


Este módulo tem como objetivo refletir sobre a cobertura do Sistema 

Único de Saúde (SUS) às populações prisionais mediante a 

implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional.  

Objetivo 



Evolução do sistema prisional no Brasil 
 
1.1 Introdução da unidade 
1.2 Direitos humanos  
1.3 Políticas de atenção à saúde das 
pessoas privadas de liberdade no sistema 
prisional  
 
 
 
Princípios, diretrizes e leis orgânicas do 
Sistema Único de Saúde  
 
2.1 Construção do Sistema Único de 
Saúde no Brasil  
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Redes de atenção à saúde 
 
3.1 O que é uma rede de atenção à 
saúde? 
3.2 O papel das equipes de atenção 
básica nas redes de atenção à saúde 
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Os estudos da dinâmica prisional “quase sempre estiveram associados à própria 

discussão pública acerca do papel da prisão como instituição”. 

Na França e na Inglaterra também se buscou entender – e denunciar – os 

sistemas carcerários existentes. Nesses países, os estudos sugeriram que a 

ressocialização é extremamente difícil. 

Esses países melhoraram a qualidade de vida dentro dos presídios e investiram 

em estudos que trouxeram à tona os acordos internos, as pactuações entre 

presos, entre presos e custodiadores, a formação de lideranças, a organização 

social de presos. 

Introdução da Unidade  



O contexto brasileiro se agrava pela 

pesada herança antidemocrática e pela 

opção do desenho do sistema sob forte 

influência norte-americana. 

Nosso sistema prisional reflete as muitas 

dicotomias existentes na sociedade. 

Introdução da Unidade 

Essas instituições “violam quaisquer condições dignas de sobrevivência, ainda mais 

quando se somam à privação de liberdade a superlotação, a ociosidade, a não 

separação dos presos nas celas, maus-tratos, como é característico nas prisões 

brasileiras...”. O Estado prende para ensinar o cidadão a respeitar a lei, mas o 

castiga descumprindo todas as leis e destituindo-o dos direitos de cidadania. 



Direitos humanos 

O desrespeito aos direitos humanos, 
encontrado em muitas instituições 

penais, evidencia a múltipla 
penalização imposta aos criminosos.  

 

Essas privações desconstroem o valor da 

dignidade humana, assim como a 

possibilidade de reinserção social. 

A luta pela garantia dos direitos 

humanos vem se desenvolvendo desde a 

Antiguidade, com avanços e retrocessos. 

Em 439 a.C., Ciro, rei da Pérsia, 

conquistou a cidade da Babilônia. Suas 

ações de libertar os escravos, dar direito 

de escolha de religião e estabelecer a 

igualdade racial ficaram registradas em 

um cilindro de barro, que é 

reconhecido como a carta pioneira em 

direitos humanos no mundo. 



Cilindro de Ciro 

Direitos humanos 



Outros documentos foram reafirmando os direitos individuais no Ocidente:  
 
 Carta Magna de 1215;  
 Petição de Direito em 1628; 
 Constituição Americana de 1787; 
 Declaração dos Direitos dos Estados Unidos (1791);  
 Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). 

 
 

No ano de 1945 ocorria o término da Segunda Guerra Mundial, que afligia o 
mundo desde 1939. Delegados de 50 países reuniram-se e formaram um corpo 
internacional de promoção de paz e prevenção de futuras guerras. “Nós, os povos 
das Nações Unidas, estamos determinados a salvar as gerações futuras do flagelo 
da guerra, que por duas vezes na nossa vida trouxe incalculável sofrimento à 
Humanidade” (XAVIER et al, 2007, p. 33). 

Direitos humanos 



Em 1948, as Nações Unidas constituíram 

uma comissão que elaborou o documento 

que se transformaria na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

A Declaração proclama inequivocamente 

os direitos inerentes de todos os seres 

humanos: "Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos“. 

Direitos Humanos 

Eleanor Roosevelt exibe cartaz contendo a    
Declaração Universal dos Direitos Humanos 



A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como ideia 

central que todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos e que as pessoas não devem sofrer 

discriminações.  

Sua implementação toma como princípio que as políticas de 

direitos humanos precisam oferecer “um mínimo de 

garantias referentes à vida, à liberdade e ao convívio social”. 

Direitos Humanos 



Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de 
liberdade no sistema prisional 

Duas peças regulam o sistema 
prisional: o código penal e a lei de 

execuções penais. 
 

O código penal brasileiro, definido pelo 

Decreto Lei no 2.848 de 7 de dezembro 

de 1940 dispõe sobre a aplicação da lei 

penal.  

A Lei de Execuções Penais (LEP) no 

7.210 de 11 de julho de 1984 é 

resultado de profundos debates que 

buscavam a reforma judicial.  

A execução penal tem por objetivo 

efetivar as disposições de sentença ou 

decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado. 



A LEP pode ser entendida com base em três objetivos centrais: 
 
 a garantia de bem-estar do condenado;  
 a necessidade de classificação do indivíduo e a individualização da 

pena; 
 a assistência necessária dentro do cárcere. 

 
Ressalta ainda a importância das ações de ressocialização ao dispor, em seu 
artigo 1o, sobre a “harmônica integração social do condenado”. Essa 
integração é prevista dentro e fora dos muros das prisões. Para isto, são 
legislados espaços para garantir os mais diversos tipos de assistência à 
pessoa privada de liberdade. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Em 2008 e em 2009, mais de 

50% das pessoas presas tinham 

menos de 29 anos de idade e 

Ensino Fundamental completo. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



No caso do sexo masculino, o maior número de 

prisões se deu por roubo, seguido por 

envolvimento com entorpecentes, homicídios e 

furtos. No caso das mulheres, as causas mais 

frequentes foram envolvimento com entorpecentes, 

furtos e homicídios. 

Apesar de a população brasileira ter desacelerado 

seu crescimento e de a pobreza ter se reduzido 

drasticamente, a população prisional crescia em 

uma proporção de 3% ao ano. Nos últimos anos, 

houve uma aceleração para 7% ao ano. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



A população carcerária em 2009 era de 417.112 pessoas em todos os 

regimes (fechado, semiaberto e aberto), com 294.684 vagas em 1.806 

estabelecimentos prisionais em todo o país. 

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, ago/2013) davam conta de 

que havia 2.721 unidades prisionais no país (março/2013), entre 

penitenciárias, cadeias, delegacias, casas de albergado, colônias agrícolas, 

centros de remanejamento e detenção provisória, hospitais de custódia e 

tratamento psiquiátrico (HCTP). 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 

O perfil dos presos representa 

sua situação de pobreza. 

Tipicamente foram encontrados 

jovens com escolaridade baixa, 

história de trabalho infantil, 

envolvimento com drogas ilícitas, 

ingresso precoce no crime e sem 

condições de entrada no mercado 

de trabalho, o que facilita o 

retorno ao crime. 



Há crianças nas dependências de 53 dos 1.598 estabelecimentos visitados (elas 

permanecem lá por uma previsão legal, isto é a LEP, que possibilitada a estada e 

a permanência de crianças com até 7 anos incompletos, junto à mãe). 

Existiam 1.900 indígenas e 4.700 estrangeiros presos. Na grande maioria dos 

presídios não há separação dos presos maiores de 60 anos dos demais, ou entre 

presos primários e reincidentes. 

168 estabelecimentos informaram ter havido 1.439 fugas, 12 rebeliões, 37 

mortes, 678 presos com ferimentos e 267 com lesões corporais. 

92 instituições informaram não haver camas e 51 não haver colchões para todos 

os presos. Em 38 instituições a água do banho não era aquecida, e na grande 

maioria destas o cardápio não era orientado por nutricionistas.  

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



É dever do Estado a assistência ao preso, objetivando 

prevenir a reincidência no crime e efetivar seu retorno à 

sociedade. São previstos especialidades nas áreas da saúde, 

bem como a obrigatoriedade da assistência à mulher, 

extensiva ao recém-nascido. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Uma referência essencial nessa discussão 

é encontrada nas Regras Mínimas para 

Tratamento de Prisioneiros, adotadas pelo 

1.o Congresso das Nações Unidas sobre 

Prevenção do Crime e Tratamento de 

Delinquentes. Essas regras são 

recomendadas pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) como referencial 

mínimo para organização dos sistemas de 

execução de penas e tratamento dos 

presos no mundo. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



O documento apresenta ainda regras gerais para administração dos 
estabelecimentos penais, abordando: 
 
 A inclusão do preso na unidade prisional, a forma de registro, a 

separação e classificação por sexo, o tipo de infração e condenação. 
 Condições mínimas adequadas para instalações físicas e atendimento às 

necessidades. 
 Formas de aplicação de sanções e disciplina. 
 Garantias de assistência adequada aos atendimentos à educação, 

religião, saúde, etc. 
 Escolha e preparação do pessoal penitenciário. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Em 2013, nove estados informaram ao Conselho Nacional do Ministério Público 
que:  
 Na maioria de suas prisões, não existiam farmácias nem havia protocolo de 

procedimentos específicos em caso de ocorrência de patologias 
infectocontagiosas. 

 Em 25 prisões não havia atendimento médico emergencial quando 
necessário, e não era prestado atendimento pré-natal às gestantes. 

 Existia distribuição de preservativo apenas em metade das unidades 
respondentes. 

 
Outros estudos mostraram realidades semelhantes, repetindo- se a ausência 
total ou parcial de assistência, inclusive de saúde. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



De fato, algumas medidas têm sido tomadas. O caminho é árduo e lento, mas 

essas medidas proporcionam algumas esperanças. 

Em 2003 o Ministério da Justiça e Ministério da Saúde publicaram a Portaria 

Interministerial 1.777, instituindo o Plano Nacional de Saúde do Sistema 

Penitenciário – PNSSP. O plano previa estratégias e linhas de ação que 

possibilitavam a inclusão da população penitenciária no SUS em ações e serviços 

legalmente definidos pela Constituição Federal, pela Lei no 8.080/90, pela Lei no 

8.142/90.  

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Assim, pela primeira vez a população carcerária teria uma 
política específica, que buscava responder aos seus problemas 
de saúde, desenvolvida dentro de uma lógica fundamentada 

nos princípios do SUS. O objetivo era promover atenção 
integral à população confinada em unidades prisionais 

masculinas e femininas, inclusive nas psiquiátricas. 
 
 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Os princípios que fundamentam 
esse Plano no Sistema 
Penitenciário são pautados na 
ética, justiça, cidadania, 
direitos humanos, participação, 
equidade, qualidade e 
transparência. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Têm como diretrizes estratégicas: 

 Promover atenção integral à população confinada em unidades prisionais masculinas e 
femininas, inclusive nas psiquiátricas. 

 Prestar assistência integral resolutiva, contínua e de boa qualidade às necessidades de 
saúde da população penitenciária. 

 Contribuir para o controle e (ou) a redução dos agravos mais frequentes     que acometem a 
população penitenciária. 

 Definir e implementar ações e serviços consoantes com os princípios e as diretrizes do SUS. 

 Proporcionar o estabelecimento de parcerias por meio do   desenvolvimento de ações 
intersetoriais. 

 Contribuir para a democratização do conhecimento do processo  saúde/doença, da 
organização dos serviços e da produção social da saúde. 

 Provocar o reconhecimento da saúde como um direito da cidadania. 

 Estimular o efetivo exercício do controle social. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



O PNSSP criou condições importantes e orientou os governos na busca de 

congruências entre a execução penal e o SUS.  

O PNSSP representou uma das mais significativas experiências de 

humanização no sistema de justiça criminal no país. Pretendendo viabilizar o 

acesso da população custodiada ao SUS, os ministérios signatários dessa 

norma buscaram recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e do Fundo 

Penitenciário Nacional (Funpen). 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



O Ministério da Saúde comprometeu-se 

a repassar kits de medicamentos. 

 

Tentava-se viabilizar a atenção integral 

à saúde da população carcerária, com 

financiamento bipartite entre os 

Ministérios da Saúde e da Justiça, 

ficando o primeiro responsável por 70% 

dos recursos. 

  

 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



O incentivo financeiro foi planejado em forma escalonada, com o número 

de pessoas presas definindo a carga horária e a constituição das equipes.  

Equipe mínima: um médico, um enfermeiro, um odontólogo, um 

psicólogo, um assistente social, um auxiliar de consultório dentário e um 

técnico de enfermagem. 

Estabelecimentos prisionais com até 100 pessoas presas receberiam, por 

no mínimo quatro horas semanais, os cuidados da equipe de saúde da 

área na qual o presídio está sediado, com financiamento de R$ 2.700,00 

por mês.  

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



O rol mínimo de ações de saúde:  

 atenção preventiva, curativa e promocional voltada a saúde bucal,  

 saúde da mulher,  

 DST/HIV/Aids,  

 saúde mental,  

 hepatites,  

 tuberculose,  

 hipertensão,  

 diabetes e  

 hanseníase, bem como aquisição e controle de medicamentos, imunizações 

e exames laboratoriais. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Dificuldades na execução do PNSSP: 
 
 Financiamento insuficiente. 
 Lógicas diferenciadas de atenção entre as instituições de segurança 

pública e as de saúde. 
 Ausência de carreira profissional e dificuldades na contratação de equipes 

para o trabalho no sistema prisional. 
 Falhas de atendimento e dificuldades de acesso à rede. 
 Uso incipiente dos sistemas de informação em saúde. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



A situação a que está submetida a população 

carcerária seria responsável por inúmeros 

agravos de saúde. 

A superlotação das celas, sua precariedade e 

sua insalubridade tornam as prisões num 

ambiente propício à proliferação de 

epidemias e ao contágio de doenças.  

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Um preso que adentrou lá numa condição 

sadia, de lá não saia sem ser acometido de 

uma doença ou com sua resistência física e 

saúde fragilizadas (ASSIS, 2007, p. 75). 

A ordem social atual produz desemprego, 

emprego precário e redução da proteção 

social, fatores que têm sido 

“paliativamente” enfrentados com força de 

polícia e pena de prisão. 

 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Coerência com os princípios do SUS: 
 

Garantir, de fato, a universalidade. 
Possibilitar a atenção integral. 
“Desprisionalizar” os serviços de saúde, adequando-os aos modelos SUS. 
Focalizar e qualificar as formas de gestão e operacionalização. 
Estabelecer melhores mecanismos de controle e avaliação. 
Ampliar o financiamento.  

 
Aplicação de efeitos previstos em Lei, que induziriam as unidades federativas 
qualificadas ao PNSSP a reprogramar os recursos do incentivo para atenção à 
saúde da população privada de liberdade. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Os ministérios da Saúde e da Justiça 

publicaram em 2 de janeiro de 2014 a 

Portaria Interministerial n.o 1, que 

instituiu a Política Nacional de Atenção 

Integral às Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) 

no âmbito do SUS. 

O objetivo era garantir o acesso ao 

cuidado integral no SUS das pessoas 

privadas de liberdade no sistema 

prisional (BRASIL, 2014). 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Define pessoas privadas de liberdade no sistema prisional como aquelas, com 

idade superior a 18 anos, que “estejam sob a custódia do Estado em caráter 

provisório ou sentenciados para cumprimento de pena privativa de liberdade ou 

medida de segurança. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 

Em seus princípios, reafirma o respeito 

aos direitos humanos e à justiça social, 

à integralidade da atenção à saúde, à 

equidade. 



Criação de condições mais favoráveis e a população custodiada passasse a ser 

visualizada pelo SUS, de modo universal, integral e resolutivo. 

A portaria proporciona a constituição das diferentes equipes nos estabelecimentos 

prisionais de acordo com o número de custodiados.  

O mecanismo para essa construção coletiva e solidária se dá pela exigência da 

constituição de um Grupo Condutor Estadual formado pela Secretaria Estadual de 

Saúde, Secretaria Estadual de Justiça ou congênere e pelo Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do estado. 

Esse grupo tem a função de planejar, conduzir, monitorar e avaliar a política no 

âmbito estadual.  

Elaboração do Plano de Ação Estadual e Municipal de Saúde no Sistema Prisional. 

  

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Ministério da Saúde publicou a Portaria n.o 482, que institui 

normas para sua operacionalização no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) apresenta a conformação das equipes, o 

financiamento destas e a organização dos serviços.  

Há possibilidade de constituir equipes com várias categorias 

profissionais, com foco na saúde mental também. Deve-se 

basear na necessidade e na realidade local. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



Os equipamentos e as instalações físicas 

são de responsabilidade das secretarias 

de justiça ou congêneres. 

As Equipes de Saúde no Sistema Prisional 

(ESP) têm a função de realizar a atenção 

básica nas instituições prisionais e fazem 

parte da atenção básica municipal 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 



A adesão dos estados e municípios ao PNAISP fica condicionada à 

apresentação do Termo de Adesão Estadual e Municipal. 

O Ministério da Saúde deverá avaliar a proposta e publicar ato específico 

de habilitação contendo o incentivo financeiro. 

A PNAISP realiza uma extensão de cobertura efetiva da atenção básica do 

SUS. Assim, torna cada unidade prisional uma porta de entrada e um 

ponto de atenção da rede. 

Políticas de Atenção à saúde das Pessoas Privadas de liberdade no sistema prisional 
 





O SUS é um sistema de saúde de tipo universal, criado em 1988, como resultado 

direto da promulgação da “Constituição Cidadã”.  

 

Construção do Sistema Único de Saúde 



Abrange todas as dimensões da saúde – da promoção, proteção e prevenção até 

a reabilitação – oferecendo desde atenção básica até o atendimento mais 

especializado. 

A Lei 8.080/1990 e sua complementação, a Lei 8.142/ 1990, denominadas “leis 

orgânicas da saúde”, são consideradas as mais importantes da área da saúde no 

Brasil contemporâneo.  

Um objetivo central e ainda um grande desafio, a partir da promulgação dessas 

leis, é a garantia de acesso à saúde para todas as pessoas (universalização).  

  

 

Construção do Sistema Único de Saúde 



 NOB– Com o intuito de reorganizar o modelo de gestão. Seus principais 

objetivos foram alocação de recursos, promover a integração entre as três 

esferas de governo e promover a transferência das responsabilidades do 

SUS para os estados e municípios. 

 CIT – Comissões Intergestores Tripartite – Instância de articulação e 

pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada 

por gestores do SUS das três esferas de governo. 

 CIB – Comissões Intergestores Bipartite – Espaços estaduais de articulação 

e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os 

aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde. 

São constituídas, paritariamente, por representantes do governo estadual e 

dos secretários municipais de saúde.  

Construção do Sistema Único de Saúde 
 



Linha do Tempo - SUS 



Linha do Tempo – O SUS 



Linha do Tempo - SUS 



Linha do Tempo - SUS 



Leis 8.080 e 8.142 – A regulação das ações e dos 
serviços no contexto do SUS 

O SUS não é um serviço ou uma 
instituição, mas um sistema.  

 

A permanente construção desse sistema 

não representa apenas uma melhora dos 

serviços de saúde.  

É um redirecionamento do padrão de 

relações entre Estado, sociedade civil e 

mercado. 

A implantação do SUS ocorreu em meio a 

um cenário de péssimas condições da 

atenção à saúde no país.  

O objetivo era melhorar a qualidade dessa 

atenção, rompendo com um passado de 

descompromisso social e com a velha 

irracionalidade técnico-administrativa. 

 



O SUS tornou-se a imagem ideal que passou a nortear o trabalho do Ministério da 

Saúde e das secretarias de saúde. 

Três características definem o novo modelo de atenção: 

 A vigência de um sistema nacional de saúde. 

 A proposta de descentralização administrativa e política. 

 Novas formas de gestão, compartilhadas por todos os atores envolvidos – 
usuários, gestores e profissionais. 

 

Uma necessidade fundamental para a construção desse modelo foi detalhar os 

princípios e as diretrizes para o sistema e estabelecer a redistribuição de funções 

e as competências atribuídas às três esferas do governo. 

Leis 8.080 e 8.142 – A regulação das ações e dos serviços no contexto do SUS 
 



Os princípios que pautam o novo modelo de 

atenção foram fixados na Constituição: 

universalidade, equidade e integralidade da 

assistência. 

Esses princípios são os pilares para reverter a 

lógica da provisão de ações e serviços, calcada 

predominantemente na assistência médico-

hospitalar.   

Leis 8.080 e 8.142 – A regulação das ações e dos serviços no contexto do SUS 
 



Lei 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros. 

Cada esfera do governo passa a contar com a Conferência de 

Saúde (que se reunirá a cada quatro anos com a representação 

de diversos segmentos sociais) e com Conselhos de Saúde como 

instância colegiada, de caráter permanente e deliberativo. 

Leis 8.080 e 8.142 – A regulação das ações e dos serviços no contexto do SUS 
 



Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 

Esse decreto regulamenta a Lei 
8.080/90.  

 

O decreto surgiu num momento em 

que os gestores, profissionais de 

saúde, trabalhadores e a sociedade 

de um modo geral vinham vivenciado 

uma situação mais democrática e 

certo avanço no que se refere a seus 

direitos de cidadão. 

O decreto 7.508/2011 dispõe sobre 

organização do SUS, planejamento e 

assistência à saúde e articulação 

interfederativa.  



Uma de suas principais inovações foi 

criação de regiões de saúde. 

Cada região deve ter um mapa de 

saúde, ferramenta importante criada 

para identificar e programar, 

geograficamente, recursos e processos 

de saúde.  

 

Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 



Define o Plano de Saúde como um conjunto de metas, 

diretrizes e objetivos propostos para cada município, e que 

deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, 

fortalecendo assim o controle social. 

Devem constar nesse plano os investimentos para os serviços 

de saúde. 

Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 
 



A divisão do território em regiões de saúde visa garantir acesso, resolutividade e 

qualidade às ações e aos serviços. 

As regiões de saúde devem conter no mínimo ações de atenção primária, 

urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada 

e hospitalar e vigilância em saúde. 

Reforça a importância da Rede de Atenção à Saúde e aborda a Relação Nacional 

de Ações e Serviços de Saúde (RENASES). 

A assistência farmacêutica é consolidada por meio da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME). 

Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 
 



O Decreto reconhece as Comissões Intergestores (Tripartite e Bipartite) e 

institui a Comissão Intergestores Regionais, em que se discute e decide toda a 

gestão da saúde de modo compartilhado. 

Destacamos que está previsto no decreto o acordo de colaboração entre os 

entes federativos. 

O acordo deve ser pautado por meio do Contrato Organizativo de Ação Pública. 

Os conselhos de saúde poderão acompanhar se o que foi proposto está sendo 

realmente realizado e cobrar do poder público o cumprimento das 

responsabilidades firmadas. 

Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 
 



Os principais pontos que devem 

constar no Contrato 

Organizativo de Ação Pública 

são: diretrizes; objetivos e 

metas de atendimento; prazos 

de execução; investimentos de 

cada região. 

 

Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 
 



Em suma, o decreto definiu e aprofundou os conceitos de regionalização, 

hierarquização e regiões de saúde, oficializou a Atenção Básica como porta de 

entrada e ordenadora do acesso ao SUS. 

O decreto sugeriu mais integração entre as três esferas de governo e criou os 

Contratos Organizativos da Ação Pública. 

Por meio do mapa da saúde, definiu o planejamento integrado como ferramenta 

de apoio para a descrição das necessidades de saúde e das ações e dos serviços 

oferecidos pelo SUS.  

Por fim, criou a RENASES e aperfeiçoou a RENAME. 

 

Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 
 



A PNAB caracteriza-se por um conjunto de 
ações de saúde individuais e coletivas, de 

promoção, proteção, reabilitação e 
manutenção da saúde.  

Estratégia Saúde da Família (ESF) como 

organizadora do modelo de atenção 

(BRASIL, 2011). 

Trata, entre outros, dos temas a seguir: 

 Requalificação das Unidades Básicas 
de Saúde. 

 Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF).  

 Programa Saúde na Escola (PSE).  

 Equipes de Saúde Ribeirinhas e 
Unidades da Família Fluvial.  

 Financiamento da Atenção Básica. 

O serviço de saúde deve se organizar 

para assumir sua função central. 

Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 – Política 
Nacional da Atenção Básica 



I. Apresentar território adscrito, permitindo o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com 

impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das 

coletividades. 

II. Viabilizar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da 

rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O 

estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento. 

Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional da Atenção Básica 
 



III. Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização 

entre as equipes e a população adscrita. 

IV. Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando 

ações programáticas e demanda espontânea; articulando as ações de 

promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e 

reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão; 

trabalhando de modo multiprofissional, interdisciplinar e em equipe. 

V. Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia 

e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e 

coletividades do território. 

Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional da Atenção Básica 
 



A Portaria instrui sobre as funções da 

Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

As RAS constituem-se em arranjos 

organizativos formados por ações e 

serviços de saúde com diferentes 

configurações tecnológicas e missões 

assistenciais. 

Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional da Atenção Básica 
 



Entre os atributos dessas redes destacam-se os seguintes: 

 Estruturação da Atenção Básica como primeiro ponto de atenção e 

principal porta de entrada do sistema. 

 Constituição de equipe multidisciplinar. 

 

A Portaria define que “o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 

serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na 

rede regionalizada e hierarquizada”.  

Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional da Atenção Básica 
 



Ser base: modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado 

grau de descentralização e capilaridade. 

Ordenar as redes: Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 

responsabilidade, organizando as necessidades em relação aos outros pontos de 

atenção à saúde. 

Ser resolutiva: Identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando 

e articulando diferentes tecnologias de cuidado. 

Coordenar o cuidado: Elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos 

singulares, e acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de 

atenção das RAS.  

Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional da Atenção Básica 
 



A PNAB consolida e atualiza a política vigente, mantendo 

a ESF como estratégia recomendada para a Atenção 

Básica. Inova, implantando o acolhimento com 

classificação de risco. 

Propõe uma Atenção Básica mais fortalecida e 

ordenadora das redes de atenção, como estratégia 

central para o estabelecimento de linhas de gestão do 

cuidado, buscando o cuidado integral e direcionado às 

necessidades de saúde da população. 

Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional da Atenção Básica 
 



Por meio da implantação do Sistema 

Nacional de Satisfação do Usuário e do 

Portal de Transparência do SUS, fortalece o 

controle social e a participação da 

comunidade.  

Ampliou e revisou o financiamento da 

Atenção Básica e propôs repactuação da 

gestão tripartite e do papel dos estados. 

Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional da Atenção Básica 
 



A consolidação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) é um ponto 

importante da PNAB.  

Esses núcleos são constituídos por equipes compostas por profissionais de 

diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada.  

As equipes de NASF compartilham práticas e saberes em saúde nos territórios 

sob responsabilidade dessas equipes para populações específicas, atuando 

diretamente no apoio matricial às equipes. 

Não são serviços com unidades físicas independentes ou especiais. 

Devem atuar de maneira integrada à RAS e seus serviços. Devem também atuar 

integradamente a outras redes. 

Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional da Atenção Básica 
 



Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional da Atenção Básica 
 

Entre os 
desafios atuais 
na gestão da  
saúde podemos 
destacar: 





As RAS são dispositivos 

organizados com o intuito de 

proporcionar atenção integral à 

população, mediante uma oferta 

contínua de cuidados que visam 

à promoção e à prevenção de 

agravos à saúde.  

Forma de consolidar os princípios 

do SUS, como rege a Lei 

Orgânica 8.080/1990. 

 

O que é uma Rede de Atenção à Saúde? 
 



Objetivam integrar ações e serviços com a finalidade de prover 

acesso aos serviços públicos de saúde e superar as deficiências 

desse acesso. 

São definidas como “arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por 

meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam 

garantir a integralidade do cuidado”. 

  

 

O que é uma Rede de Atenção à Saúde? 
 



O que é uma Rede de Atenção à 
Saúde? 

 



As RAS são compostas por cinco elementos que formam sua estrutura 

operacional: 

 Centro de comunicação – atenção primaria à saúde (APS). 

 Pontos de atenção à saúde secundários e terciários–UPAS e hospitais. 

 Sistemas de apoio – centros de diagnóstico e terapêutico, assistência 
farmacêutica e sistema de informação em saúde. 

 Sistemas logísticos–cartão de identificação dos usuários, prontuário clínico, 
sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de transporte em saúde. 

 Sistema de governança. 

  

 

O que é uma rede de atenção à saúde? 
 



O sistema de governança, permite a 

gerência de todos os componentes 

das redes por meio de estratégias de 

gestão, financiamento e informação. 

O que é uma rede de atenção à saúde? 
 



No âmbito da saúde prisional, quando se trata das pessoas privadas de liberdade, 

mantém-se a lógica das RAS. 

A atenção a essas pessoas exige um trabalho em rede baseado na cooperação 

entre organizações. 

Assim, a Equipe de Atenção Básica Prisional (EABP) poderá contar com um grupo 

de agentes de saúde privados de liberdade. 

Ao mesmo tempo, a RAS deverá incluir elementos da assistência social (SUAS), 

do âmbito da justiça e da segurança pública. 

 

O que é uma rede de atenção à saúde? 
 



Redes Temáticas do Sistema Único de Saúde 
 

As redes temáticas são exatamente 
as redes de atenção à saúde, porém 

voltadas a usuários ou situações 
específicas de saúde. 

 

Constituem-se como um recorte 

longitudinal, no modelo hierarquizado, 

incluindo todos os serviços de diferentes 

níveis, voltados ao atendimento de um 

grupo populacional ou de um agravo 

específico. 

É importante destacar que a percepção 

do sistema de saúde apenas pelo modelo 

hierarquizado e (ou) por redes temáticas 

pode contribuir para a fragmentação 

desses sistemas. 

O desafio encontra-se na organização de 

sistemas plenamente integrados de 

saúde. 



Rede Cegonha – atenção obstétrica e neonatal 

Trata-se de um conjunto de medidas que garante 

às mulheres e às crianças uma assistência 

adequada, humanizada e de qualidade durante 

gravidez, parto e puerpério. Entre essas medidas 

incluem-se: ampliação do acesso; melhoria da 

qualidade do pré-natal e da vinculação da gestante 

à unidade de referência; implementação de boas 

práticas na atenção ao parto e ao nascimento, 

incluindo o direito ao acompanhante de livre 

escolha da mulher no parto. 

Redes Temáticas do Sistema Único de Saúde 
 



Rede de Atenção à Urgência e Emergência 

Objetiva reorganizar o atendimento de urgência e 

emergência na rede pública de saúde, visando 

ampliar e qualificar o acesso humanizado do 

usuário. 

Redes Temáticas do Sistema Único de Saúde 
 



Rede de Atenção Psicossocial: Pretende 

ampliar o acesso à atenção psicossocial de 

maneira articulada e efetiva nos diferentes 

níveis de atenção, qualificando o cuidado por 

meio do acolhimento, do acompanhamento 

contínuo e da atenção às urgências.  

Redes Temáticas do Sistema Único de Saúde 
 



Rede de Cuidado à Saúde da Pessoa com 

Deficiência: Visa garantir a atenção integral às 

pessoas com deficiência, buscando ampliar o 

acesso e qualificar o atendimento no SUS. 

Redes Temáticas do Sistema Único de Saúde 
 



Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas: 

visa ampliar a prevenção e o tratamento do câncer e das 

doenças crônicas em todas as unidades do SUS, 

adequando ações às necessidades de cada região. 

Atualmente se inicia pelo combate ao câncer. 

Redes Temáticas do Sistema Único de Saúde 
 



O papel das equipes de atenção básica nas redes de 
atenção à saúde 

Para legitimar frente à sociedade a 
organização da atenção à saúde em redes, 

é preciso garantir a resolutividade e a 
integralidade da atenção, a fim de suprir 
as necessidades em saúde da população 

sob seu cuidado. 



As especificidades do atendimento nos diferentes níveis de atenção à saúde 

são primordiais. Exigem dos profissionais habilidades e conhecimentos 

diferenciados para cada caso. 

Assim, para oferecer um atendimento de qualidade, você precisa identificar as 

organizações, os serviços e todo o aparato social que possam contribuir e 

tenham disponibilidade de atuação em sua área de abrangência.  

O papel das equipes de atenção básica nas redes de atenção à saúde 
 



Para a inclusão da população prisional, a PNAISP 

estimulou que as necessidades e dificuldades 

fossem discutidas amplamente. 

Para definir o fluxo de atenção, é essencial a 

formalização de vínculos entre os diversos setores. 

É também importante reconhecer as relações já 

existentes entre os serviços e promover o 

reconhecimento dos atores existentes no território.  

O papel das equipes de atenção básica nas redes de atenção à saúde 
 



Caso em seu território a atenção em rede ainda não esteja completamente 

estruturada, é possível realizar o acompanhamento e encaminhar as pessoas 

quando necessário, desde que o profissional tenha ciência dos serviços 

existentes.  

Com a absorção da população privada de liberdade, muitas demandas reprimidas 

serão descobertas. 

Lembre-se de que a rede não é uma estrutura fixa nem estável. Ela precisa 

sempre ser construída com base na realidade de cada município. 

A complexidade dessas situações demanda aos profissionais de saúde um 

entendimento “sob medida” do conceito de rede, colocando o usuário no centro. 

O papel das equipes de atenção básica nas redes de atenção à saúde 
 



Desafios para o trabalho em Rede 

A assistência integral à saúde 
permanece como um grande desafio. 

 

A Atenção Básica e os diversos níveis de 

especialidades, apoio diagnóstico e 

terapêutico, média e alta complexidade, 

precisam estar disponíveis.  

As RAS garantam o tempo oportuno e os 

profissionais da unidade básica tenham as 

melhores condições de atender às 

demandas da população. 

No entanto, sabemos que em muitos 

lugares não há profissionais disponíveis, 

serviços especializados, transporte ou 

mesmo o diálogo entre as várias 

instituições de saúde. 



Pensando em soluções dentro de sua 

governabilidade, uma das possibilidades é 

contar com a ajuda do seu gestor e reunir 

os trabalhadores. O Conselho Municipal de 

Saúde também pode ajudar a dirimir 

disputas.  

Desafios para o trabalho em Rede 
 



Conhecendo a dificuldade permeada pelos diversos cenários 

brasileiros, o Ministério da Saúde ressalta em publicação a importância 

das redes regionalizadas de atenção à saúde. 

Dessa forma, a organização da atenção à saúde no espaço regional 

adquire maior efetividade e eficiência, pois as RAS são planejadas, 

geridas e financiadas de maneira intergovernamental e cooperativa. 

Isso possibilita o desenvolvimento de soluções adaptadas às 

necessidades populacionais e reais de cada espaço regional singular. 

 

Desafios para o trabalho em Rede 
 



Essa conformação é um importante avanço, pois permite a obtenção de 

resultados que superam outras formas de coordenação gerencial da 

atenção à saúde.  

A organização em RAS proporciona o acesso, a combinação e o emprego 

de organizações e recursos de modo relativamente estável e com grau 

elevado de flexibilidade. 

Assim, um processo de regionalização fundamentado em um formato de 

organização em rede permite ampliar significativamente o grau de 

integração da política de saúde de maneira compatível com os princípios 

constitucionais do SUS. 

 

Desafios para o trabalho em Rede 
 



Desafios para o trabalho em Rede 
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No caso do sistema prisional, foi apresentada sua relação com a ideia de punição 

e de ressocialização, assim como a influência dos movimentos pelos direitos 

humanos e pela cidadania no avanço para um sistema mais eficiente e 

humanizado. 

No caso do SUS, apresentamos uma linha do tempo que mostra o passo a passo 

das regulações, normatizações, leis e portarias que vêm conformando nosso 

sistema de saúde desde seu início.  

Vimos que as redes são de particular importância para os profissionais que 

trabalham com a saúde da população prisional. 

O estudo continuado desses temas será sempre útil e ajudará no aprimoramento 

do trabalho em saúde em qualquer ponto do sistema, mas principalmente no 

sistema prisional. 

Encerrando 



Créditos e referências 

Todas as sugestões de leituras, vídeos referências 

utilizadas para subsidiar esse curso estão organizadas e 

listadas no livro que acompanha este material.  


