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família e saúde

Família no Programa de Saúde da Família: 
uma inquietação em sua abordagem 
Este artigo baseia-se em um estudo de caso de cunho qualitativo que buscou analisar o trabalho dos profissionais de 
nível superior do Programa de Saúde da Família da Estrada das Barreiras, no município de Salvador, quanto à abordagem 
da família no seu processo de trabalho. Para tanto, utilizou-se de várias estratégias de coleta de dados como entrevistas, 
grupos focais, observação de consultas e de visitas domiciliares, promovendo uma análise do conteúdo e o cruzamento 
dos dados a partir da construção de matrizes. Os resultados mostraram que apesar da importância reconhecida pelos 
profissionais quanto à abordagem da família, ela de fato pouco é realizada e que os cursos realizados por estes profissio-
nais não enfatizaram a família como foco de atenção à saúde e sua abordagem o que os mantém sem o instrumental míni-
mo para distinguir a Estratégia de Saúde da Família.
Descritores: Família; Atenção Primária à Saúde; Saúde da Família.

This article is based on a case study of a qualitative nature that attempted to analyze the work of higher education pro-
fessionals in the Family Health Program of Estrada das Barreiras, in the city of Salvador, Brazil, about the approach to the 
family in their working process. A choice was made for the collection of data using various strategies such as interviews, 
focus groups and observation of consultations and home visits, by promoting a content analysis of these and the crossing 
of data by means of matrices. The results showed that despite the importance recognized by practitioners as to approach 
the family, this in fact is little accomplished and that the courses conducted by these professionals did not emphasize the 
family as the focus of health care and its approach, keeping them without the minimum instrumental to distinguish the Fa-
mily Health Strategy.
Descriptors: Family; Primary Health Care; Family Health.

Este artículo consiste en un estudio de caso de naturaleza cualitativa que buscó analizar el trabajo de profesionales gra-
duados del Programa Salud de la Familia de Estrada das Barreiras, en Salvador, Brasil, en relación al enfoque de la familia 
en su proceso de trabajo. Para eso, se optó por recoger los datos utilizando diversas estrategias, tales como entrevistas, 
grupos focales y observación de las consultas y visitas al hogar, promoción de un análisis de contenido de estos datos y 
el cruce a través de matrices. Los resultados mostraron que a pesar de la importancia reconocida por los profesionales 
como para acercarse a la familia, en la realidad poco se lleva a cabo y que los cursos impartidos por estos profesionales 
no permiten que la familia sea el foco de atención de la salud y su enfoque, lo que les mantiene con pocos instrumentales 
básicos para distinguir la Estrategia de Salud de la Familia.
Descriptores: Família; Atención Primaria de Salud; Salud de la Familia.
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INTRODUÇÃO

O Programa de Saúde da Família (PSF), criado pelo Ministério 
da Saúde (MS) em 1993, prioriza as ações de prevenção, 

promoção e recuperação da saúde de indivíduos e famílias de 
forma integral e contínua, tendo como espaços de atuação o 
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domicílio, a comunidade, a unidade de saúde e o acompa-
nhamento dos serviços de referências. A inclusão da família 
como foco de atenção básica de saúde pode ser ressaltado 
como um dos avanços, uma contribuição do PSF para modifi-
car o modelo biomédico de cuidado em saúde. Desta forma, 
este programa pretende ultrapassar o cuidado individualizado, 
focalizado na doença, buscando contextualizar a saúde, pro-
duzida num espaço físico, social, relacional, resgatando suas 
múltiplas dimensões.

O estudo da família, entretanto, realizado pelos profissionais 
envolvidos com o sistema de saúde tem ido de encontro a 
conceitos importantes que perduraram por muito tempo (até 
o final da década de 80) e que nortearam grandes projetos e 
iniciativas voltadas à saúde do ser individual. Neste sentido, 
trabalhar com a saúde das famílias é razoável como princípio 
inicial, identificar e discutir a inclusão da família nas políticas 
públicas, buscando uma abordagem multidimensional da famí-
lia, alcançando assim a integralidade do cuidado. Nesta ótica, 
resta perceber se o fato de ser a família mencionada como 
foco central de atenção básica de saúde garante que isso se 
concretize no PSF real e se, portanto há entendimento entre os 
diversos atores envolvidos no PSF sobre abordagem da família 
no contexto da atenção básica. 

Observa-se que, em documentos oficiais do Ministério da 
Saúde, não são encontradas orientações sobre como conduzir 
a ação profissional frente às questões levantadas acima e sobre 
que dinâmicas devem ser adotadas pelo PSF na assistência às 
famílias, porém mantém em evidência que a família é predo-
minantemente uma referência na atenção básica de saúde1. Na 
prática cotidiana, os profissionais do PSF como outros profissio-
nais de saúde atendem a pacientes que têm enfermidades, mas 
que se relacionam, participam e vivem em um contexto imedia-
tamente mais amplo: a família o que deveria ser um diferencial. 
O processo saúde-doença é vivido pelos pacientes associados a 
outros problemas complexos que inúmeras vezes se expressam 
por sintomas vagos e indefinidos, que não conseguem ser expli-
cados pela ciência médica, porque sua origem está nas dificul-
dades cotidianas, onde a família possui um papel central. 

Sendo assim, alguns autores2-4 apontam a necessidade de 
uma reformulação na educação e formação dos profissionais do 
PSF. A família é abordada dentro do PSF de forma fragmentada 
ou identificada através de representantes e substitutivos, ou 
ainda como referência genérica no âmbito das políticas sociais 
e/ou é tomada como problema e transformada em objeto tera-
pêutico, havendo falta de consenso, por não haver diálogo entre 
os profissionais sobre o assunto, o que produz dificuldades de 
entendimento, de planejamento, no cuidado, na orientação 
para a formação destes profissionais, além de frustrações pelas 
expectativas não atendidas1. 

Diante disso, sendo o PSF um programa que se propõe a 
trabalhar com a saúde da família, outro aspecto que se faz per-

tinente é o de garantir as equipes a sensibilidade e a discussão 
permanente da multidimensionalidade da família diante das 
suas influências macros-sociais. Assim, o objetivo deste estu-
do é compreender o significado de família para os usuários e 
profissionais de nível superior da Unidade de Saúde da Família 
da Estrada das Barreiras, buscando perceber de que forma a 
família é incluída (e se ela é) na atenção à saúde proposto por 
este programa. 

A FAMÍLIA NA SAÚDE
O resgate da família às práticas de saúde nasce da busca da 
identidade da unidade de atenção, a qual por muito tempo gi-
rou em torno do indivíduo. Foi a partir dos anos 1970 que os 
principais sistemas de saúde passaram a ser questionados no 
que diz respeito à sua centralização no modelo individual, à 
ênfase na dimensão curativa da doença, aos elevados custos 
e à baixa efetividade. Ante esta perspectiva, a família passou a 
se constituir enquanto objeto de investigação ao mesmo tem-
po em que passou a ser delineada como objeto de trabalho, e, 
portanto, como objeto de atenção da saúde. Ou seja, passou a 
existir a convicção de que é praticamente impossível assistir o 
indivíduo (doente ou sadio) de forma completa quando não se 
considera pelo menos o seu contexto mais próximo, que é a fa-
mília à qual ele pertence. A família, portanto, além de ser agen-
te do cuidado de seus membros e de si mesma, também deve 
ser considerada como objeto de cuidado dos profissionais5.

A função da família é compartilhada pelo Estado, no que 
diz respeito ao cuidado à saúde, mas com relação a direitos 
básicos como a saúde e diante de políticas públicas omissas ou 
não igualitárias, é na família que a maior parte dos problemas 
de saúde são “resolvidos” e que apenas quando os recursos 
mostram-se ineficientes é que se recorre ao sistema oficial de 
saúde6. A atenção à família como unidade básica de saúde, por-
tanto, exige conhecer como essa família vive identificando suas 
dificuldades e suas forças. Apenas assim, o profissional, com 
seu saber técnico, científico e humanístico, pode ajudar a famí-
lia a agir de forma a atender às necessidades de seus membros7. 

ABORDAGEM DA FAMÍLIA NO PROGRAMA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA E SEUS IMPACTOS
Um dos principais motivos do Programa de Saúde da Família 
em apresentar transformações positivas e significativas na re-
organização da atenção básica, está no fato deste programa 
buscar, em seus objetivos e metas institucionais, políticas e so-
ciais a centralidade de suas ações na integralidade da atenção 
e do cuidado à família8. Algumas pesquisas mostraram que a 
inclusão da família na abordagem de saúde dos seus membros 
promove melhores resultados na recuperação do indivíduo. Ao 
se tratar indivíduos seriamente doentes, deve-se ter em mente 
que a família, e não somente o doente, convive com a doença 
e que o estado do indivíduo afeta a família assim como as res-
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postas da família à doença afetam o indivíduo, influenciando-o 
em sua maneira de agir frente à doença9.

Outra pesquisa10 realizada no PSF do município de Salvador, 
buscando avaliar a atuação dos médicos frente ao encontro 
clínico com o usuário, constatou que apesar do sistema de 
saúde oficial reconhecer a família como fundamental no cui-
dado à saúde, o atendimento clínico dos médicos do PSF não 
está orientado pela perspectiva da valorização da família como 
fator de risco ou proteção para a saúde. Na observação das 
consultas médicas, apenas 34% das famílias foram abordadas 
por estes profissionais, privilegiando o aspecto biológico. Em 
poucos casos a abordagem foi feita de acordo com a função 
da família de cuidadora e local privilegiado para a formulação 
de normas sobre saúde-doença-cuidado, sendo enfatizado no 
estudo que em alguns destes casos foi o paciente quem des-
tacou esse aspecto da família. No entanto, é difícil concordar 
que a família seja sempre eficiente no desempenho do papel de 
cuidadora, já que é possível que uma mesma família seja um 
sistema de saúde mais adequado em certas situações do que em 
outras, assim como existem famílias que cuidam melhor de seus 
membros que outras11.

Assim, não se tem na literatura um modelo preestabelecido 
para abordagem da família no PSF. O que se percebe é que 
o modelo de saúde proposto por este programa permite o 
conhecimento da realidade da família através das visitas domi-
ciliares, do cadastramento das famílias realizadas pelos ACS, 
das consultas e atividades educativas, além do vínculo entre 
profissionais e família. Permite também o conhecimento das 
doenças e histórico familiar assim como promove a percepção 
da família além do imediato da consulta, considerando outros 
fatores como importantes na atuação e intervenção como a reli-
gião, migração, rede de suporte, relações, vícios, planos, entre 
outros. Neste sentido, é fundamental no trabalho com famílias 
a utilização de instrumentos que permitam aproximar-se delas 
no intuito de conhecer sua estrutura, aprender a analisar seus 
sistemas de comunicação e de relação, sua organização interna 
e o comportamento de seus membros, saber em que momento 
de sua história está e que acontecimentos estressantes estão 
submetidos. Instrumentos estes, que permitam dar um salto 
qualitativo do enfoque individual para o familiar e sistêmico.

Foi com o objetivo de acompanhamento e estudos de famí-
lias visando à compreensão de suas histórias naturais e padrões 
de adoecimento que foram criados alguns instrumentos que 
pudessem potencializar a ação dos profissionais de saúde na 
atenção às famílias. É preciso ressaltar que os instrumentos, 
como o próprio nome indica, são ferramentas que ajudam na 
organização e visualização de dados e, portanto, na obtenção 
de um diagnóstico e plano assistencial às famílias12. Sendo 
assim, eles não substituem uma fundamentação teórica de 
assistência, nem tampouco a razão e o discernimento do profis-
sional para imprimir sentido e significado aos dados e encontrar 

as melhores soluções para o indivíduo e sua família. 
Os instrumentos mais utilizados na avaliação de famí-

lias na atenção básica13 consistem no genograma, ciclo de 
vida das famílias, FIRO (Fundamental Interpersonal Relations 
Orientations) e o PRATICE.

METODOLOGIA
Consiste num estudo de caso sob uma abordagem qualitati-
va realizado no PSF da Estrada das Barreiras no município de 
Salvador/BA. A proposta inicial prevista para a coleta de dados 
nesta pesquisa consistia na realização de entrevistas semiestru-
turadas com os profissionais de saúde de nível superior e gru-
pos focais com representantes das famílias atendidas no PSF da 
Estrada das Barreiras. Porém, ao realizar as entrevistas com os 
profissionais e após a transcrição e leitura exaustiva delas, per-
cebeu-se a dificuldade deles em referir-se sobre o seu trabalho 
e sua abordagem com as famílias. Neste sentido, visando uma 
discussão aprofundada sobre o assunto e tentando resgatar a 
abordagem da família realizada pela equipe de saúde deste lo-
cal, optou-se pela realização de um grupo focal e também da 
observação de consultas e visitas domiciliares. Foram realiza-
das oito entrevistas, quatro grupos focais, 11 visitas domicilia-
res e 31 consultas foram observadas. 

Para a análise e interpretação dos dados utilizou-se da aná-
lise de conteúdo e a categorização e posterior triangulação.  
Os dados foram organizados diante dos objetivos desta pes-
quisa e dos discursos dos profissionais e usuários. Assim houve 
dois momentos de recorte para compor as categorias: no 
primeiro, foram selecionados trechos que continham informa-
ções relacionadas com o objetivo da pesquisa. No segundo, 
a partir dos trechos, foram identificadas (extraídas) as diversas 
unidades de registro, ou seja, os núcleos de sentido, relacio-
nadas com a proposta da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSõES
A pesquisa foi realizada numa Unidade de Saúde da Família 
em que é composta por quatro ESF e desta forma possuía oito 
profissionais de nível superior: enfermeiro (A1, A2, A3), médi-
cos (A5, A6), e odontólogos (A7, A8).

Todos os profissionais eram casados, 62,5% deles se forma-
ram em instituições públicas e possuem numa média de 19 
anos de conclusão do curso superior. Importante relatar que a 
pesquisa mostrou que o tempo de atuação destes profissionais 
na atenção básica especificamente sob o trabalho no Programa 
de Saúde da Família variou numa média de 5,9 anos. 

Foram construídas seis categorias: 1 - Buscando o saber: 
conhecimento adquirido; 2 -Conceito de família segundo visão 
dos profissionais e usuários; 3 - Abordagem da família e a utili-
zação dos instrumentos de avaliação das famílias; 4 - Ações de 
atuação nas famílias; 5 - Facilidades e dificuldades no trabalho 
com famílias; 6 - (Des) Preparados para atuar na família. 
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BUSCANDO O SABER: CONHECIMENTO ADQUIRIDO
87,5% deles apresentam algum curso de especialização e 50% 
na área de Saúde Pública. Os profissionais, no entanto referiram 
que nem durante a graduação e nem na pós-graduação foi-se 
discutido sobre a abordagem da família.

[...] faltou uma disciplina que trabalhasse a temática, odonto-
logia na época trabalhava apenas o indivíduo (A3).

[...] faltou uma disciplina sobre família (A6).
[...] faltou uma visão mais voltada para a família, pois a visão 

é voltada para o indivíduo ou para a coletividade (A7). 
Relatam ainda que nem nos cursos de curta duração, inclusive 

no próprio curso Introdutório do PSF, a família não era abordada, 
nem discutida como foco da atenção básica. Percebeu-se que 
a abordagem da família é feita de forma parcial e que, muitas 
vezes, é realizada sem a intenção profissional de atingi-la. No 
consultório, o atendimento ainda foi caracterizado como voltado 
para o indivíduo em si, sem a preocupação em grande parte das 
vezes, do seu contexto. 

CONCEITO DE FAMÍLIA SEGUNDO A VISÃO DOS 
PROFISSIONAIS E USUÁRIOS
Para a maioria dos usuários (72, 1%) a abordagem à família é 
realizada e para a maioria dos profissionais (06) ela está inserida 
no seu processo de trabalho apesar de reconhecerem não esta-
rem totalmente preparados para atuar com famílias e que muitos 
caminhos ainda necessitam ser percorridos.

[...] seria mais ou menos assim de forma fragmentada, a gente 
ver o indivíduo que compõe aquela família, né? Faz o atendimen-
to, a terapêutica e dependendo do problema de saúde, da situa-
ção social, aí são convocados os outros membros da família (A1).

[...] é preciso melhorar, a família é nossa aliada e tem que ser 
vista por nós como tal. Discussões como esta são de fundamental 
importância para mudarmos uma situação [...] (A5). 

AÇõES DE ATUAÇÃO NAS FAMÍLIAS
Porém, durante a observação, esta abordagem raramente foi de 
fato realizada. Percebeu-se que a abordagem foi confundida 
com vinculação e acessibilidade, principalmente sob a visão do 
usuário. Já nas visitas domiciliares, características do PSF, cuja 
finalidade também é voltada para o conhecimento da realidade 
das famílias atendidas pela Equipe de Saúde da Família, não são 
realizadas com este afinco pelos profissionais pesquisados.

[...] as visitas são marcadas com antecedência e é feita quando 
tem alguma necessidade (A4).

[...] faço um sorteio aleatório das famílias de algum ACS e 
vou até as suas residências para saber se o agente de saúde tem 
realizado seu trabalho [...] (A2).

[...] visito os pacientes acamados, que não podem vir 
até o posto ou pacientes muito idosos com dificuldade de 
deambular (A1).

Apesar de ser uma prática rotineira no trabalho deles, as visitas 

são destinadas a pacientes acamados, idosos e com dificuldade 
de deambulação e que durante a sua realização apenas em três 
delas promoveu-se uma integração com os outros membros 
da família. Ao contrário do observado nas visitas domiciliares, 
durante as atividades realizadas educativas pela equipe, buscou-
se na sua maioria, a orientação voltada para toda a família, muito 
embora, elas sejam realizadas por grupos de riscos específicos 
(hipertensos, diabéticos, gestantes, adolescentes...).

(DES)PREPARADOS PARA ATUAR NA FAMÍLIA
É bem verdade que dificuldades outras foram listadas de forma 
pertinente pelos pesquisados, como a falta de uma rede interdis-
ciplinar organizada neste município. A falta e/ou os desencon-
tros com profissionais preparados para atuar nas questões sociais 
(violência, drogas, falta de saneamento, condições habitacionais 
precárias, entre outras.) também foram alvo das dificuldades.

 [...] necessitamos de uma rede de apoio, porque as dificulda-
des sociais estão aí, o desemprego, a violência, as drogas, não 
sabemos como lidar com isso (A5).

[...] falta muita coisa (suspiro), falta psicólogos, assistentes 
sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, educador físico [...] não 
fomos formados para isso (A8). 

Sendo assim, o que se percebe é que se deposita na ESF a 
responsabilidade da resolução de muitos problemas referentes 
ao novo conceito de saúde, problemas estes que fogem muitas 
vezes a competência destes profissionais. Por outro lado, não se 
pode achar que a abordagem da família dependa efetivamente 
da inclusão de outros profissionais, já que se para o PSF têm-se a 
família como foco de atenção é justificável que cada profissional 
dentro das suas competências busquem caminhos para suas 
ações. Trata-se não de uma especialidade que exclua algumas 
profissões, mas de uma atividade cotidiana que necessita de 
competência e comunicação acessível.

ABORDAGEM DE FAMÍLIA E A UTILIZAÇÃO DOS 
INTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DAS FAMÍLIAS
Neste sentido, esta pesquisa também pôde avaliar a não utiliza-
ção, seja por desconhecimento ou por falta de sensibilização, 
dos instrumentos encontrados na literatura que facilitam e aju-
dam a atuação profissional na atenção à saúde da família. Ape-
sar disso, 100% dos profissionais reconhecem estes instrumen-
tos como ferramenta importante para o trabalho com famílias. 

FACILIDADES E DIFICULDADES NO TRABALHO COM 
AS FAMÍLIAS
Outro ponto a ser destacado consistiu na sinalização dos pro-
fissionais perante os cursos de cunho acadêmico e de curta 
duração, no aprendizado principalmente no que diz respeito 
à prática do trabalho com famílias. Apesar das transformações 
ocorridas no sistema de saúde brasileiro e da inclusão da famí-
lia como parceira neste processo, poucas referências a este fato 
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foram enfatizadas durante a realização destes cursos e quando 
feitas não houve a efetivação do saber na prática e, portanto, não 
houve a sensibilização destes profissionais no abordar a família. 

Pensar na família durante o seu atendimento, incluí-la 
como aliada na saúde de seus membros e respeitar as decisões 
mediante a individualidade de cada caso não parece ser a 
forma que se busca para abordar a família. Assim, para profis-
sionais e usuários, o simples perguntar sobre um ente querido 
reflete nesta abordagem. 

Neste contexto, esta pesquisa chama a atenção para a atuação 
dos profissionais de saúde inseridos no Programa de Saúde da 
Família quanto à sua abordagem da família como foco do traba-
lho proposto neste programa. Apesar de se tratar de um estudo 
de caso único, promove uma reflexão sobre o que vem sendo 
feito para esta efetiva mudança. Alerta-se para que novos estudos 
sejam realizados a fim de contribuir abordagem da família.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Atuar com famílias, como proposto pelo PSF, traz discussões 
que giram em torno das transformações atuais no setor saú-
de. Pretende-se uma assistência em que a família seja incluída 
como aliada na saúde de seus membros, ao mesmo tempo em 
que se deposita no profissional de saúde a responsabilidade da 
resolução de todos os problemas, isentando as instituições, a 
academia e a ciência14. Desta forma, nas universidades, pouco 
se discute sobre as relações dos profissionais com os indivíduos, 
prevalecendo ainda a visão tecnicista e especializada. Com isso, 
mantém-se a ideia do status quo dos profissionais que se colo-
cam como “conselheiros da saúde”14, resultando em prescrições 
impraticáveis mediante a situação individual de cada família. 

Trata-se de uma abordagem curativista, em que se valoriza o 

tratamento de patologias, receitam-se medicações, modificações 
em alimentação e em hábitos, esquecendo-se da importância 
dos níveis de relações, do cotidiano e do meio em que cada um 
vive. Apesar de não haver garantias, mas sim possibilidades de 
que a atuação familiar promove melhorias à saúde do indivíduo, 
se faz necessário obter a compreensão e identificação das poten-
cialidades e possibilidades da dinâmica familiar. Desta forma, os 
profissionais de saúde devem está sensibilizados e preparados 
para a abordagem da família buscando o fortalecimento do elo 
de co-responsabilidade pela saúde de seus membros.

É razoável que na proposta atual de promoção da saúde sejam 
consideradas as expectativas, as emoções, opiniões e preferências 
do cliente junto a seu meio, a família. Reconhecer a autonomia do 
indivíduo, tornar o encontro com os profissionais de saúde como 
uma troca de informações, respeitando as opiniões, crenças e valo-
res próprios consistem ainda numa aspiração no setor da saúde15.

No Programa de Saúde da Família, os profissionais têm a 
possibilidade, no seu próprio processo de trabalho, de conhecer 
a realidade de cada família e, portanto, espera-se que diminua 
ainda mais a distância entre profissional e indivíduo. Apesar 
disso, o que se percebe é que não há uma sensibilização destes 
profissionais no que perpassam mudanças estruturais na acade-
mia e na sua própria vida profissional com a educação conti-
nuada para aqueles que já estão inseridos no sistema de saúde. 

O sentido dado ao PSF enfatizando seu próprio nome, 
Programa de Saúde da Família, promove uma discussão de onde 
está a família no atendimento destes profissionais e onde se colo-
ca a família nas relações com estes profissionais. Parece existir 
um pacto de comodidade entre profissionais e usuários que favo-
recem a situação hierárquica, já que mudanças requerem altera-
ções estruturais e comportamentais de ambas as partes.          
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