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 A Atenção Primária à Saúde é considerada a porta de entrada principal 
para o atendimento do usuário e o nível mais básico da saúde, o que não 
significa que não existam inúmeros desafios e situações que requerem 
planejamento estratégico amplo e estruturado.

 A proximidade com o usuário, com a sua família e a comunidade ao 
redor exige dos profissionais da saúde e gestores conhecimento sobre os 
atributos essenciais e derivados desta organização de modo que as 
demandas de saúde das populações sejam atendidas da melhor maneira 
possível.

 Ao final deste recurso educacional, espera-se que você consiga 
entender os atributos essenciais e derivados, bem como as competências na 
Atenção Primária à Saúde, para que em suas atividades você possa 
concretizá-los a fim de que os usuários e usuárias sejam bem atendidos e seu 
trabalho seja bem organizado.

Bons estudos!

 
 
 

 
 

 

Apresentação

 



 Em maio de 1979, a Assembleia Mundial de Saúde definiu a Atenção 
Primária à Saúde como:

 Aproximadamente 80% das necessidades de saúde de uma população 
têm potencialidade de serem resolvidas na APS2. Na sistematização realizada 
por Starfield1, estão presentes as quatro características ou atributos 
essenciais da APS (acesso de primeiro contato, longitudinalidade, 
integralidade e coordenação), assim como as três características ou atributos 
derivados (orientação familiar, comunitária e competência cultural), conforme 
explicitados abaixo:

 

1 INTRODUÇÃO

[...] atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e 
métodos práticos, cientificamente comprovados e 
socialmente aceitáveis, tornados universalmente acessíveis 
a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis 
para eles e a um custo que tanto a comunidade como o país 
possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um 
espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte 
integral do sistema de saúde do país, do qual é função central, 
sendo o enfoque principal do desenvolvimento social e 
econômico global da comunidade. É o primeiro nível de 
contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o 
sistema nacional de saúde, levando a atenção à saúde o mais 
próximo possível do local onde as pessoas vivem e 
trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo 
de atenção continuada à saúde1. (p.30) 
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2 ATRIBUTOS ESSENCIAIS 

A. Fonte: adaptado de STARFIELD, Barbara et al. Atenção primária: equilíbrio entre 
necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília, DF: Unesco, 2002. Disponível em: 
https://repositorio.observatoriodocuidado.org/handle/handle/2326. 

 

 Os atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde são: primeiro 
contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação, os quais serão 
abordados aqui mais detalhadamente.

2.1 Primeiro contato 
 A atenção ao primeiro contato implica em acessibilidade e uso do 
serviço (o acesso) sem restrições a cada novo problema ou novo episódio de 
um problema pelo qual as pessoas buscam atenção à saúde1.
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 Observe que o primeiro contato é o momento em que o usuário (a 
população) e a equipe identificam aquele serviço como o primeiro recurso a ser 
buscado para a resolução do problema ou necessidade de saúde:

 

 Esse momento tem a ver com acessibilidade, que está relacionada às 
características da oferta que possibilitam que o usuário acesse o serviço, por 
exemplo:

 Esses e outros elementos compõem os sentidos da acessibilidade 
presentes no primeiro contato com a atenção à saúde. Este é um atributo 
essencial da APS, pois trata de aspectos organizacionais da atenção 
relacionados às necessidades de saúde e aos aspectos socioculturais e 
econômicos da população que será atendida.

 

• O horário de funcionamento do centro ou posto de saúde é adequado às 
necessidades daquela população?

• A equipe de saúde, na organização dos processos de trabalho, considerou 
os aspectos geográficos, socioculturais e econômicos naquela população 
para realizar a oferta de serviços?

• O tempo para obtenção de uma consulta é adequado às necessidades 
daquela população?

• E os turnos de funcionamento?
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B. Imagem da UNA-SUS/ UFMA. Designer Gráfico: Camila Lima



2.2 Longitudinalidade 
 É importante destacar que o atributo da longitudinalidade pressupõe a 
existência de um aporte regular e contínuo de atenção e uso ao longo do 
tempo. Nesse sentido, este atributo significa também o estabelecimento de 
vínculo entre o profissional de saúde e o usuário, promovendo uma atenção 
em saúde que considere a comunicação e o conhecimento da realidade do 
usuário como possibilidade de fortalecimento da continuidade e efetividade 
do cuidado em saúde. 

 A atenção a todas essas questões deve estar presente quando 
pensamos no primeiro contato como atributo essencial da APS. A escuta do 
usuário e da comunidade, o planejamento das ações, o trabalho 
multiprofissional com vistas a uma atuação interdisciplinar e o 
compartilhamento decisório são componentes que podem contribuir 
significativamente para oferta qualificada da atenção no primeiro contato.
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Pense que nesse momento é necessário considerar, por exemplo, os sinais 
e os sintomas, mas também o medo de adoecer, o grau de instrução do 
usuário, suas condições de trabalho ou seu desemprego. 

Equipe multiprofissional refere-se à composição de uma equipe que tem 
representação de mais de duas profissões, ou seja, uma equipe composta 
por várias disciplinas ou categorias profissionais. Já quando se fala em 
interdisciplinaridade, estamos nos referindo à atenção prestada pela 
equipe. No trabalho em equipe interdisciplinar, está preservada a autonomia 
de cada profissão, entretanto, o trabalho é realizado a partir de um nível 
avançado de trocas e de cooperação entre as áreas que seus membros 
representam. No trabalho em equipe interdisciplinar, há a troca de 
conhecimentos, conceitos e linguagens de cada profissão ou área 
envolvida, com o objetivo de atender às necessidades de saúde.



2.3 Integralidade e Coordenação  

 Ser atendido por um profissional com quem você tem vínculo e com 
quem há diálogo faz toda a diferença. O exercício da fala e da escuta e o 
fortalecimento do vínculo ao longo do tempo são instrumentos fundamentais 
no processo de cuidado em saúde. 

 A integralidade implica a realização de arranjos pelas unidades de 
atenção para que o usuário receba todos os tipos de serviços de atenção à 
saúde, mesmo os que estão além da Atenção Primária. Assim, este atributo 
está voltado para uma abordagem integral do indivíduo (usuário) e da família, 
com a articulação das ações de promoção, prevenção e recuperação.
 Desse modo, a integralidade inclui o encaminhamento aos serviços 
secundários, como consultas, exames e procedimentos, e aos serviços 
terciários para manejo definitivo de problemas específicos. Ou seja, a 
realização do atributo da integralidade está vinculada à noção de rede 
articulada, na qual o acesso a todos os níveis de atenção tem na APS sua 
porta de entrada preferencial.

 

Estudos sobre a longitudinalidade apontam que a efetivação 
deste atributo tende a produzir diagnósticos e tratamentos mais 
precisos, além de reduzir os encaminhamentos desnecessários 
para especialistas e a realização inapropriada de procedimentos 
de maior complexidade. 3 4 5 6 

C. Foto de Amornthep Srina no Pexels
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 Nesse sentido, fica evidente a vinculação entre a integralidade e o 
atributo da coordenação da atenção ao longo do tempo, pois a coordenação 
trata da articulação de diversas ações e serviços de saúde com o objetivo 
comum de atendimento das necessidades de saúde. Para que a integralidade 
se realize, é necessária a coordenação da atenção via APS, de modo a integrar 
os distintos pontos de atenção.

 Você pode perceber que há convergência entre os atributos da APS 
propostos pelas elaborações de Starfield1 e os princípios do SUS. Observe, 
abaixo, os princípios que norteiam o SUS:
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Pode-se dizer que o atributo da coordenação é transversal aos demais 
atributos, compreendendo tanto a qualificação do primeiro contato quanto a 
sua continuidade ao longo do tempo e sua capacidade em ofertar e 
promover um atendimento integral.

Princípios do SUS:

Redistribuição de recursos e responsabilidades entre os entes federados com base 
no entendimento de que o nível central, a União, só deve executar aquilo que o nível 
local, municípios e estados, não podem ou não conseguem. A gestão do Sistema 
(SUS) passa a ser de responsabilidade da União, dos estados e dos municípios, agora 
entendidos como os gestores do SUS.

Descentralização com direção única:

 
 

Acesso à saúde como direito público, integrante dos direitos da cidadania. A 
Universalidade é o princípio segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do 
Estado” (Constituição Federal de 1988, artigo 196).

A política pública de saúde deve ser redistributiva, com o objetivo de corrigir 
desequilíbrios sociais e regionais. Deve-se dar tratamento desigual para situações 
desiguais, ou seja, tratar cada um conforme suas necessidades, objetivando 
proporcionar uma maior uniformidade.

Direito das pessoas serem atendidas em suas necessidades na íntegra. É “entendida como o 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (Lei nº 
8.080/1990).

Universalidade: 

Equidade: 
 

Integralidade:
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3 ATRIBUTOS DERIVADOS 
 Além dos atributos essenciais, existem outros atributos que qualificam 
ainda mais o serviço da APS, são eles: focalização na família, orientação 
comunitária e competência cultural. Vamos conhecê-los?

3.1 Focalização na família 
 A focalização na família diz respeito à consideração de aspectos familiares 
na orientação e no desenvolvimento do cuidado em saúde prestado ao usuário.

 Como integrante de uma equipe 
de ESF, ao utilizar o atributo 
focalização na família, você e a equipe 
devem considerar, por exemplo, as 
informações sobre as condições de 
vida do usuário e família na 
proposição de um plano de cuidado.
 Ao trabalhar nessa perspectiva, 
você estabelecerá um diálogo que é 
fundamental para o fortalecimento 
dos vínculos e para a construção de 
uma proposta de cuidado em saúde 
que também toma como base o 
diálogo e os aspectos da vida dos 
sujeitos.

 

D. Imagem da UNASUS-UFMA. Designer gráfico: Nilton Almeida

Enunciada na Constituição de 1988 e regulamentada por meio da Lei nº 8.142/1990, 
trata da participação da população na formulação, execução e controle da gestão do 
SUS a partir dos Conselhos de Saúde (caráter permanente e deliberativo) e das 
Conferências de Saúde (caráter consultivo, reunindo-se a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, a fim de avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde).

Participação social:

 
 

E. Imagem de OpenClipart-Vectors no Pixabay



 Você é gestor de uma unidade que está em processo de 
construção de uma ação de promoção da saúde relacionada à 
vacinação, pois foi identificado um baixo índice vacinal no território. 
Já é sabido pela equipe que naquele território a maioria das famílias 
é chefiada por mulheres e que há poucas opções de creches 
públicas, fazendo com que o cuidado das crianças seja dividido 
entre outras mulheres daquela comunidade. Foi percebido que as 
orientações em visitas domiciliares têm produzido pouco efeito no 
que refere ao aumento dos índices de vacinação. Desse modo, você 
propõe à equipe a realização de um levantamento para entender as 
dificuldades que atuam para a não vacinação. No levantamento, fica 
claro que a principal questão não era a desinformação ou a negação 
da vacinação, mas a dificuldade com os horários, com os dias e com 
a própria localização do Centro de Saúde. A proposta que emergiu 
do levantamento foi a de que a equipe considerasse a possibilidade 
da realização de uma campanha de vacinação que acontecesse na 
escola do bairro, em um sábado, de modo a facilitar a participação 
das pessoas. Você, como gestor, e a equipe discutem os achados 
do levantamento, a proposta e o retorno de uma conversa com a 
diretora da escola que apontou a viabilidade da ação. 

3.2 Orientação comunitária 
 A orientação comunitária está relacionada ao conhecimento das 
necessidades por meio do diálogo com a comunidade e do conhecimento de 
suas particularidades, como o perfil epidemiológico, por exemplo. A orientação 
comunitária refere-se à relação entre o contexto social e as necessidades de 
saúde de uma população1.
 Imagine a seguinte situação:
 

 Perceba a importância da identificação dos recursos comunitários 
disponíveis e também do estabelecimento de diálogo com essa comunidade. 
Assim, é necessário que as equipes de saúde tenham o entendimento tanto 
das características de saúde da comunidade quanto dos recursos disponíveis 
para lidar com essas necessidades de saúde.
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Conforme o que estudamos até aqui, para a realização de ações efetivas 
no âmbito da APS, é fundamental que seja considerado o universo 
sociocultural do usuário, da família e da comunidade.

Contudo, na lógica da APS os cuidados em saúde são necessariamente 
organizados a partir das necessidades de saúde e, na compreensão 
dessas necessidades, estão presentes as crenças e o contexto cultural.

3.3 Competência cultural 
 A competência cultural refere-se à capacidade de comunicação, diálogo 
e atuação da APS a partir de realidades e populações específicas como, por 
exemplo, as populações quilombolas, populações indígenas ou mesmo 
populações de territórios atravessados por situações de violência.
 Portanto, a relação entre saúde e doença compreende as percepções, as 
vivências e os contextos dos indivíduos, suas famílias, sua comunidade e, 
também, as experiências e vivências dos profissionais de saúde. 

 É seguro afirmar que trabalhar a partir dessa perspectiva é um desafio a 
ser enfrentado, pois os profissionais de saúde (imersos em uma série de 
responsabilidades relacionadas ao cuidado, à produtividade e à produção de 
informações em saúde) podem estar propensos a trabalhar de forma 
prescritiva e a partir de suas crenças. Há uma tendência de considerar como 
irrelevantes as informações culturais tanto no planejamento quanto na 
realização das intervenções preventivas e terapêuticas na área da saúde7. O 
que se observa em geral é a recorrência na ênfase do diagnóstico biomédico, 
colocando em segundo plano os impactos dos fatores sociais e culturais.

 

 Pensando ainda sobre a competência cultural com uma capacidade de 
comunicação, diálogo e atuação da APS a partir de realidades e populações 
específicas, serão apresentadas algumas políticas públicas que convergem no 
sentido da atenção integral em saúde, considerando suas particularidades: 
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas; Política Nacional 
de Saúde Integral da População Negra; Política Nacional de Saúde Integral de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSILGBTT). Essas são 
populações que já possuem políticas de saúde estabelecidas no SUS, mas o 
conceito de competência cultural não se esgota aqui e deve embasar todas as 
atividades dos profissionais de saúde onde quer que atuem.  
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3.3.1 Política Nacional de Atenção à Saúde dos
Povos Indígenas 
 Para os povos indígenas, a saúde está interligada à terra e à relação com 
a natureza. Os povos indígenas no Brasil compõem um mosaico extremamente 
diversificado do ponto de vista étnico, nas formas de organização social e 
expressões culturais, na língua e nos sentidos da vida produtiva8. Ou seja, são 
povos com tradições e marcos culturais distintos.

 No Brasil, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística9, vivem mais de 890 mil indígenas, distribuídos em todos os estados 
e correspondendo a 0,4% da população brasileira. Esses povos, habitam 505 
terras indígenas, o equivalente a 12,5% do território nacional e representam 305 
grupos étnicos falantes de 274 idiomas distintos.

Pensar a saúde indígena é considerar seu caráter multicultural. 
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F. Foto de Rodrigo Nunes no Flickr.



 No que se refere às ações estatais, no ano de 1999 foi instituído o 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no Brasil como parte do SUS, por meio 
da Lei nº 9.836/1999. Esse subsistema foi organizado por meio da criação dos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) em todo território nacional, 
ficando a cargo da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) a responsabilidade 
de gestão e execução do modelo8.
 A implantação de uma Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas em 2002, por meio da Portaria do Ministério da Saúde nº 254/2002, 
significou a adoção de um modelo organizacional dos serviços, que levou em 
conta as especificidades culturais, epidemiológicas e operacionais desses 
povos. Reiterou o modelo dos DSEI concebidos com sistemas locais de saúde, 
orientados para populações definidas, dentro de espaços geográficos e 
administrativos específicos, que contemplam um conjunto de atividades 
técnicas que visam prover medidas racionais e qualificadas de atenção, a fim de 
que sejam promovidas a organização da rede de serviços de saúde e o repensar 
das práticas sanitárias, levando em consideração as especificidades culturais 
dos usuários e efetivando o controle social8. 
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A Portaria Conjunta nº 4.094/2018 definiu princípios, diretrizes e estratégias para 
a atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. A 
atenção à saúde dos Povos Indígenas observará aos seguintes princípios:
• Direito à autodeterminação e respeito aos seus usos, costumes e tradições;
• Salvaguarda do território e do acesso aos recursos naturais tradicionalmente 
utilizados como fator fundamental da manutenção e promoção da qualidade de 
vida e bem estar da população;
• Reconhecimento de sua vulnerabilidade social e epidemiológica em face da 
maior suscetibilidade ao adoecimento e à morte;
• Precaução na adoção ou suspensão de ações e decisões que possam 
apresentar riscos potenciais à vida ou à segurança do indivíduo ou da população;
• Vigilância quanto às intervenções e condutas que afetem ou dificultem a 
realização de práticas socioculturais tradicionais, incluindo aquelas relacionadas 
à alimentação, habitação e ritual; e de condutas de saúde potencialmente 
danosas, tais como o excesso de medicação e procedimentos clínicos 
desnecessários;
• Resolutividade das ações de saúde em nível local, no interior do território 
indígena, a fim de evitar, tanto quanto possível, remoções para tratamento de 
saúde em centros urbanos; e
• Complementaridade e intersetorialidade nas iniciativas de atenção à saúde 
entre os órgãos e as instituições que possuem a atribuição de promover a 
assistência à população indígena.

VOCÊ SABIA?



[...] uma medida compensatória na tentativa de minimizar os 
efeitos da discriminação e da exploração sofridas pelos 
negros ao longo da história brasileira, já que esse histórico se 
reflete em vários aspectos, não sendo diferente em relação à 
saúde. Desse modo, o reconhecimento social e político ocorre 
em concordância com a análise dos aspectos de vida e saúde 
da população negra, sendo atrelados à possibilidade de 
benefícios decorrentes da execução de uma política de saúde 
organizada11 (p. 1910).

3.3.2 Política Nacional de Saúde Integral da 
População Negra 
 Na condição de gestor, a competência cultural também contribui para 
que você, ao pensar e discutir estratégias de efetivação do SUS, considere 
sempre a diversidade das identidades culturais e étnico-raciais do território 
sob sua responsabilidade sanitária. Nesse sentido, outro exemplo de 
particularidade a ser destacado é o da Política Nacional de Saúde Integral da 
População Negra (PNSIPN)10. A PNSIPN significou:
 

 A partir do que foi exposto, é possível perceber que os fatores 
determinantes da saúde indígena são múltiplos e que estão relacionados 
principalmente ao reconhecimento da diversidade dos povos indígenas e da 
garantia de sua plena cidadania, com autonomia inclusive no que se refere ao 
cuidado em saúde, estando, assim, a política de saúde a serviço da cultura e das 
formas próprias de organização social dos povos indígenas.
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Uma das diretrizes postas na PNSIPN é a inclusão dos temas racismo e 
saúde da população negra nos processos de formação e educação 
permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social 
na saúde. Contudo, essa é uma questão ainda em desenvolvimento, mas 
que é um marco normativo fundamental, devendo ser considerada como 
uma ação de gestão em saúde. 

 Perceba que a instituição da PNSIPN é um exemplo da consideração da 
determinação social como um constructo do processo saúde-doença, pois, se 
essa relação o ajuda a compreender as condições de saúde da população 
negra, também deverá nortear a gestão em saúde voltada para essa 
população.

 São ainda diretrizes da PNSIPN:
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• Ampliação e fortalecimento da participação do Movimento Social Negro 
nas instâncias de controle social das políticas de saúde;

• Incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico em saúde 
da população negra; promoção do reconhecimento dos saberes e práticas 
populares de saúde, incluindo aqueles preservados pelas religiões de 
matrizes africanas;

G. Fotografia de Solange Souza em UNFPA



Essa Política destaca ainda a importância da garantia e da ampliação do 
acesso da população negra do campo e da floresta, em particular, das 
populações quilombolas, às ações e aos serviços de saúde. 

3.3.3 Política Nacional de Saúde Integral de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (PNSILGBTT)
 Outro exemplo para que você como gestor possa materializar os 
sentidos da integralidade e da equidade em saúde e a questão da competência 
cultural foi a instituição, no ano de 2013, da Política Nacional de Saúde Integral 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSILGBTT).
 A PNSILGBTT é uma materialização do enfrentamento das iniquidades e 
desigualdades em saúde, assim como um representa um marco no 
reconhecimento da diversidade social existente no território nacional. Ou seja, 
você pode observar que esta Política está altamente vinculada ao 
fortalecimento da equidade no SUS. 
 Assim como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, 
a PNSILGBTT está voltada para o combate à discriminação, neste caso, 
quanto à orientação sexual e à identidade de gênero. Como aponta a Política, 
esse processo discriminatório incide na determinação social da saúde, que 
atua no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do 
estigma social reservado às populações de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais. 

• Implementação do processo de monitoramento e avaliação das ações 
pertinentes ao combate ao racismo e à redução das desigualdades 
étnico-raciais no campo da saúde nas distintas esferas de governo; e

• Desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação, 
que desconstruam estigmas e preconceitos, fortaleçam uma identidade 
negra positiva e contribuam para a redução das vulnerabilidades.

 A PNSIPN contempla a promoção do acesso da população negra à 
saúde integral, contudo, chama atenção para o fato de que a efetivação da 
saúde integral desta população passa pela superação de barreiras postas por 
desigualdades étnico-raciais, pelo racismo e pela discriminação, que existem 
nas instituições e nos serviços do SUS, ou seja, você deve ter em mente que a 
integralidade é também atravessada pela equidade em saúde.
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Embora a APS seja a porta de entrada preferencial para o acesso ao SUS, há 
também a possibilidade de o usuário acessá-lo por meio dos serviços de 
urgência e emergência, das Unidades de Pronto Atendimento ou das 
unidades hospitalares, a depender da gravidade de seu quadro clínico.  

Considerando tudo que foi exposto, tomando como exemplos os povos 
indígenas, a população negra e as populações de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais, espera-se que você entenda que a 
realização da competência cultural como um atributo da APS possibilita o 
estabelecimento do diálogo na atuação junto à diversidade da população, 
no sentido de atender às suas necessidades de saúde, a partir do 
fortalecimento da construção coletiva do cuidado, que deve ser construído 
com base na integralidade e na equidade em saúde.

 É importante que, como gestor, você perceba que a realização do direito 
constitucional à saúde dessas populações só é efetivada com a eliminação da 
discriminação e do preconceito institucional ainda presentes no SUS.

 Na lógica de uma APS como porta de entrada do SUS, como coordenadora 
do cuidado em saúde (encaminhando, quando necessário, o usuário para o 
atendimento de necessidades de saúde com maior complexidade, ou seja, nos 
demais níveis de atenção) e responsável também pela continuidade do cuidado 
(recebendo-o novamente para acompanhamento na APS) é fundamental que 
você perceba a importância de considerar a singularidade dos usuários 
(indivíduos, famílias e comunidades) e de seus contextos socioculturais na 
construção do cuidado integral em saúde. Além disso, ressaltamos que a 
articulação da APS com a RAS e também com a Atenção Secundária e Terciária 
não é uma tarefa simples e exige que o gestor intervenha constantemente para 
que isto aconteça na prática. 
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 No Brasil, a Atenção Primária à Saúde tem se desenvolvido a partir da 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com ênfase na Estratégia Saúde 
da Família (ESF). A característica principal da PNAB é o desenvolvimento da 
atenção à saúde com base na proximidade com a vida e o cotidiano dos 
usuários do SUS (indivíduos, famílias e comunidades). Em que pese os 
desafios do desenvolvimento de uma política pública de saúde integral em um 
país com dimensões continentais e com grandes desigualdades sociais, as 
estratégias implementadas no Brasil estão alinhadas aos pressupostos da 
APS apresentados na Carta de Alma-Ata e sistematizados por Starfield1.
 
 Entender como os atributos essenciais e derivados da APS devem ser 
colocados em prática no cotidiano do atendimento aos usuários do SUS 
requer planejamento estratégico, pesquisa e contato com a comunidade, além 
de alinhamento com todos os profissionais da saúde envolvidos.

 Esperamos que você tenha compreendido como estes atributos são 
importantes para que o serviço de saúde pública no país possa funcionar 
adequadamente, sempre respeitando a população que atende.

Até a próxima!
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