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REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
Legislação Aplicada
• Portaria n. 4279 de 2010 – Estabelece diretrizes para a organização da
Rede de Atenção à Saúde no SUS;
• Decreto n. 7508/2011;
• Portarias que descrevem cada rede específica.
Conceito RAS – Portaria n. 4.279/2010
As RAS são arranjos organizativos integradas por meio de sistemas de
apoio técnico, logístico e de gestão, que buscam garantir a integralidade do
cuidado.
Justificativa RAS

Cenário da Saúde no Brasil
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Perfil Epidemiológico do Brasil

Organização da RAS
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Direto do concurso
1. (AOCP/2015) As reformas sanitárias continuam sendo necessárias, mas
uma nova agenda deverá impor-se e terá como principais objetivos gerar
valor para as pessoas usuárias dos sistemas de atenção à saúde e diminuir
as iniquidades. Para alcançar esses objetivos, faz-se necessário:
a. maior quantidade de unidades básicas de saúde para atendimento de pessoas com baixa renda.
b. implantação das redes de atenção em saúde.
c. ampliação de serviços altamente especializados.
d. oferta de serviços de acordo com a necessidade política.
e. centralização de serviços de atenção primária.

Comentário
a. O foco na Atenção à Saúde é para todos. A universalidade não prioriza
uma classe específica.
b. O foco do Ministério da Saúde é organizar a saúde em forma de redes,
para que seja integrada.
c. O foco é a Atenção Básica, agir na promoção e prevenção de doenças,
sem, contudo, esquecer a atenção especializada.
d. A necessidade é do usuário, da família e da comunidade.
e. Centrado no usuário e descentralizado no atendimento.
Conceito Rede de Atenção à Saúde:
Decreto n. 7508/2011: conjunto de ações e serviços de saúde articulados em
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da
assistência à saúde.
Objetivos da RAS
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Atributos da Rede de Atenção à Saúde
1. População e território definidos com conhecimento de suas necessidades;
2. Extensa gama de estabelecimentos de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, gestão de casos e reabilitação;
3. ABS estruturada como 1º nível de atenção e porta de entrada preferencial do sistema, constituída de equipe multidisciplinar;
4. Prestação de serviços especializados em lugar adequado;
5. Continuidade do cuidado e integração assistencial;
6. Saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade;
7. Sistema de governança único para toda a rede com o propósito de:
a) criar uma missão, visão e estratégias;
b) definir objetivos e metas;
c) articular as políticas; e
d) desenvolver a capacidade de gestão → planejar, monitorar e avaliar o
desempenho.
8. Participação social ampla;
9. Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico;
10. Recursos humanos suficientes e comprometidos;
11. Sistema de informação integrado;
12. Financiamento tripartite;
13. Abordagem das determinantes da saúde (condições econômicas e sociais
que afetam a saúde);
14. Gestão baseada em resultado.
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�Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a
aula preparada e ministrada pela professora Fernanda Barboza.
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