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Processo de 
Trabalho na 

Atenção Básica



Objetivos: 

- Proporcionar o debate sobre alguns dispositivos
e ferramentas que são caros para qualidade da
atenção básica a partir do processo de trabalho
das equipes da AB.das equipes da AB.

1. Acolhimento na AB, 
2. Resolutividade na AB, 
3. Acesso ampliado, 
4. Gestão da clínica, 
5. Trabalho em Equipe, 



Ideia !!!!
Elementos debatidos auxiliem na construção
processos de reflexão para ação da gestão.

- Apoio institucional;

- Papel da gestão municipal – coordenação de
AB;

- Orientação de estratégias de Educação
Permanente para os trabalhadores;

- Orientar processos de planejamento;



Combinados: 

- Duração 3h – intervalo

- Metodologia:
- Discussão a partir de capítulo da série

Unidade Básica;Unidade Básica;
- Divisão em grupos;
- Exposição do debate do grupo a partir de

um conceito escolhido.



Alguns alinhamentos ...Alguns alinhamentos ...



OS SISTEMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE ORIENTADOS  PELA ATENÇÃO 
BÁSICA APRESENTAM:

Diminuição da mortalidade

Redução do fluxo de pessoas 
usuárias para os serviços 

secundários e para os 
serviços de urgência e  

emergência

Redução dos custos da Maior acesso a serviços 

FONTES: STARFIELD (1994); SHI (1994); INSTITUTE OF MEDICINE (1994); BINDMAN et al (1995); STARFIELD (1996); REYES et al (1997); 
SALTMAN & FIGUERAS (1997); BOJALIL et al (1998); RAJMIL et al (1998); 

Redução dos custos da 
atenção à saúde

Maior acesso a serviços 
preventivos

Redução das internações 
por condições sensíveis à 

atenção ambulatorial e das 
complicações 

potencialmente evitáveis da 
atenção

Melhoria da equidade 





No Brasil......No Brasil......



Conceito Atenção Básica

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais,
familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção,
proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos,
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio
de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizadade práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada
com equipe multiprofissional e dirigida à população em território
definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade
sanitária.

(PNAB, 2017)



Atenção Básica:

Promoção

Prevenção

Proteção

DiagnósticoDiagnóstico

Tratamento

Reabilitação

Redução de danos

(PNAB, 2017)



Atenção Básica:

Cuidados paliativos

Vigilância em saúde

Práticas de cuidado integrado 

Gestão qualificada

Equipe multiprofissional 

Dirigida à população em território definido

(PNAB, 2017)



Estratégia Saúde da Família

� *74% da população coberta pela atenção

básica no país e XX% no estado do XX,
considerando-se, além das equipes de Saúde da
Família, equipes de Atenção Básica.

� **63% no país e XX% no estado do XX de

população coberta por Equipes de Saúde da
Família;Família;

� Cerca de 41.500 equipes de Saúde da Família
cuidam de cerca de 129 milhões de cidadãos;

� Cerca de 40.000 Unidades Básicas de Saúde
(mais de 700 mil profissionais atuando na AB);

*Parâmetro de 3.000 usuários 
**Parâmetro de 3.450 usuários
Competência: Jun/2017



Uma Unidade de Saúde é um serviço de Atenção Primária a 
Saúde/Atenção Básica quando:

� é PORTA DE ENTRADA ao sistema de saúde 

� realiza o acompanhamento da pessoa, da família e da comunidade ao longo do 
tempo produzindo vínculo com estes (LONGITUDINALIDADE)

� tem um conceito amplo de saúde, propiciando a INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO: � tem um conceito amplo de saúde, propiciando a INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO: 
- necessidades bio-psico-socio-culturais. 
- promoção da saúde, prevenção, tratamento e recuperação
- crianças, adultos, idosos, todos.... 

� busca a COORDENAÇÃO DO CUIDADO: seja na ação interdisciplinar da equipe 
de saúde, seja junto a outros níveis de atenção ou outros setores. 



� Definição do território de atuação;

� Análise e atuação a partir da demanda espontânea e programada;

� Desenvolvimento de ações educativas (em todos os espaços de 

atuação/clínica, VD, Atividades comunitárias, escola, grupos operativos etc.);

� Programação e implementação das atividades com a priorização de solução 

Processo de Trabalho das Equipes AB/SF

� Programação e implementação das atividades com a priorização de solução 

dos problemas de saúde mais freqüentes;

� Orientação  familiar;

� Desenvolvimento de ações focalizadas sobre  grupos de risco;

� Assistência integral e contínua, dentro das necessidades e não só da demanda;



Conceitos 
importantes importantes 

para o debate 
sobre Processo 

de trabalho



Conceito Acolhimento

Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que não
tem local nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para
fazê-lo: faz parte de todos os encontros do serviço de saúde. O acolhimento é
uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no
reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e
na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de
compartilhamento de saberes. Acolher é um compromisso de resposta àscompartilhamento de saberes. Acolher é um compromisso de resposta às
necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde.

• Acolhimento com classificação de risco

A classificação de risco é um dispositivo da PNH, uma ferramenta de organização
da "fila de espera" no serviço de saúde, para que aqueles usuários que precisam

mais sejam atendidos com prioridade, e não por ordem de chegada.

(BVS, 2018)



Conceito Regulação do Acesso
Sob a ótica da demanda, a regulação do acesso busca qualificá-la,
ou seja, disponibilizar o serviço de saúde mais adequado e
disponível ao usuário, em momento oportuno, racional, equânime,
ordenado e pautado em critérios de priorização de riscos. Sob o
aspecto da oferta, o que se busca é a disponibilização de serviços e
recursos assistenciais adequados às necessidades da populaçãorecursos assistenciais adequados às necessidades da população
com base em critérios epidemiológicos. Desta forma, o processo
regulatório estabelece um redimensionamento da oferta
(diminuição ou expansão), qualifica a utilização dos recursos
assistenciais e financeiros e coíbe fluxos paralelos, com base em
relações pessoais e outros critérios não científicos ou não-
pactuados.

(Vilarins, 2010)



Conceito Resolutividade

Capacidade de identificar e intervir nos riscos, necessidades e
demandas de saúde da população, atingindo a solução de problemas de
saúde dos usuários. A equipe deve ser resolutiva desde o contato
inicial, até demais ações e serviços da AB
de que o usuário necessite. Para tanto, é preciso garantir amplo escopo
de ofertas e abordagens de cuidado, de modo a concentrar recursos,
maximizar as ofertas e melhorar o cuidado, encaminhando de formamaximizar as ofertas e melhorar o cuidado, encaminhando de forma
qualificada o usuário que necessite de atendimento especializado.

Isso inclui o uso de diferentes tecnologias e abordagens de
cuidado individual e coletivo, por meio de habilidades das equipes de
saúde para a promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos,
proteção e recuperação da saúde, e redução de danos. Importante
promover o uso de ferramentas que apoiem e qualifiquem o cuidado
realizado pelas equipes, como as ferramentas da clínica ampliada,
gestão da clínica e promoção da saúde, para ampliação da
resolutividade e abrangência da AB. (PNAB,2017)



Conceito Acesso Ampliado

Para pensar sobre o acesso aos serviços de saúde da Atenção

Básica, é fundamental que a população reconheça que as unidades básicas
de saúde (UBS) estão ali, próximas a seu domicílio, e podem resolver grande
parte de suas necessidades em saúde. Para isso, gestores e trabalhadores
possuem a tarefa de organizar cada serviço de modo a proporcionar essa
identificação pelo usuário. Não é fácil cumprir essa missão, mas um olharidentificação pelo usuário. Não é fácil cumprir essa missão, mas um olhar
atento ao perfil social e de saúde da população pode ajudar nesse desafio.

“É muito importante a equipe estar mais atenta às necessidades da
população, com uma agenda mais
adequada à procura diária das pessoas que cuida, e com um acesso menos
burocratizado” (CURITIBA, s.d.).



Conceito Gestão da Clínica

Ainda na PNAB (2017) Entende-se por ferramentas de Gestão da
Clínica um conjunto de tecnologias de microgestão do cuidado destinado a
promover uma atenção à saúde de qualidade, como protocolos e diretrizes
clínicas, planos de ação, linhas de cuidado, projetos terapêuticos singulares,
genograma, ecomapa, gestão de listas de espera, auditoria clínica,
indicadores de cuidado, entre outras.

Para a utilização dessas ferramentas, deve-se considerar a clínica centrada
nas pessoas; efetiva, estruturada com base em evidências científicas; segura,
que não cause danos às pessoas e aos profissionais de saúde; eficiente,
oportuna, prestada no tempo certo; equitativa, de forma a reduzir as
desigualdades e que a oferta do atendimento se dê de forma humanizada.



Conceito Trabalho em Equipe
O trabalho em equipe é realizado por meio de trabalho

colaborativo, múltiplo e interdependente, agrega maior capacidade de
análise e de intervenção sobre problemas, demandas e necessidades de
saúde, em âmbito individual e/ou coletivo. Desse modo, produz
potencialmente ações mais abrangentes que aquelas encontradas em
trabalhos segmentados ou uniprofissionais, desde que bem construídas e
articuladas.

No âmbito do Nasf, encontram-se diferentes profissionais comNo âmbito do Nasf, encontram-se diferentes profissionais com
formações que complementam as equipes mínimas de Atenção Básica e
podem também ser complementares entre si. Essa composição favorece
ações integradas e abrangentes, não se pautando pela delimitação de atos
profissionais exclusivos, nem pela anulação dos saberes nucleares e
específicos, mas colocando as diferentes capacidades (específicas e comuns)
a serviço do trabalho coletivo da equipe, diante de necessidades concretas
de usuários e grupos sociais.



Conceito Consulta Compartilhada

O atendimento ou consulta compartilhada pode ser considerado

uma das intervenções mais frequentes na rotina de trabalho de um
profissional do Nasf. Ao ser solicitado a apoiar, uma das primeiras
oportunidades desse profissional de conversar diretamente com o paciente
ou família em questão costuma ser atendimento compartilhado entre a
equipe de ESF e do Nasf.equipe de ESF e do Nasf.

No contexto de trabalho do Nasf, as consultas compartilhadas
constituem ótima ocasião para um contato pessoal entre equipe de apoio e
usuário, oportunizando momentos de discussão sobre o caso antes e após o
atendimento. Durante a consulta, normalmente estarão presentes ao menos
um integrante da equipe de Saúde da Família e um do núcleo de apoio, além
do paciente ou seus familiares. A configuração do cenário da consulta
dependerá de sua finalidade.



Relatórios Analítico

Aborda temas

importantes para a AB,

utilizando os dados da

avaliação externa do

PMAQ.

Ferramentas e dispositivos disponíveis

PMAQ.

Podem acessar os

relatórios tantos os

gestores municipais

quanto as equipes.



AUTOAVALIAÇÃO

AMAQ

Ferramentas e dispositivos disponíveis

AMAQ



Ferramentas e dispositivos disponíveis



Relatórios de Produção



Relatórios de Produção



Engajamento do cidadão sobre o seu cuidado

• Informações de 
atendimentos
realizados na
Atenção Básica
(registros contidos
no SISAB)no SISAB)

• Possibilidade de 
avaliar o 
atendimento por
meio do aplicativo



OBRIGAD@
(61) 3315 6244

DAB@SAUDE.GOV.BRDAB@SAUDE.GOV.BR



Ferramentas e dispositivos disponíveis

- relatórios analíticos do PMAQ;
- Dados coletados no PMAQ e no e-SUSAB
- Curso gerente
- Curso Matriciamento NASF
- ver site sgtes
- Autoavaliação- Autoavaliação
- CABs
-
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• Caderno de Atenção Básica nº 39 


