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Saúde x polícia – refugiados – proteção de informações 

Acordos econômicos e loco regionais
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OS MUROS, VISÍVEIS E/OU INVISÍVEL



BARREIRAS FINANCEIRAS

13
Fontes: Estimativas ponderadas da PNADs e PNS Apud Macinko, JA, Atençāo Primaria à Saúde: Estratégia Chave Para A Sustentabilidade 

do SUS Brasil, OPAS 2018;

Nas ultimas semanas porque não procurou um serviço de 

saúde? (%)

1998 2003 2008 2013

Não teve necessidade 96,0 96,7 96,4 95,6

Não tinha dinheiro 1,29 0,80 0,71 0,61

Difícil acesso, horário, espera 1,58 1,45 1,78 2,10

Outras 1,08 1,09 1,11 1,69A pesar de atender a algunas de las personas más pobres del país, las barreras 

financieras al acceso son muy bajas.
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Fuente: OCDE, 2018  Araujo EC, Atención Primaria a la Salud y la Eficiencia de los sistemas de salud, Banco Mundial - Brasília, 2018 

IBGE - estima el gasto total en 8% PIB - 3.6% público y 4.4% privado

O gasto total em saúde é relativamente alto, mas o gasto público é 

baixo ...



DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 

E COBERTURA DE SERVIÇOS 

Populações das “margens” 

Já (Cardia, 2009) denomina de "fronteiras sociais" para referir-se às relações entre grupos 

que convivem nos limites geográficos dos Estados e ainda acrescenta que a interação 

social define outros limites, não necessariamente coincidentes com as divisões político-

administrativas.

Percebe-se, dessa forma, que a palavra fronteira assume uma polissemia. Para (Nogueira, 

2007), em que pese as diferentes concepções de fronteira, todas convergem à referência 

de lugar de moradia e de existência de seus habitantes, um lugar de demarcação de 

diferenças.

23/08/2019

soranz@fiocruz.br
8

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902015000401137#B13
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902015000401137#B19


HISTÓRICO DA DISCUSSÃO

Está não é propriamente uma discussão do mundo moderno

1946 – NHS Comité para avaliar os custos do Serviço Nacional de Saúde e 
formas de pagamento e de prestação.

50´e 60´– Ampla discussão mundial

2005 – Recomendações já utilizavam números consistentes dos sistemas de 
informações da OCDE 

2012 – Fortalecimento de  movimentos anti migratório    EUA e UE

BEVERIDGE, W. Report on social insurance and allied services. Socialist Health Association, 26 nov. 1942.

NATIONAL HEALTH SERVICE: Quality and Outcomes Framework data Retrieved July 8, 2006

POUTIGNAT, P.; STREIFF-FENART, J. Teorias da etnicidade. São Paulo: UNESP, 1998. 

RATZEL, F. Géographie politique. Paris: Editions Economica, 1988.

Rainer Bauböck, Citizenship and migration – concepts and controversies, in Migration and citizenship. Legal status, rights and political participation, Amesterdão, 2006,

The Constitution was adopted by the International Health Conference held in New York from 19 June to 22 July 1946, signed on 22 July 1946 by the 

representatives of 61 States (Off. Rec. Wld Hlth Org., 2, 100), and entered into force on 7 April 1948. Amendments adopted by the Twenty-sixth, 

http://www.ic.nhs.uk/services/qof/
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Orgulho APS

Saúde para Todos no Ano 2.000 (1977) – 30a. Assembleia Mundial de Saúde



• Conferência - Internacional sobre Atenção Primária de

Saúde (1978) – Declaração de Alma Ata

Direito universal a saúde

Redução das desigualdades

Solidariedade entre os

Sistemas de saúde



El Desafío de la Equidad
BRASIL: Un país desigual que eligió construir un sistema universal de salud

Fonte: Temporão conferência de abertura da XI Conferência Municipal de Saúde Rio de Janeiro - Julho 2015

Brasil. Ministério da Saúde. Discurso de posse do Dr. José Gomes Temporão no cargo de Ministro da Saúde em 19 de março de 2007. Brasília: Ministério da Saúde; 

2007. [acessado 28 jan. 2010]. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25744

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25744


Fonte: Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, valores executados, SIOPS/Brasil  e OCDE

PARTICIPAÇÃO (%) DOS SERVIÇOS 

HOSPITALARES NA DESPESA TOTAL DE SAÚDE - 2010

Anos
BRASIL:

(%) de gasto com  média e alta 

complexidade em relação ao

total do MS

2008 67,0%

2010 66,5%

2012 66,8%

2014 66,8%

2017 68,5%

2018 71,7%



EVIDÊNCIA CIENTÍFICAS SOLIDAS 

Macinko J e Mendonça CS, Estratégia saúde da família, um forte modelo de atenção primária à saúde que traz resultados, Revista do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, volume 42, número 

especial 1 Rio de Janeiro, set 2018 issn 0103-1104 

Impacto da APS na redução das desigualdades em saúde e na melhora dos indicadores de saúde no Brasil e no mundo. James Macinko, Universidade de Califórnia. Los Angeles, Estados 

Unidos.

http://apsredes.org/wp-content/uploads/2018/04/Mesa-1-James-Macinko.pdf


RESPEITE QUEM PODE CHEGAR

ONDE A GENTE CHEGOU

15

Cobertura populacional

Fonte: OPAS/OMS Brasil com dados de cobertura da Estratégia Saúde da Família do Ministério da Saúde.

Organização Pan-Americana da Saúde. Relatório 30 anos de SUS, que SUS para 2030? Brasilia : OPAS; 2018



AS FRONTEIRAS NAS SAÚDE 

E SUA IMPORTÂNCIA 

Na atenção primária

Territorialização

Sistemas de listas 
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AS FRONTEIRAS NAS SAÚDE 

E SUA IMPORTÂNCIA 

Na atenção primária
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HOJE (JANEIRO DE 2019)

42.654 equipes 

79.836.576 pessoas 

cadastradas

1.872 pessoas cadastradas 

por equipe em média

ESPERADO

45.000 equipes 

155 milhões de pessoas 

cadastradas

3.450 pessoas cadastradas por 

equipes

ENTRETANTO AINDA TEMOS 

GRAVES PROBLEMAS 

Fonte: SISAB e CNES, jan, 2019



EQUIPES NO BRASIL 42.654 

EQUIPES 

25.890 equipes com menos de 2.000 pessoas cadastradas
(12.318 equipes com menos de 1.000 pessoas cadastradas) 

12.159 equipes  com cadastrados entre 2.000 a 3.450 

pessoas  

4.605 equipes com mais de 3.450 pessoas cadastradas 

Fonte: SISAB e CNES, janeiro - 2019



PRINCÍPIOS  
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Atenção Primária à Saúde (APS)
Primary Health Care (PHC)

Atributos Derivados
Derivative atributes

Acesso de 1º Contato
First contact access

Longitudinalidade
Longitudinality, “on-going care”

Coordenação
Coordination

Integralidade
Comprehensiveness

Orientação Familiar
Family orientation

Orientação Comunitária
Community orientation

Competência Cultural
Cultural  competence

STARFIELD B, Primary Care: concept, evaluation and policy, Oxford University Press, New York,1992



PRINCIPAL DIFERENÇA NO ATENÇÃO A SAÚDE 

ENTRE RICOS E POBRES NO BRASIL

soranz@fiocruz.br
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Vinculação pessoa a pessoa:

Os profissionais tem uma lista de 

pacientes da qual são responsáveis.

Os pacientes sabem quem é a equipe 

responsável pelo seu cuidado.

People to people linking:

The professionals are responsable for a list of patients.

The patients know which team is responsible for their care.

Sistemas de saúde com bom desempenho 

têm características em comum:

Common characteristics of Health systems with good performance:

ACESSO DE PRIMEIRO CONTATO
FIRST CONTACT ACCESS

CAMPOS, Carlos Eduardo Aguilera; COHN, Amélia e BRANDAO, Ana Laura. Trajetória histórica da organização sanitária da Cidade do Rio de 

Janeiro: 1916-2015. Cem anos de inovações e conquistas. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, vol.21, n.5



SIDNEY 2000- AUSTRALIA 

23-ago-19
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BARCELONA 92- ESPANHA

23-ago-19

24

Es el territorio de actuación de un Equipo de Atención Primaria. Con demarcación poblacional y geográfica. Accesible desde todos 

los puntos y capaz de proporcionar una atención de salud continuada, integral y permanente. Atiende entre unos 5.000 y 25.000

habitantes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_Atenci%C3%B3n_Primaria


LISBOA - PORTUGAL

23-ago-19

25
soranz@fiocruz.br



Rio de Janeiro e Florianópolis 
FIRST CONTACT



27

Longitudinalidade do cuidado 

Sempre a mesma equipe cuida 

da mesma Família

Sistemas de saúde com bom desempenho 

têm características em comum:

Sistemas de saúde com bom desempenho têm características em comum:

REFORMA DA  ATENÇÃO PRIMÁRIA
“on going care”

soranz@fiocruz.br



POLÍTICA PÚBLICA BASEADA EM EVIDENCIAS 

Melhor satisfação do usuário

Redução de custos desnecessário, melhor 
eficiência da APS

Melhor desempenho clínico 

Menores taxas de internação 

Fundamental para a correção de falsos 
negativos 

soranz@fiocruz.br
McWhinney IR. The principles of family medicine. In: McWhinney IR, editor. A Textbook of Family Medicine. 2nded. New York: Oxford University Press; 1997.

CUNHA, Elenice; GIOVANELLA, Ligia. Longitudinalidade/continuidade do cuidado: identificando dimensões e variáveis para a avaliação da Atenção Primária no contexto do sistema público de saúde brasileiro. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 16, supl. 

1, p. 1029-1042, 2011
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COORDENAÇÃO DO CUIDADO
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Coordenação do cuidado 

Os serviços de Saúde da Família coordena os 

demais níveis de atenção.

Papel de gatekeeper

Proteger de intervenções desnecessárias 

The family health services coordenate levels of attencion.

Role of gatekeeper.

To protect from unnecessary interventions.

COORDENAÇÃO DO CUIDADO
COORDENATION OF CARE

Sistemas de saúde com bom desempenho 

têm características em comum:

Common characteristics of Health systems with good performance:



23 de 37Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da ANS e da OCDE.

Chile 13
Exames

Austrália 28
Exames

Reino Unido
40

Exames

132
Exames

Brasil – Planos de
Saúde

Quantidade de exames  

representa mais do que  o 

dobro do que é feito  em países

desenvolvidos

Média OCDE¹ 52
Exames

¹ 30 países participantes da Org. para cooperação e Desenvolvimento Econômico

DESAFIOS – EXAMES DIAGNÓSTICOS E SAÚDE

SUPLEMENTAR

Saúde Suplementar no Brasil é CAMPEÃ MUNDIAL em  realização de ressonâncias magnéticas

Quantidade de exames de ressonância magnética realizados – em 2015
Número de exames para cada 1.000 habitantes ou beneficiários.

Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da ANS e da OCDE.



NHS SEMPRE A FRENTE APESAR DO 

BREXIT
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https://www.stgeorges.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/08/nhs-constitution-portuguese.pdf

https://www.stgeorges.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/08/nhs-constitution-portuguese.pdf
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https://www.stgeorges.nhs.uk/wp-

content/uploads/2013/08/nhs-

constitution-portuguese.pdf

https://www.stgeorges.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/08/nhs-constitution-portuguese.pdf
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Os ministros suspenderam os acordos 

controversos segundo os quais o NHS

compartilhava os detalhes dos pacientes 

com o Ministério do Interior para que 

pudesse rastrear pessoas infringindo as 

regras de imigração.

A Lei de Saúde e Assistência Social de 

2012 permitiu que os detalhes dos 

pacientes, que eles forneceram 

confidencialmente ao NHS, fossem 

usados para ajudar a rastrear os infratores 

da imigração. Isso levou à assinatura do 

memorando de entendimento entre o NHS 

Digital, o Ministério do Interior e o 

Departamento de Saúde.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.theguardian.com/society/nhs&xid=25657,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhk8Stn8O93ghgWTfN2TVg2kqZuqQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/mar/30/health-act-means-death-of-nhs&xid=25657,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjvUaJkTheytT_UU3yCNxzDFl-ZBg
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Os imigrantes doentes estão

evitando os médicos do NHS

devido aos receios de

deportação?
Diretores de saúde foram acusados de ignorar 

evidências

Mas a agência de saúde "sério risco" para a 

saúde pública.

Médicos e grupos de pacientes alertaram que 

seria prejudicial a confiança no serviço de saúde 

e violar a confidencialidade do paciente, em 

evidência no mês passado para o Health Select

Committee.



soranz@fiocruz.br 36

NHS GRATUIDADES 

O Regulamento do Serviço Nacional de Saúde (Taxas para Estrangeiros) (Emenda) 

2017 e Orientações sobre os regulamentos de cobrança hospitalar de visitantes no 

estrangeiro 2017 descrevem os seguintes serviços no NHS que são atualmente gratuitos, 

independentemente do país de residência habitual

•serviços de emergência e acidentes, incluindo todos os serviços de A & E

• serviços prestados para o diagnóstico e tratamento de uma série de doenças 

transmissíveis, incluindo HIV, TB e Síndrome Respiratória do Oriente Médio ( MERS )

•serviços prestados para o diagnóstico e tratamento de infecções sexualmente 

transmissíveis

•serviços de planejamento familiar (não inclui o término da gravidez ou tratamento de 

infertilidade)

•serviços para o tratamento de uma condição física ou mental causada por tortura, 

mutilação genital feminina, violência doméstica ou violência sexual

•serviços de cuidados paliativos

•serviços que são fornecidos como parte da linha de aconselhamento telefónico NHS111

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/756/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-overseas-visitors-hospital-charging-regulations
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/2025/regulation/7/made
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Estratégias na organização do 
Sistemas Nacionais de Saúde 

Incertezas quanto à atribuição 
de médicos de família aos 
agregados familiares de 
refugiados a nível das unidades 
básicas de saúde 

Direção Geral da Saúde (DGS) e 
do Grupo de Trabalho para a 
Agenda Europeia para as 
Migrações, segundo VV.

OLIVEIRA, Ricardo Filipe Rodrigues de. Direito à Saúde dos 

Refugiados: Perspectivas do Direito Português. e-Pública [online]. 

2016, vol.3, n.1

SNS PORTUGAL 
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Uma compilação australiana de estudos de identificação de 

modelos de cuidados de saúde primários para refugiados 

nos países de acolhimento e do seu impacto no acesso, 

coordenação e qualidade dos tratamentos prestados 

apontou que “ refugees need to be able to access the same

primary care services as the local population” e sugeriu que 

o mais adequado seria que alguns serviços fossem 

repensados no sentido de atender de forma mais específica 

às necessidades dos refugiados, muito embora, a prazo, 

“ clients of refugee-specific services need to be able to

transition into ongoing mainstream PHC Primary Health 

Care”. 

Foram dados como exemplos principais de boas práticas 

“ increasing awareness and health literacy in using health

services with interventions involving media and health

education; outreach to facilitate registration or clinic

attendance; improving acceptability and appropriateness

through the use of interpreters and bilingual workers; 

coordinating service networks (often facilitated by refugee

health nurses) to improve access to range of services and to

transport e reducing cost to clients by use of pro 

bono providers or not using co-payments”.

Hogg W, Rowan M, Russell G, Geneau R, Muldoon L: Framework for primary care organizations: the 

importance of a structural domain. International J Qual Health Care. 2008, 20 (5): 308-13.

AIHW AUSTRÁLIA



FONTE DE FINANCIAMENTO

O financiamento dos cuidados de saúde nos Países

desenvolvidos é sem duvida predominantemente

público, seja diretamente pelos impostos ou seja por

seguros públicos de saúde.

Apesar da estrutura administrativa para a prestação

de serviços são bastante distintas mesmo com uma

forte orientação dos sistemas a APS.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), World Health Organization (WHO). Paying for Performance in Health Care: Implications 

for Health System Performance and Accountability. Buckingham: Open University Press, McGraw-Hill; 2014



"A Reforma Sanitária (...) é um projeto  civilizatório, 

que, para se organizar, precisa ter  dentro dele valores 

que nunca devemosperder,  pois o que queremos para a 

Saúde, queremos  para a sociedade brasileira.” 

SergioArouca



NOSSA BASE LEGAL 

A proposta de criação de um 

Sistema Único de Saúde 

é explicitada no seio do Movimento 

Sanitário em 1970, 

incorporado a nova Constituição 

em 1988, 

ESCOREL, S., 1989. Reviravolta na Saúde. Tese de Mestrado, Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública. DONNÂNGELO MCF. Medicina e sociedade. O médico e seu mercado de trabalho. São 

Paulo: Pioneira; 1975

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro 1988. 25. 



BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro 1988. 25. 

Constituição de 1988 estatuiu no Brasil o Sistema Único de 

Saúde (SUS), 

- Acesso Universal

- integral e 

- igualitário (Art. 196)

nos moldes dos tradicionais sistemas de proteção social existente nos países 

europeus que adotaram o modelo do Welfare State

NOSSA BASE LEGAL 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/globalizacao/imagens/globalizacao1.jpg&imgrefurl=http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/globalizacao/globalizacao1.php&usg=___7xhHi3MH55jVpxW1yBWu0mujY0=&h=286&w=400&sz=9&hl=pt-BR&start=4&sig2=fzaGGHC59Mhi-EMlwbrY-Q&um=1&tbnid=PLZ9wvu1vecGJM:&tbnh=89&tbnw=124&prev=/images?q%3Dbem%2Bestar%2Bsocial%26hl%3Dpt-BR%26rls%3Dcom.microsoft:*:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SUNA_pt-BR%26sa%3DN%26um%3D1&ei=I80HSo6uI-KMtgfF2cmABw
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/globalizacao/imagens/globalizacao1.jpg&imgrefurl=http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/globalizacao/globalizacao1.php&usg=___7xhHi3MH55jVpxW1yBWu0mujY0=&h=286&w=400&sz=9&hl=pt-BR&start=4&sig2=fzaGGHC59Mhi-EMlwbrY-Q&um=1&tbnid=PLZ9wvu1vecGJM:&tbnh=89&tbnw=124&prev=/images?q%3Dbem%2Bestar%2Bsocial%26hl%3Dpt-BR%26rls%3Dcom.microsoft:*:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SUNA_pt-BR%26sa%3DN%26um%3D1&ei=I80HSo6uI-KMtgfF2cmABw


A opção por determinado modelo de atenção, entretanto, não está 

isenta de finalidades e valores, explícitas ou implícitos. 

Um mesmo rótulo ou proposta pode expressar-se, concretamente, em práticas 

distintas. 

De um modo ou de outro, tal proposta será aquilo que, em cada situação 

concreta, os sujeitos sociais, submetidos a determinadas relações 

econômicas, políticas e ideológicas, conseguirem imprimir da marca dos 

seus projetos 

(Teixeira et al., 1998)

TEIXEIRA, C. F., PAIM, J. S. e VILASBOAS, A L. SUS, Modelos assistenciais e vigilância da Saúde. Informe Epidemiológico do SUS, vol. VII (2) CENEPI/MS, Brasília DF, 1998.
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RECURSOS HUMANOS 



soranz@fiocruz.br 48Fuente: OECD, 2015

Médicos por 1.000 habitantes, Brasil y pares

La oferta de médicos es relativamente baja, concentrada en los 

centros urbanos (principalmente SE y Sur) ...
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SUSTENTABILIDADE POLÍTICA

O povo e a saúde pública

As elites e a saúde pública

O parlamento e a Saúde Pública

Construir hegemonia no novo cenário

A filosofia humanista e generosa do SUS ainda toca o coração das massas?
Fonte: Temporão conferência de abertura da XI Conferência Municipal de Saúde Rio de Janeiro - Julho 2015

Brasil. Ministério da Saúde. Discurso de posse do Dr. José Gomes Temporão no cargo de Ministro da Saúde em 19 de março de 2007. Brasília: Ministério da Saúde; 2007. [acessado 28 jan. 2010]. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25744

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25744


SUS universal, integral, equânime, financiado com recursos 
públicos, para todos

• Dois pontos polêmicos:

• A gestão das unidades e redes públicas

• O papel do setor privado 

Fortalecimento progressivo do setor privado de planos e seguros 
sustentado nos gastos tributários e no discurso da  “inexistência 
da capacidade do Estado em financiar o SUS universal e 
integral”

Qual destes projetos prevalecerá?

RACIONALIDADES/PROJETOS EM 

CONFRONTO

Fonte: Temporão conferência de abertura da XI Conferência Municipal de Saúde Rio de Janeiro - Julho 2015

Brasil. Ministério da Saúde. Discurso de posse do Dr. José Gomes Temporão no cargo de Ministro da Saúde em 19 de março de 2007. Brasília: Ministério da Saúde; 

2007. [acessado 28 jan. 2010]. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25744

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25744
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Ferreira, Clarisse Mendes Pinto Gomes, Mariani, Milton Augusto

Pasquotto, & Braticevic, Sergio Iván. (2015). As múltiplas fronteiras

presentes no atendimento à saúde do estrangeiro em Corumbá,

Brasil. Saúde e Sociedade, 24(4), 1137-1150.
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VIDA PRÁTICA



CADERNETA DE USUÁRIO REFUGIADOS 

54



Busca de oferta de serviços do SUS. Municípios brasileiros de fronteira com Argentina, 

Paraguai e Uruguai, 2005

55

Consulta unidade básica Internação hospitalar 

Porte populacional 

Giovanella, Lígia (coord.) Saúde nas fronteiras: estudo do acesso aos serviços de saúde nas cidades de fronteira com países do MERCOSUL.Rio de Janeiro : ENSP / Fiocruz , 2007.
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“UNIFIED HEALTH SYSTEM: 30 YEARS OF STRUGGLE!”

AVALIAR E COMPARTILHAR SEMPRE

soranz@fiocruz.br

SUS 30 anos: o início, a caminhada e o rumo

Transição da saúde e da doença no Brasil e nas Unidades

Federadas durante os 30 anos do Sistema Único de Saúde

SUS: oferta, acesso e utilização de serviços de saúde nos

últimos 30 anos

Sistema universal de saúde e cobertura universal:

desvendando pressupostos e estratégias -

Federalismo e políticas de saúde no Brasil: características

institucionais e desigualdades regionais -

Regionalização e Redes de Saúde

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413-

812320180006&lng=pt&nrm=iso

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413-812320180006&lng=pt&nrm=iso


“SISTEMAS COMPARADOS DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NAS CIDADES DE LISBOA E 
RIO DE JANEIRO”

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso

Reforma dos Cuidados Primários em Saúde na cidade de Lisboa e 

Rio de Janeiro: contexto, estratégias, resultados,
Daniel Soranz; Luís Augusto Coelho Pisco 

Unidades de Saúde Familiar e Clínicas da Família – essência e 

semelhanças 
Eunice Carrapiço; João Henrique Vaz Ramires; Victor Manuel Borges Ramos 

Análise de desempenho de indicadores de contratualização em 

cuidados de saúde primários no período de 2009-2015 em Lisboa e 

Vale do Tejo, Portugal 
Baltazar Monteiro; Fátima Candoso; Magda Reis; Sónia Bastos 

AVALIAR E COMPARTILHAR SEMPRE

soranz@fiocruz.br

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso
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Ajustes necessários para a agenda 2030 

• Fortalecimento da atenção primária nas LATAM!

• Realização de pactos para utilização dos serviços de maior 

complexidade. 

(regras objetivas e carteira de serviços ampla)

• Organização dos Sistemas de informações utilizando dados 

dos prontuários eletrônicos Prontuários.

• Reforço das garantias de sigilo e acesso aos Sistemas de 

Saúde em especial nos serviços de APS

• Planejamento estruturado para a redução expressiva nas 

desigualdades entre os indicadores sociais.

• Fortalecimento do complexo industrial da saúde nos países 

da LATAM 

• Rearranjos dos recursos destinados a doenças especificas 

para o fortalecimento dos sistemas locais.  
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Daniel Soranz
Médico de família e Comunidade 

Professor;/ pesquisador 

Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ

Ministério da saúde Brasil

(soranz@fiocruz.br) 

https://www.youtube.com/watch?v=j13kDwrftpg

Um Rio de Saúde:

OBRIGADO!
THANK YOU!

mailto:soranz@fiocruz.br
https://www.youtube.com/watch?v=j13kDwrftpg

