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Políticas Públicas de Saúde e Processo de Trabalho em Saúde da Família 

Módulo 4 - Princípios Gerais da Estratégia em Saúde da Família.

Objetivo: Analisar os fundamentos da Atenção Primária à Saúde.

Seção 2 – Atenção Primária à Saúde e Estratégia de Saúde da Família

Item 2.2.1 – Fundamentos da Atenção Primária à Saúde.

Os fundamentos que norteiam a ação da Atenção Primária à Saúde no Brasil foram propostos 
a partir do conteúdo do livro Atenção Primária de Bárbara Starfield (2002 e 2004).    Os 
fundamentos ou requisitos se organizam da seguinte forma: acesso universal, integralidade 
no atendimento; longitunalidade (relação mútua entre o usuário e o profissional de saúde e a 
continuidade enquanto oferta regular dos serviços); Valorização profissional;  Acompanhamento 
e avaliação;  Estimulo a participação popular e controle social.

Autores como Mendes (2010) afirmam que são sete os fundamentos, que denomina de 
atributos essenciais e derivados: 

ATRIBUTOS FUNÇÕES
• Primeiro Contato

• Resolubilidade
• Longitunalidade
• Integralidade

• Comunicação• Coordenação
• Focalização na família
• Orientação comunitária

• Responsabilização
• Competência cultural

Fonte: FIGURA 7 – Atributos e funções da Atenção Primária à Saúde (APS) nas Redes de Atenção à Saúde (RASs). In: 
MENDES, 2011.

A discussão dos atributos dá ênfase à orientação do cuidado com base na família e no seu 
modo de ser e viver, no que se refere a atenção, ambiente, cuidado, encaminhamento aos 
serviços que lhe são indispensáveis, assim como estimular sua participação nos programas 
e/ou atividades da Saúde da Família e da comunidade. Para Mendes (2010) são esses 
atributos que apóiam a APS no cumprimento de suas três funções essenciais (FIG. 7): a 
resolubilidade, a comunicação e a responsabilização, isto significa que deve ser resolutiva, 
capacitada, portanto, cognitiva e tecnológica, para atender mais de 85% dos problemas de 
sua população.
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