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Saúde e atenção primária

Por Olímpio Bittar

As políticas públicas de saúde abrangem o conjunto de programas voltados à melhoria dos perfis de 

saúde da população sendo classificadas em níveis de atenção primária, secundária e terciária, de acordo 

com o campo de atuação, utilização de recursos, infraestrutura e especialização.

A atenção primária, na maioria das vezes composta de serviços não especializados, desenvolve ações de 

caráter individual e coletivo que incluem a promoção da saúde, a prevenção da doença, o tratamento e a 

reabilitação. No Sistema Único de Saúde (SUS) é contemplada principalmente pela esfera municipal por 

meio das Unidades Básicas de Saúde e da Estratégia do Programa de Saúde da Família. A importância 

da atenção primária vem sendo reconhecida tanto no Sistema Supletivo de Saúde com ações dirigidas a 

pacientes e familiares, como na iniciativa privada com projetos voltados à saúde e qualidade de vida dos 

funcionários.

A atenção primária não é baseada em equipamentos ou produtos sofisticados e de custos elevados, 

porém exige médicos e outros profissionais de saúde capacitados para a identificação de problemas 

prioritários de saúde, para garantir a adesão dos pacientes ao tratamento, promover adequadamente as 

medidas preventivas e de proteção de caráter coletivo (como a vacinação, combate aos vetores) e 

orientar as mudanças no estilo de vida que podem impactar na saúde. Assim necessita conhecimento, 

informação, técnicas de comunicação e interação dos profissionais de saúde e de outras áreas, não 

menos complexas e trabalhosas.

estabelecer protocolos de regulação que facilitem o acesso dos pacientes aos É preciso 

recursos mais complexos

Basicamente doenças são causadas por hereditariedade, estilo de vida, condições de trabalho, 

socioeconômicas e ambientais em que a atenção primária deve agir na prevenção, detecção e 

monitoramento evitando o agravamento de doenças agudas e crônicas.

Os fatores de risco mais comuns estão relacionados à dieta inadequada, sedentarismo, tabagismo, 

alcoolismo, uso de drogas, sexo sem proteção, doenças crônicas não diagnosticadas (como a hipertensão, 

diabetes, hanseníase, lesões pré-cancerosas ou câncer em fase inicial), tratamento descontinuado, 

automedicação, causas externas (violência, acidentes e riscos ocupacionais), presença de vetores 

(dengue, esquistossomose, malária, entre outros) e diversas questões ambientais (lixo, esgoto, água não 

tratada, inundações, vendavais e deslizamentos).
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Estes fatores são responsáveis por cardiopatias, neoplasias, traumas, diabetes, doenças infecto 

contagiosas, nefropatias, neuropatias e doenças mentais que causam limitações na qualidade de vida, 

óbitos inclusive em idades precoces, internações, uso intensivo de medicamentos, órteses e próteses, de 

reabilitação física, social e ocupacional, alto custo para os sistemas de saúde, prejuízos socioeconômicos 

incluindo perda de produtividade.

Parte destas doenças, se bem atendidas na atenção primária, evitariam internações desnecessárias. Pode

-se estimar a dimensão do problema por meio da identificação das "internações por condições sensíveis 

as ações da atenção primária", com 19 grupos e 75 diagnósticos (Lista Brasileira de Internações por 

Condições Sensíveis a Atenção Primária).

A análise das 2.045.928 internações ocorridas no período de janeiro a outubro de 2014 no SUS no 

Estado de São Paulo, excluindo-se 294.569 partos e 397.027 internações de continuação e cuidados 

prolongados, restam 1.648.901. Destas, 17,9% ou seja, 301.538 internações, poderiam ser evitadas ou 

reduzidas. Não deve ocorrer somente no SUS.

As possíveis soluções devem começar pela conscientização que promover e prevenir, não são atividades 

somente do setor saúde e envolvem a inclusão de outras áreas, como as políticas educacionais, 

nutricionais, de assistência social, de desenvolvimento de ciência e tecnologia, habitacionais e de 

planejamento urbano, além da comunicação social.

Enfatizar na formação dos profissionais de saúde a importância de saber como lidar com os fatores de 

riscos a que estão expostos indivíduos e comunidade.

Envolver profissionais de outras áreas com experiência em "trabalhar" culturas para a efetivação de 

mudança de comportamento, tarefa complexa, tanto individual como coletivo tem grande utilidade na 

condução de equipes.

A inovação sempre é componente importante para 

aumentar a efetividade e eficácia da atenção primaria. Não 

somente vacinas, medicamentos essenciais acessíveis, 

testes de detecção de doenças e vetores são necessários, 

mas também, técnicas de comunicação que sensibilizem o 

indivíduo e a comunidade procurando atingir camadas 

sociais e etárias especificas.

O uso da legislação na proteção coletiva não pode ser 

desprezado, desde que observado o limite do cerceamento da liberdade individual. O exemplo é a Lei 

Antifumo com bons resultados, devendo ter colaborado para que em pouco espaço de tempo houvesse 

uma queda de 22% para 15% no número de fumantes.

Apoiar os municípios, principalmente os mais carentes, capacitando pessoal, valorizando as unidades 

básicas de saúde e a estratégia do programa de saúde da família.

Estas ações não ficam somente na esfera pública e como já existem exemplos, devem as empresas 

participar por meio dos suas áreas de saúde ocupacional, alimentação, treinamento e desenvolvimento 

de funcionários.
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Integrar a atenção primária com os demais níveis de atenção, estabelecendo linhas de cuidados e 

protocolos de regulação que facilitem o acesso adequado dos pacientes aos recursos mais complexos. Da 

mesma forma é importante planejar os serviços de reabilitação, o que pode ser obtido pela adaptação 

dos hospitais de pequeno porte, ociosos (ou realizando internações evitáveis como fonte de 

financiamento), adaptando-os para esta finalidade.

Embora parto não seja considerado doença ou problema de saúde pública, dos 294.454 partos 15,3% 

ocorreram em adolescentes, para o qual a atenção primaria, pelo seu contato com a comunidade, pode 

colaborar, prevenindo, evitando-se danos socioeconômicos para os jovens e famílias. Enfim, a saúde é 

responsabilidade do cidadão, da sociedade e do Estado.

Olímpio J. Nogueira V. Bittar é médico especialista em saúde pública. 
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