio público de saúde, fóruns regionais 

 
O modelo de atenção definido na regulamentação do SUS preconiza uma contraposição ao modelo 

atual que é centrado na doença e em especial no atendimento à demanda espontânea e na agudização das 
condições crônicas. Aponta para a necessidade de uma organização que construa a intersetorialidade para a 
promoção da saúde, contemple a integralidade dos saberes com o fortalecimento do apoio matricial, 
considere as vulnerabilidades de grupos ou populações e suas necessidades, fortalecendo as ações sobre as 
condições crônicas. 
 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS RAS 
A transição entre o ideário das RAS e a sua concretização ocorre através de um processo 

contínuo e perpassa o uso de estratégias de integração que permitam desenvolver sistematicamente o 
conjunto de atributos que caracterizam um sistema de saúde organizado em rede. Este processo 
contínuo deve refletir coerência e convergência entre o Pacto pela Saúde como diretriz institucional 
tripartite, as políticas vigentes (PNAB, Políticas específicas voltadas a grupos populacionais que vivem 
em situação de vulnerabilidade social, Política de Vigilância e Promoção a Saúde, Política de Urgência e 
Emergência, e outras) e a necessidade de responder de maneira eficaz aos atuais desafios sanitários. 

Com base nisso, propõe-se abaixo diretrizes orientadoras e respectivas estratégias para o 
processo de implementação das RAS: 
I. Fortalecer a APS para realizar a coordenação do cuidado e ordenar a organização da rede de 
atenção: ampliar a compreensão sobre a organização das RAS e qualificar o planejamento do Sistema a 
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partir da APS; Rever e ampliar a política de financiamento da APS com base na programação das 
necessidades da população estratificada; Propor novas formas de financiamento para a APS dos 
municípios, desde que cumpram os seguintes atributos: Primeiro contato; Longitudinalidade; 
Integralidade; Coordenação; Centralidade na família; Abordagem Familiar e Orientação comunitária; 
Criar condições favoráveis para valorização dos profissionais de saúde, visando à fixação e retenção das 
equipes nos postos de trabalho, em especial o médico; Ampliar o escopo de atuação das APS e apoio 
matricial, incentivando a reorganização do processo de trabalho no território da APS, Ampliar o 
financiamento e o investimentos em infraestrutura das unidades de saúde para melhorar a ambiência 
dos locais de trabalho; Implementar as ações voltadas às políticas de atenção às populações estratégicas 
e às prioridades descritas no Pacto pela Vida. 
II. Fortalecer o papel dos CGRs no processo de governança das RAS: Assegurar a institucionalidade dos 
CGR como o espaço de tomada de decisão e de definição de ações estratégicas no âmbito da região de 
saúde; Qualificar os gestores que integram os CGRs; Fortalecer a gestão municipal tendo em vista que a 
governabilidade local é pressuposto para qualificar o processo de governança regional. 
III. Fortalecer a integração das ações de âmbito coletivo da vigilância em saúde com as da assistência 
(âmbito individual e clínico), gerenciando o conhecimento necessário à implantação e 
acompanhamento das RAS e o gerenciamento de risco e de agravos à saúde: Organizar a gestão e 
planejamento das variadas ações intersetoriais, como forma de fortalecer e promover a implantação da 
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) nas RAS de modo transversal e integrado, compondo 
redes de compromisso e co-responsabilidade; Incorporar a análise de situação de saúde como subsídio à 
identificação de riscos coletivos e ambientais e definição de prioridades de ações; Implantação do apoio 
matricial na dimensão regional; 
IV. Fortalecer a política de gestão do trabalho e da educação na saúde nas RAS: Elaborar proposta de 
financiamento tripartite para criação ou adequação dos PCCS, desprecarização dos vínculos de trabalho 
e contratação de pessoal; Incentivar a implementação da política de Educação permanente em saúde 
como dispositivo de mudanças de praticas na APS; Ampliar o Pró-saúde /PET SAÚDE para todas as 
instituições de ensino superior visando a mudança curricular e a formação de profissionais com perfil 
voltado às necessidades de saúde da população; Estimular o estabelecimento de instrumentos 
contratuais entre a gestão e os profissionais de saúde que contemplem a definição de metas e avaliação 
de resultados. 
V. Implementar o Sistema de Planejamento da RAS; 
VI. Desenvolver os Sistemas Logísticos e de Apoio da RAS: Estabelecer os parâmetros de regulação do 
acesso do sistema de saúde; Ampliar o financiamento para os complexos reguladores com vistas a 
implementação da RAS; Promover a comunicação de todos os pontos de atenção da RAS com a 
Implementação de registro eletrônico em saúde; Avançar no desenvolvimento de mecanismo único de 
identificação dos usuários do SUS; Promover integração das RAS por meio de sistemas transporte 
sanitário, de apoio diagnóstico e terapêutico, considerando critérios de acesso, escala e escopo; 
Promover a reorganização do sistema nacional de laboratórios de saúde pública (SISLAB) à luz das 
diretrizes estabelecidas para organização das RAS; Avançar no desenvolvimento da gestão da tecnologia 
de informação e comunicação em saúde nas RAS; Utilizar os sistemas de informação como ferramentas 
importantes para construção do diagnóstico da situação de saúde, a fim de produzir intervenções 
baseadas nas necessidades das populações; Ampliar a cobertura do Telessaúde visando apoio aos 
profissionais de saúde da “segunda opinião formativa”; 
VII. Financiamento do Sistema na perspectiva das RAS: Definir os mecanismos de alocação dos recursos 
de custeio e investimento para a implementação das RAS; Definir os critérios/índice de necessidades de 
saúde envolvendo variáveis demográficas, epidemiológicas e sanitárias com vistas à distribuição 
equitativa do financiamento para a RAS; Induzir a construção da programação pactuada e integrada – 
PPI de forma compartilhada para orientar a definição dos recursos da região de saúde; Propor novos 
mecanismos de financiamento das políticas públicas de saúde com foco na garantia do contínuo 
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assistencial e na responsabilização das três esferas de governo; Redefinir e reforçar o financiamento da 
APS no sentido de aumentar a sua capacidade de coordenar o cuidado e ordenar a RAS. 
 
 

DECRETO N° 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011 

 
Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.  
 

As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de 
várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores.  Os entes federativos 
definirão os seguintes elementos em relação às Regiões de Saúde:  seus limites geográficos;  população 
usuária das ações e serviços; rol de ações e serviços que serão ofertados; e respectivas responsabilidades, 
critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços. 

A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante 
referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas Comissões 
Intergestores. 
 
 

PORTARIA Nº 4.279, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010 (revogada pela Portaria de Consolidação 03/2017) 

 

 
São Redes Temáticas de Atenção à Saúde:  
I -  Rede Cegonha] 
II -  Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE)  
III -  Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas  
IV -  Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 
V -  Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência  
 
São Redes de Serviço de Saúde:  
I -  Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso  
II -  Redes Estaduais de Assistência a Queimados  
III -  Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde 
IV -  Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) 
V -  Rede Brasileira de Centros e Serviços de Informação sobre Medicamentos (REBRACIM)  
VI -  Rede de Escolas Técnicas e Centros Formadores vinculados às instâncias gestoras do Sistema Único 
de Saúde (RETSUS)  
VII -  Rede de Ensino para a Gestão Estratégica do Sistema Único de Saúde (REGESUS)  
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VIII -  Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS)  
 
São Redes de Pesquisa em Saúde:  
I -  Redes Nacionais de Pesquisa em Saúde (RNPS),   
II -  Rede Nacional de Pesquisa sobre Política de Saúde (RNPPS),   
III -  Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC) em Hospitais de Ensino,  
IV -  Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer (RNPCC)  
V -  Rede Nacional de Pesquisa em Doenças Cardiovasculares (RNPDC),  
VI -  Rede Nacional de Terapia Celular (RNTC),  
VII -  Rede Nacional de Pesquisas em Doenças Negligenciadas (RNPDN),  
VIII -  Rede Nacional de Pesquisas em Acidente Vascular Cerebral (RNPAVC),  
IX -  Rede Nacional de Especialistas em Zika e Doenças Correlatas (RENEZIKA),  
X -  Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA),  
XI -  Políticas Informadas por Evidências (EVIDENCE-INFORMED POLICY NETWORK – EVIPNET),  
 
 

REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS - RUE 

 
Portaria de Consolidação nº 03/2017 – RUE (Origem Pt nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE 2011)  
 

A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de articular e integrar todos os 
equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em 
situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. 
 
DIRETRIZES: 
I - ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os 
pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos 
diferentes agravos; 
II - garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, 
gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas (traumatismos, 
violências e acidentes); 
III - regionalização do atendimento às urgências com articulação das diversas redes de atenção e acesso 
regulado aos serviços de saúde; 
IV - humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas 
suas necessidades de saúde; 
V - garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, compartilhado por 
trabalho em equipe, instituído por meio de práticas clinicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de 
cuidado; 
VI - articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes de 
saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção; 
VII - atuação territorial, definição e organização das regiões de saúde e das redes de atenção a partir das 
necessidades de saúde destas populações, seus riscos e vulnerabilidades específicas; 
VIII - atuação profissional e gestora visando o aprimoramento da qualidade da atenção por meio do 
desenvolvimento de ações coordenadas, contínuas e que busquem a integralidade e longitudinalidade 
do cuidado em saúde; 
IX - monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços através de indicadores de desempenho que 
investiguem a efetividade e a resolutividade da atenção; 
X - articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo atuação solidária, responsável e 
compartilhada; 
XI - participação e controle social dos usuários sobre os serviços; 
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XII - fomento, coordenação e execução de projetos estratégicos de atendimento às necessidades 
coletivas em saúde, de caráter urgente e transitório, decorrentes de situações de perigo iminente, de 
calamidades públicas e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir da construção de mapas de risco 
regionais e locais e da adoção de protocolos de prevenção, atenção e mitigação dos eventos; 
XIII - regulação articulada entre todos os componentes da Rede de Atenção às Urgências com garantia 
da equidade e integralidade do cuidado; e 
XIV - qualificação da assistência por meio da educação permanente das equipes de saúde do SUS na 
Atenção às Urgências, em acordo com os princípios da integralidade e humanização. 

A Rede de Atenção às Urgências deve ser implementada, gradativamente, em todo território 
nacional, respeitando-se critérios epidemiológicos e de densidade populacional.   

O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a 
base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de 
todos os pontos de atenção.   
Linhas de cuidado prioritárias: cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.  

 
COMPONENTES: 
I - Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde (objetivo estimular e fomentar o desenvolvimento de 
ações de saúde e educação permanente voltadas para a vigilância e prevenção das violências e 
acidentes, das lesões e mortes no trânsito e das doenças crônicas não transmissíveis, além de ações 
intersetoriais, de participação e mobilização da sociedade visando a promoção da saúde, prevenção de 
agravos e vigilância à saúde.); 
II - Atenção Básica em Saúde (objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo e 
responsabilização e o primeiro cuidado às urgências e emergências, em ambiente adequado, até a 
transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário, com a implantação de 
acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades.); 
III - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das 
Urgências (objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de 
natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras) que possa 
levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, garantir atendimento e/ou 
transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS.); 
IV - Sala de Estabilização (deverá ser ambiente para estabilização de pacientes críticos e/ou graves, com 
condições de garantir a assistência 24 horas, vinculado a um equipamento de saúde, articulado e 
conectado aos outros níveis de atenção, para posterior encaminhamento à rede de atenção a saúde 
pela central de regulação das urgências.); 
V - Força Nacional de Saúde do SUS ( objetiva aglutinar esforços para garantir a integralidade na 
assistência em situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas 
e/ou em regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade na atenção, considerando-se seus riscos.); 
VI - Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas (devem 
prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou 
agudizados de natureza clínica e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de 
trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os 
casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade.); 
VII - Hospitalar (constituído pelas Portas Hospitalares de Urgência, pelas enfermarias de retaguarda, 
pelos leitos de cuidados intensivos, pelos serviços de diagnóstico por imagem e de laboratório e pelas 
linhas de cuidados prioritárias.); e 
VIII - Atenção Domiciliar (conjunto de ações integradas e articuladas de promoção à saúde, prevenção e 
tratamento de doenças e reabilitação, que ocorrem no domicílio). 
 
Comitê Gestor da Rede MunicipaL de Atenção às Urgências - Composição mínima:  
I -Coordenador Municipal da Rede de Atenção às Urgências; 
II - representantes dos serviços de saúde (prestadores da área das urgências); 
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III - representante do Conselho Municipal de Saúde; 
IV - representante do Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviária, Civil e Militar, Guarda Municipal, onde 
essas corporações atuem na atenção às urgências; 
V - representante da Defesa Civil Municipal; 
VI - representante do gestor municipal da área de trânsito; e 
VIII - conforme a necessidade justificar, representantes da Aeronáutica, Marinha e Exército brasileiros. 
 

Rede de Atenção Psicossocial - RAPS 

 
PORTARIA Nº 3.588, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 – Altera as Portarias de Consolidação nº 3 e nº 6 de 
28/09/2017 para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial  
Obs: Portaria que instituiu a RAPS – 3088/2011 
 
DIRETRIZES 
I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas; 
II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 
III - combate a estigmas e preconceitos; 
IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência 
multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 
VI - diversificação das estratégias de cuidado; 
VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social com vistas à promoção 
de autonomia e ao exercício da cidadania; 
VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos;  
IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários 
e de seus familiares; 
X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações 
intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; 
XI - promoção de estratégias de educação permanente; e 
XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tendo como eixo central a construção do projeto 
terapêutico singular. 
 
Objetivos gerais:  
I - ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral;  
II - promover o acesso das pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção;  
III - garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das Redes de saúde no território, 
qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às 
urgências.  
Objetivos específicos: 
I - promover cuidados em saúde especialmente para grupos mais vulneráveis (crianças, adolescentes, 
jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas); 
II - prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas;  
III - reduzir danos provocados pelo consumo de crack, álcool e outras drogas;  
IV - promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno mental e incluindo aquelas com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na sociedade, por meio do acesso ao 
trabalho, renda e moradia solidária;  
V - promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde;  



 
 

dienetrajano@gmail.com 
 

R
ed

es
 d

e 
A

te
n

çã
o

 à
 S

aú
d

e 

13 
 

VI - desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos em parceria com organizações 
governamentais e da sociedade civil;  
VII - produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas com sofrimento ou transtorno mental, 
incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e seus 
familiares, medidas de prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na rede;  
VIII - regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais de seus pontos de atenção; e  
IX - monitorar e avaliar a qualidade dos serviços por meio de indicadores de efetividade e resolutividade 
da atenção. 
 
COMPONENTES: 
 
I - Atenção Básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção:  
a) Unidade Básica de Saúde:  
1. Equipes de Atenção Básica;  
2. Equipes de Atenção Básica para populações específicas:  
3. 1. Equipe de Consultório na Rua;  
4. 2. Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório. 
5. Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF.  
b) Centros de Convivência e Cultura;  
 
II - Atenção Psicossocial, formada pelos seguintes pontos de atenção:  
a) Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades (constituído por equipe 
multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza atendimento às pessoas com transtornos 
mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo, e não 
intensivo);   
b) Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental / Unidades Ambulatoriais 
Especializadas; 

 
III - Atenção de Urgência e Emergência, formada pelos seguintes pontos de atenção:  
a) SAMU 192;  
b) Sala de Estabilização;  
c) UPA 24 horas;  
d) Portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro em Hospital Geral;  
e) Unidades Básicas de Saúde, entre outros.  
 
IV - Atenção Residencial de Caráter Transitório, formada pelos seguintes pontos de atenção: 
 
a) Unidade de Acolhimento (oferece cuidados contínuos de saúde, com funcionamento de vinte e 
quatro horas, em ambiente residencial, para pessoas com necessidade decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas, de ambos os sexos, que apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ou 
familiar e demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório cujo tempo de 
permanência é de até seis meses);  
b) Serviços de Atenção em Regime Residencial (serviço de saúde destinado a oferecer cuidados 
contínuos de saúde, de caráter residencial transitório por até nove meses para adultos com 
necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas – Comunidades 
Terapêuticas); 
 
V - Atenção Hospitalar, formada pelos seguintes pontos de atenção:  
a) Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral; 
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b) Hospital Psiquiátrico Especializado; 
c) Hospital dia; 
 
VI - Estratégias de Desinstitucionalização, formada pelo seguinte ponto de atenção:  
a) Serviços Residenciais Terapêuticos (moradias inseridas na comunidade, destinadas a cuidar dos 
portadores de transtornos mentais crônicos com necessidade de cuidados de longa permanência, 
prioritariamente egressos de internações psiquiátricas e de hospitais de custódia, que não possuam 
suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção); 
 
VII - Estratégias de Reabilitação Psicossocial:  
a) Iniciativas de trabalho e geração de renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais 
(iniciativas que visam a garantir às pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de internação de longa permanência, o cuidado 
integral por meio de estratégias substitutivas, na perspectiva da garantia de direitos com a promoção de 
autonomia e o exercício de cidadania, buscando sua progressiva inclusão social). 
 
MODALIDADES DE CAPS: 
I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para Municípios 
com população acima de vinte mil habitantes; 
II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender 
pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização 
da rede de saúde local, indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes; 
III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Proporciona serviços de 
atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, 
ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS 
Ad, indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil habitantes; 
IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. 
Serviço de saúde mental aberto e de caráter comunitário, indicado para Municípios ou regiões com 
população acima de setenta mil habitantes; 
V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, com necessidades de cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo 
doze leitos leitos para observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e 
finais de semana; indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil 
habitantes; e 
VI - CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que 
fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto e de caráter comunitário indicado para 
municípios ou regiões com população acima de cento e cinquenta mil habitantes. 
VII - CAPS AD IV: atende pessoas com quadros graves e intenso sofrimento decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas. Sua implantação deve ser planejada junto a cenas de uso em municípios com 
mais de 500.000 habitantes e capitais de Estado, de forma a maximizar a assistência a essa parcela da 
população. Tem como objetivos atender pessoas de todas as faixas etárias; proporcionar serviços de 
atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana; e 
ofertar assistência a urgências e emergências, contando com leitos de observação." 
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REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS 

 
Portaria de Consolidação nº 03/2017 – origem Pt. nº 483, DE 1º DE ABRIL DE 2014 - Redefine a Rede 
de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. 
 

Consideram-se doenças crônicas as doenças que apresentam início gradual, com duração longa 
ou incerta, que, em geral, apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo 
de vida, em um processo de cuidado contínuo que, usualmente, não leva à cura. 
 
PRINCÍPIOS: 
I - acesso e acolhimento aos usuários com doenças crônicas em todos os pontos de atenção; 
II - humanização da atenção, buscando-se a efetivação de um modelo centrado no usuário, baseado nas 
suas necessidades de saúde; 
III - respeito às diversidades étnico-raciais, culturais, sociais e religiosas e aos hábitos e cultura locais; 
IV - modelo de atenção centrado no usuário e realizado por equipes multiprofissionais; 
V - articulação entre os diversos serviços e ações de saúde, constituindo redes de saúde com integração 
e conectividade entre os diferentes pontos de atenção; 
VI - atuação territorial, com definição e organização da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas nas regiões de saúde, a partir das necessidades de saúde das respectivas populações, 
seus riscos e vulnerabilidades específicas; 
VII - monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços por meio de indicadores de estrutura, 
processo e desempenho que investiguem a efetividade e a resolutividade da atenção; 
VIII - articulação interfederativa entre os diversos gestores de saúde, mediante atuação solidária, 
responsável e compartilhada; 
IX -participação e controle social dos usuários sobre os serviços; 
X - autonomia dos usuários, com constituição de estratégias de apoio ao autocuidado; 
XI - equidade, a partir do reconhecimento dos determinantes sociais da saúde; 
XII -formação profissional e educação permanente, por meio de atividades que visem à aquisição de 
conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais de saúde para qualificação do cuidado, de 
acordo com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; e 
XIII - regulação articulada entre todos os componentes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas. 
OBJETIVOS:  
I - realizar a atenção integral à saúde das pessoas com doenças crônicas, em todos os pontos de atenção, 
através da realização de ações e serviços de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde; e   
II - fomentar a mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da qualificação da atenção integral às 
pessoas com doenças crônicas e da ampliação das estratégias para promoção da saúde da população e para 
prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações.   
Objetivos específicos: 
I - ampliar o acesso dos usuários com doenças crônicas aos serviços de saúde;   
II - promover o aprimoramento da qualidade da atenção à saúde dos usuários com doenças crônicas, por 
meio do desenvolvimento de ações coordenadas pela atenção básica, contínuas e que busquem a 
integralidade e longitudinalidade do cuidado em saúde;   
III - propiciar o acesso aos recursos diagnósticos e terapêuticos adequados em tempo oportuno, garantindo-
se a integralidade do cuidado, conforme a necessidade de saúde do usuário;  
IV - promover hábitos de vida saudáveis com relação à alimentação e à atividade física, como ações de 
prevenção às doenças crônicas;   
V - ampliar as ações para enfrentamento dos fatores de risco às doenças crônicas, tais como o tabagismo e o 
consumo excessivo de álcool;   
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VI - atuar no fortalecimento do conhecimento do usuário sobre suas doenças e ampliação da sua capacidade 
de autocuidado e autonomia; e   
VII - impactar positivamente nos indicadores relacionados às doenças crônicas. 

 
COMPONENTES 
I - Atenção Básica (centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, com papel chave na sua 
estruturação como ordenadora e coordenadora do cuidado, com a responsabilidade de realizar o 
cuidado integral e contínuo da população que está sob sua responsabilidade e de ser a porta de entrada 
prioritária para organização do cuidado); 
II - Atenção Especializada, que se divide em: 
a) ambulatorial especializado (constitui um conjunto de ações e serviços eletivos de média e alta 
densidade tecnológica, com a finalidade de propiciar a continuidade do cuidado); 
b) hospitalar (ponto de atenção estratégico voltado para as internações eletivas e/ou de urgência de 
pacientes agudos ou crônicos agudizados); e 
c) urgência e emergência (conjunto de ações e serviços voltados aos usuários que necessitam de 
cuidados imediatos nos diferentes pontos de atenção, inclusive de acolhimento aos pacientes que 
apresentam agudização das condições crônicas); 
III - Sistemas de Apoio (sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, tais como patologia clínica e 
imagens e de assistência farmacêutica.); 
IV - Sistemas Logísticos (constituem soluções em saúde, em geral relacionadas às tecnologias de 
informação, integradas pelos sistemas de identificação e de acompanhamento dos usuários, o registro 
eletrônico em saúde, os sistemas de transporte sanitários e os sistemas de informação em saúde.); 
V – Regulação (componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência prestada, otimizar a 
organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e serviços de saúde, especialmente os 
de maior densidade tecnológica, e auxiliar no monitoramento e avaliação dos pactos intergestores.); e 
VI – Governança (constitui a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e 
procedimentos para a gestão regional compartilhada da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas.) 
 
LINHAS DE CUIDADO 

A implantação da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas se dará por meio 
da organização e operacionalização de linhas de cuidado específicas, considerando os agravos de maior 
magnitude. Nessa rede, as linhas de cuidado deverão: 
I - expressar os fluxos assistenciais que precisam ser garantidos ao usuário a fim de atender às 
necessidades de saúde relacionadas a uma condição crônica; e 
II - definir as ações e os serviços que serão ofertados por cada componente da Rede de Atenção à Saúde 
das Pessoas com Doenças Crônicas, baseadas em diretrizes clínicas e de acordo com a realidade de cada 
região de saúde, sempre considerando as evidências científicas sobre o tema de que trata. 
 
Linhas de cuidado prioritárias: sobrepeso e obesidade; doença renal crônica; tabagismo; câncer de colo 
de útero e de mama. 
 

REDE CEGONHA 

Portaria de Consolidação nº 03/2017 - Rede Cegonha (Origem: PRT MS/GM 1459/2011)  
A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste numa rede de 

cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à 
gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento 
e ao desenvolvimento saudáveis.  
Princípios:   
I - o respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos;   
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II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial;   
III - a promoção da equidade;   
IV - o enfoque de gênero;   
V - a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e 
adolescentes;  
VI - a participação e a mobilização social; e   
VII - a compatibilização com as atividades das redes de atenção à saúde materna e infantil em 
desenvolvimento nos estados.   
Objetivos:    
I - fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com 
foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos 
vinte e quatro meses;   
II - organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e 
resolutividade; e  
III - reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.)  

A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações 
de atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado território, mediante a 
articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, do sistema de apoio, do sistema logístico e da 
governança da rede de atenção à saúde, a partir das seguintes diretrizes:   
I - garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso 
e melhoria da qualidade do pré-natal;  
II - garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro;  
III - garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento;  
IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses com qualidade e 
resolutividade; e   
V - garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo.  
Componentes:  
I - Pré-Natal;  
II - Parto e Nascimento;   
III - Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança;   
IV - Sistema Logístico: Transporte Sanitário e Regulação.   
 

Cada componente compreende uma série de ações de atenção à saúde:  
I - Componente Pré-Natal:   
a) realização de pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) com captação precoce da gestante e 
qualificação da atenção;   
b) acolhimento às intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade;  
c) acesso ao pré-natal de alto de risco em tempo oportuno;   
d) realização dos exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco e acesso aos resultados em tempo 
oportuno;   
e) vinculação da gestante desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto;  
f) qualificação do sistema e da gestão da informação;  
g) implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde 
sexual e à saúde reprodutiva;   
h) prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites; e  
i) apoio às gestantes nos deslocamentos para as consultas de pré-natal e para o local em que será 
realizado o parto, os quais serão regulamentados em ato normativo específico;  
II - Componente Parto e Nascimento: 
a) suficiência de leitos obstétricos e neonatais (UTI, UCI e Canguru) de acordo com as necessidades 
regionais;   
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b) ambiência das maternidades orientadas pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36, de 2008, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);  
c) práticas de atenção à saúde baseada em evidências científicas, nos termos do documento da 
Organização Mundial da Saúde, de 1996: "Boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento";   
d) garantia de acompanhante durante o acolhimento e o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato;   
e) realização de acolhimento com classificação de risco nos serviços de atenção obstétrica e neonatal;  
f) estímulo à implementação de equipes horizontais do cuidado nos serviços de atenção obstétrica e 
neonatal; e   
g) estímulo à implementação de Colegiado Gestor nas maternidades e outros dispositivos de co-gestão 
tratados na Política Nacional de Humanização;  
III - Componente Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança:   
a) promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável;   
b) acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na primeira 
semana após a realização do parto e nascimento;   
c) busca ativa de crianças vulneráveis;   
d) implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde 
sexual e à saúde reprodutiva;   
e) prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites; e   
f) orientação e oferta de métodos contraceptivos;   
IV - Componente Sistema Logístico: Transporte Sanitário e Regulação:  
a) promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas 
e os recém nascidos de alto risco, por meio do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 
Cegonha), cujas ambulâncias de suporte avançado devem estar devidamente equipadas com 
incubadoras e ventiladores neonatais;   
b) implantação do modelo "Vaga Sempre", com a elaboração e a implementação do plano de vinculação 
da gestante ao local de ocorrência do parto; e   
c) implantação e/ou implementação da regulação de leitos obstétricos e neonatais, assim como a 
regulação de urgências e a regulação ambulatorial (consultas e exames). 
Obs: Os municípios que não contam com serviços próprios de atenção ao parto e nascimento, incluídos 
os exames especializados na gestação, poderão aderir a Rede Cegonha no Componente Pré-Natal desde 
que programados e pactuados nos Colegiados de Gestão Regional (CGR).  

A operacionalização da Rede Cegonha dar-se-á pela execução de cinco fases:   
I - FASE 1: Adesão e Diagnóstico 
II - FASE 2: Desenho Regional da Rede Cegonha 
III - FASE 3: Contratualização dos Pontos de Atenção 
IV - FASE 4: Qualificação dos componentes 
FINANCIAMENTO: 
I - Financiamento do componente PRÉ-NATAL:  
a) 100% de custeio dos novos exames do pré-natal a ser repassado em duas parcelas fundo a fundo, 
sendo a primeira parcela calculada de acordo com a estimativa de gestantes e repassada mediante 
apresentação do Plano de Ação Regional acordado no CGR. A segunda parcela, repassada seis meses 
após a primeira, será calculada de acordo com o número de gestantes cadastradas e com os resultados 
dos exames verificados em tempo oportuno. A partir deste momento, os repasses serão mensais 
proporcionalmente ao número de gestantes acompanhadas. O sistema de informação que possibilitará 
o acompanhamento da gestante será o SISPRENATAL;  
b) 100% do fornecimento de kits para as UBS, kits para as gestantes e kits para parteiras tradicionais. 
II -Financiamento do componente PARTO E NASCIMENTO:  
a) recursos para a construção, ampliação e reforma de Centros de Parto Normal, Casas de Gestante, 
Bebê e Puérpera, e recursos para reformas voltadas para a adequação da ambiência em serviços que 
realizam partos.  



 
 

dienetrajano@gmail.com 
 

R
ed

es
 d

e 
A

te
n

çã
o

 à
 S

aú
d

e 

19 
 

b) recursos para a compra de equipamentos e materiais para Casas de Gestante, Bebê e Puérpera, 
Centros de Parto Normal, e ampliação de leitos de UTI neonatal e UTI adulto, devendo estes recursos 
serem repassados fundo a fundo.  
c) 100% do custeio para Centros de Parto Normal, mediante repasse fundo a fundo. 
d) 100% do custeio para Casas de Gestante, Bebê e Puérpera, mediante repasse fundo a fundo.  
e) 100% de custeio do Leito Canguru, mediante repasse fundo a fundo. 
f) 80% de custeio para ampliação e qualificação dos leitos (UTI adulto e neonatal, e UCI neonatal), 
mediante repasse fundo a fundo.  
g) 80% de custeio para ampliação e qualificação dos leitos para Gestantes de Alto Risco/GAR, mediante 
repasse fundo a fundo. 
 
 

REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Portaria de Consolidação nº 03/2017 – origem Pt. nº 793, DE 24 DE ABRIL DE 2012 - Institui a Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
 

DIRETRIZES: 
I - respeito aos direitos humanos, com garantia de autonomia, independência e de liberdade às pessoas 
com deficiência para fazerem as próprias escolhas; 
II - promoção da equidade; 
III - promoção do respeito às diferenças e aceitação de pessoas com deficiência, com enfrentamento de 
estigmas e preconceitos; 
IV - garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência 
multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 
VI - diversificação das estratégias de cuidado; 
VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreçam a inclusão social com vistas à 
promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; 
VIII- ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos 
usuários e de seus familiares; 
IX - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações 
intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; 
X - promoção de estratégias de educação permanente; 
XI - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, 
visual, ostomia e múltiplas deficiências, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico 
singular; e 
XII- desenvolvimento de pesquisa clínica e inovação tecnológica em reabilitação. 
Objetivos gerais:  
I - ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência temporária ou permanente; 
progressiva, regressiva, ou estável; intermitente ou contínua no SUS;  
II - promover a vinculação das pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, ostomia e com 
múltiplas deficiências e suas famílias aos pontos de atenção; e 
III - garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, 
qualificando o cuidado por meio do acolhimento e classificação de risco.  
Objetivos específicos: 
I - promover cuidados em saúde especialmente dos processos de reabilitação auditiva, física, intelectual, 
visual, ostomia e múltiplas deficiências;  
II - desenvolver ações de prevenção e de identificação precoce de deficiências na fase pré, peri e pós-
natal, infância, adolescência e vida adulta; 
III - ampliar a oferta de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM);  
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IV - promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com deficiência, por meio do acesso ao trabalho, 
à renda e à moradia solidária, em articulação com os órgãos de assistência social;  
V - promover mecanismos de formação permanente para profissionais de saúde;  
VI - desenvolver ações intersetoriais de promoção e prevenção à saúde em parceria com organizações 
governamentais e da sociedade civil;  
VII - produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas, medidas de prevenção e cuidado e os 
serviços disponíveis na rede, por meio de cadernos, cartilhas e manuais;  
VIII - regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência; e  
IX - construir indicadores capazes de monitorar e avaliar a qualidade dos serviços e a resolutividade da 
atenção à saúde. 
 
COMPONENTES: 
I - Atenção Básica (Unidade Básica de Saúde, NASF e atenção odontológica); 
II- Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas 
Deficiências (Pontos de atenção: estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um Serviço de 
Reabilitação; Centros Especializados em Reabilitação (CER); e Centros de Especialidades Odontológicas - 
CEO); e 
III- Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência. 
 

Os componentes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência serão articulados entre si, de 
forma a garantir a integralidade do cuidado e o acesso regulado a cada ponto de atenção e/ou aos 
serviços de apoio, observadas as especificidades inerentes e indispensáveis à garantia da equidade na 
atenção a estes usuários, quais sejam:  
I - acessibilidade;  
II - comunicação;  
III - manejo clínico;  
IV - medidas de prevenção da perda funcional, de redução do ritmo da perda funcional e/ou da melhora 
ou recuperação da função; e  
V - medidas da compensação da função perdida e da manutenção da função atual. 
 


