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INTRODUÇÃO%
Essa!Nota!Técnica!apresenta!as!diretrizes!e!estratégias!constantes!na!PT/GM!4279!

de! dezembro! de! 2010,! pactuada! na! última! CIT! de! 2010,! necessárias! para! a!

estruturação!das!Redes!de!Atenção!à!Saúde!(RAS)!como!uma!forma!de!superar!a!

fragmentação! da! atenção! e! da! gestão! nas! Regiões! de! Saúde! e! aperfeiçoar! o!

funcionamento!políticoWinstitucional!do!Sistema!Único!de!Saúde!(SUS),!com!vistas!a!

assegurar!ao!usuário!o!conjunto!de!ações!e!serviços!que!necessita!com!efetividade!

e!eficiência.%
%
%DIRETRIZES%E%ESTRATÉGIAS%PARA%IMPLEMENTAÇÃO%DA%RAS%
I.% Fortalecer% a% APS% para% realizar% a% coordenação% do% cuidado% e% ordenar% a%
organização%da%rede%de%atenção%%
Estratégias:%

Realizar! oficinas! macrorregionais! sobre! RAS! e! planificação! da! APS! com! a!

participação!dos!estados!e!municípios,!com!vistas!ampliar!a!compreensão!sobre!a!

organização!da!RAS!e!qualificar!o!planejamento!do!Sistema!a!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,!desenvolvendo!ações!

como:!

Incentivar! a! organização! da! porta! de! entrada,! incluindo! acolhimento! e!

humanização!do!atendimento_!

Integrar! a! promoção! e! vigilância! em! saúde! na! APS! (território! único,!

articulação!dos!sistemas!de!informação,!agentes!de!vigilância!em!saúde)_!
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Incorporar! a! prática! de! gestão! da! clínica! para! prover! um! contínuo! de!

qualidade!e!segurança!para!o!usuário_!

Induzir! a! organização! das! linhas! de! cuidado,! com! base! nas! realidades!

locorregionais,!identificando!os!principais!agravos!e!condições_!

Planejar! e! articular! as!ações!e! serviços! de! saúde! a! partir! dos! critérios! de!

acesso!e/ou!tempoWresposta_!

Ampliar! o! financiamento!e!o!investimento!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%CGR%no%processo%de%governança%da%RAS%
Estratégias:%

Assegurar! a! institucionalidade! dos! CGR! como! o! espaço! de! tomada! de!

decisão!e!de!definição!de!ações!estratégicas!no!âmbito!da!região!de!saúde_!

Incentivar!o!papel!coordenador!das!Secretarias!Estaduais!de!Saúde!(SES)!na!

organização!dos!CGR!visando!à!implantação!da!RAS_!

Qualificar!os! gestores! que! integram! os! CGR,! sobre! os! instrumentos! e!

mecanismos!do!processo!de!governança!da!RAS_!

Incorporar!permanentemente!nas!pautas!das!CIBs!o!apoio!à!organização!da!

RAS_!

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% da% RAS% e% o%
gerenciamento%de%risco%e%de%agravos%à%saúde.%
Estratégias:%

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)! na! RAS! de! modo! transversal! e! integrado,! compondo! Rede! de!
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compromisso! e! coWresponsabilidade! para! reduzir! a! vulnerabilidade! e! os! riscos! à!

saúde!vinculados!aos!determinantes!sociais_!

Incorporar!a!análise!de!situação!de!saúde!como!subsídio!à! identificação!de!

riscos!coletivos!e!ambientais!e!definição!de!prioridades!de!ações_!

Implantar!do!apoio!matricial!na!dimensão!regional.!

%
IV.%Fortalecer%a%política%de%gestão%do%trabalho%e%da%educação%na%saúde%na%RAS%
Estratégias:%

Elaborar! proposta! de! financiamento! tripartite! para! criação!ou! adequação!do!

Plano! de! Cargos,! Carreira! e! Salários! (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!práticas!na!APS_!

Ampliar! o!PróWSaúde! /!Programa!de!Educação!pelo!Trabalho!para!a!Saúde!

(PET! SAÚDE)! para! todas! as! instituições! de! ensino! superior! visando! à! mudança!

curricular!e!à!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_!

Promover! articulação!política! junto! ao!Congresso!Nacional! visando!à! busca!

de! soluções! para! os! problemas! advindos! da! Lei! Responsabilidade! Fiscal! na!

contratação!da!força!de!trabalho!para!o!SUS.!

%
V.%Implementar%o%Sistema%de%Planejamento%da%RAS%
Estratégia:%

Fortalecer! a! capacidade! de! planejamento! integrado! entre! municípios! e!

estado,!a!partir!da!realidade!sanitária!regional_!

Atualizar! o! PDRI,! considerando! a! ampliação! do! acesso,! integralidade! e!

equidade! na! organização! da! estrutura! regional! de! atenção! à! saúde! e!

sustentabilidade!da!RAS.!

!
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VI.%Desenvolver%os%Sistemas%Logísticos%e%de%Apoio%da%RAS!
Estratégias:%
Estabelecer!os!parâmetros!de!regulação!do!acesso!do!sistema!de!saúde_!

Ampliar! o! financiamento! para! os! complexos! reguladores! com! vistas! à!

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! da!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!da!RAS_!

Avançar! no! desenvolvimento! da! gestão! da! tecnologia! de! informação! e!

comunicação!em!saúde!na!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%da%RAS%
Estratégias:%

Definir! os!mecanismos! de! alocação! dos! recursos! de! custeio! e! investimento!

para!a!implementação!da!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_!
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Propor!novos!mecanismos!de!financiamento!das!políticas!públicas!de!saúde!

com! foco! na! garantia! do! contínuo! 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.!

%
CONSIDERAÇÕES%FINAIS!

O! CONASS! já! vem! trabalhando! esse! tema,! na! forma! de! realização! de!

Oficinas!de!Rede!de!Atenção!à!Saúde!e!Planificação!da!Atenção!Primária!à!Saúde.!

Durante! os! últimos! 4! anos,! discutiu! com! o! Ministério! da! Saúde! e! com! o!

CONASEMS,! sobre! a! necessidade! de! alinhar! essa! discussão! e! efetivamente!

implantar!a!rede!nos!estados!e!municípios.!!

A! publicação! da! PT/GM! 4279! de! dezembro! de! 2010,! foi! o! primeiro! passo.!

Caberá!agora!aos!gestores!do!SUS!discutir!de!forma!tripartite,!as!ações!necessárias!

para!operacionalizar!as!estratégias!propostas.!


