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Transição epidemiológica no Brasil:
a tripla carga de doença

A transição dos sistemas de atenção à saúde
Sistema fragmentado
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Organizado por componentes
isolados
Organizado por níveis
hierárquicos
Orientado para a atenção a
condições agudas
Voltado para indivíduos
O sujeito é o paciente
Ação reativa
Ênfase nas ações curativas
Ênfase no cuidado profissional
Sem ente de coordenação

Rede de atenção à saúde
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizada por um contínuo de
atenção
Organizada por uma rede
poliárquica
Orientada para a atenção a
condições crônicas e agudas
Voltada para uma população
O sujeito é agente de sua saúde
Ação proativa
Atenção integral
Ênfase no cuidado interdisciplinar
Coordenação na APS

Fonte: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2011.

A estrutura operacional das redes de atenção
à saúde

Fonte: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2011

Os papéis da APS nas redes de
atenção à saúde

• Instituir e manter a base populacional das redes de atenção
à saúde
• Resolver a grande maioria dos problemas de saúde
• Coordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e
informações nas redes de atenção à saúde

Fonte: Mendes EV. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação da
estratégia da saúde da família. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2012.

A resolutividade da APS

• Pesquisa feita em Florianópolis verificou um
referenciamento para a atenção especializada de 12,5%
• Pesquisa feita em Porto Alegre (Grupo Hospitalar
Conceição) verificou um referenciamento para a atenção
especializada de 9%
• Em Toledo, Paraná, verificou-se um referenciamento para
a atenção especializada de 5%
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A importância da APS na coordenação das redes
de atenção à saúde
Estratificação de
Risco

Baixo Risco
Médio Risco
Alto Risco
Muito Alto
Risco

Alto e muito alto riscos
encaminhados à AAE

Fonte: Lopes PRR. O centro de atenção secundária integrado Viva Vida e Hiperdia em Santo Antônio do Monte. Belo Horizonte:
I Seminário Internacional de Atenção às Condições Crônicas; 2014

O impacto da organização em rede da APS e
AAE no uso de UTI´s neonatais em Toledo,
Paraná
•

•

•

Percentual de partos pré-termos
realizados nas gestantes de alto
risco atendidas no sistema
integrado APS/AAE: 4%
Percentual de partos pré-termos
realizados nas gestantes
atendidas no SUS do Paraná:
12%
Consequência: grande
diminuição na utilização de UTI´s
neonatais

Fontes:
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O hospital ilha

• O hospital como parte de um sistema fragmentado de
atenção à saúde
• O hospital como ponto de atenção à saúde isolado, sem
comunicação horizontal com outros hospitais e sem
comunicação vertical com os pontos de atenção
ambulatoriais secundários, com a atenção primária à saúde,
com os sistemas de apoio e com os sistemas logísticos
• O hospital com um sistema de governança isolado sem
integração com a governança de pontos de atenção à saúde

Fonte: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2011

A inserção dos hospitais nas redes
de atenção à saúde
•
•

•

•

Mover-se de um enfoque intraorganizacional para uma
perspectiva sistêmica
Trabalhar mais proximamente com parceiros locais,
especialmente com a atenção primária à saúde e com os
serviços de assistência social
Operar com integração vertical com outros equipamentos de
saúde compondo redes de atenção à saúde e rompendo os
limites organizacionais
Prover serviços por meio de redes horizontais que integrem
outros hospitais de agudos e outros equipamentos não
hospitalares

Fonte: Naylor C, Aldewieck H, Honeyman M. Acute hospitals and integrated care: from hospitals to health systems.
London,:The King´s Fund; 2015

Fonte: Araujo EC. Desafios para a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Brasília: World Bank Group; 2018

A construção das redes de atenção à
saúde: uma agenda de inovação
A agenda implica mudanças coordenadas e concomitantes
nos três componentes dos sistemas de atenção à saúde: o
modelo de gestão, o modelo de atenção à saúde e o modelo
de financiamento
MP: Modelo Político: Modelo de Gestão
MT: Modelo Técnico: Modelo de atenção à saúde
ME: Modelo Econômico: Modelo de financiamento

MP
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ME
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A mudança do modelo de gestão: da gestão da
oferta para a gestão da saúde da população

Tripla meta
Saúde de população

Experiência
do cuidado
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Custo per
capita

A mudança dos modelos de atenção:
a utilização de modelos com base em
evidência

• Modelo de atenção crônica
• Modelo da pirâmide de risco
• Modelo expandido de atenção às condições crônicas

Fonte: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2011

As características essenciais dos modelos
de atenção às condições crônicas
• proativa
• contínua
• integrada

• do sistema de atenção
• dos profissionais de saúde
• das pessoas usuárias

Fontes:
Wagner EH. Chronic disease management: what will take to improve care for chronic illness? Effective Clinical Practice, 1: 2-4, 1998
Organização Mundial da Saúde. Cuidados inovadores para condições crônicas: componentes estruturais de ação. Brasília: OMS; 2003.
Mendes EV. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação da estratégia da saúde da família.
Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2012

Modelos de atenção às condições crônicas
internacionais
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Um modelo expandido de atenção às
condições crônicas para o SUS (MACC)
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Fonte: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2011

O desafio do modelo de financiamento:
do pagamento por volume para o pagamento por
valor
PAGAMENTO POR
PROCEDIMENTOS

PAGAMENTO
POR VOLUME DE RECURSOS
(fee-for-service)

PAGAMENTO POR PERFORMANCE

PAGAMENTO POR
PACOTE OU EPISÓDIO

PAGAMENTO POR
CAPITAÇÃO
PAGAMENTO GLOBAL
POR UMA POPULAÇÃO

SISTEMA DE PAGAMENTO
BASEADO NO VALOR PARA
AS PESSOAS
(fee-for-value)
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