
INTEGRALIDADE 

Brasília, 29.07.2016 



VIII CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE 

TEMA 2 

 item 3: 

• Integralização das ações superando a dicotomia 
prevenção / cura. 

  completar, tornar completo, totalizar 

 

No contexto da VIII CNS havia a necessidade de 
unificar as ações assistenciais desenvolvida pelo 
Ministério da Previdência e Assistência social e as 
ações de prevenção desenvolvida pelo Ministério da 
Saúde 



Filhas de Asclépio: 
Higea- Deusa da Prevenção 
Panaceia – Deusa da Cura 

MITOLOGIA 



Higea Panaceia 

CENTRO DE 
SAÚDE 

HOSPITAIS 



Há uma profusão de conceitos e normas sobre integração, 
integralidade. 

 
CF - Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais; 
 
LEI 8080 
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios: 
II - integralidade de assistência, entendida como 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 141 - Art. 17.  O rateio dos recursos da União vinculados a ações e serviços públicos de 
saúde ... 
§ 2o  Os recursos destinados a investimentos terão sua programação realizada 
anualmente e, em sua alocação, serão considerados prioritariamente critérios que visem a 
reduzir as desigualdades na oferta de ações e serviços públicos de saúde e garantir a 
integralidade da atenção à saúde.  
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198


Portaria 4279 que regulamenta a rede de atenção à saúde - RAS 
 
A Rede de Atenção à Saúde é definida 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  
 
A Integralidade da Atenção: a integralidade exige que a APS reconheça 
as necessidades de saúde da população e os recursos para abordá-las. A 
APS deve prestar, diretamente, todos os serviços para as necessidades 
comuns e agir como um agente para a prestação de serviços para as 
necessidades que devam ser atendidas em outros pontos de atenção. A 
integralidade da atenção é um mecanismo importante porque assegura 
que os serviços sejam ajustados às necessidades de saúde da população.  
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