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A família é cada vez mais objeto de atenção das instituições governamentais e dos cientistas sociais pela grande quantidade de ativi-
dades de proteção, ajuda e cuidado que ela desenvolve. O desenvolvimento de uma política mais efetiva nessa área deve promover 
um processo de educação continuada dos profissionais, aprofundando sua formação quanto à abordagem familiar e comunitária. 
Nesse sentido o Programa Saúde da Família visa contribuir para a total integração da família e dos profissionais de saúde que atuam 
no desenvolvimento do trabalho de manutenção da saúde das comunidades. Isto posto, este artigo teve como objetivo apresentar o 
trabalho desenvolvido e importância do Programa de Saúde da Família como a atual política de Atenção Básica no país e, para tanto, 
utilizou como fonte de pesquisa o banco de dados Scielo (Scientific Eletronic Library on Line). O estudou demonstrou que há um con-
senso entre os autores quanto à importância do PSF, principalmente se levado em consideração que a base de trabalho é a família, 
a manutenção da saúde e a união desta com os agentes de saúde. Todavia, afirmam que a saúde deve deixar de ser centralizadora e 
passar a partilhar conhecimento, a integrar a comunidade com o Estado na busca da qualidade de vida.
Descritores: Programa de Saúde da Família, Equipe de saúde da família, Atenção básica.

The family is each time more object of attention of the governmental institutions and of the social scientists for the great amount of 
activities of protection, she helps and care that it develops. The development of one politics more effective in this area must promote a 
process of continued education of the professionals, going deep its formation how much to the familiar and communitarian boarding. 
In this direction the Program Health of the Family aims at to contribute for the total integration of the family and the professionals of 
health who act in the development of the work of maintenance of the health of the communities. This rank, this article had as objecti-
ve to present the developed work and importance of the Program of Health of the Family as the current politics of Basic Attention in 
the country and, for in such a way, the data base of Scielo used as research source (Scientific Eletronic Library on Line). It studied it 
demonstrated that it has a consensus enters the authors how much to the importance of the PSF, mainly if led in consideration that 
the rules of work is the family, the maintenance of the health and the union of this with the health agents. However, they affirm that the 
health must leave of being centralizadora and to start to partilhar knowledge, to integrate the community with the State in the search 
of the quality of life. 
Descriptores: Program Saúde da Família, Equipped of health of the family, Basic attention.
 

La familia es cada vez que más objeto de la atención de las instituciones gubernamentales y de los científicos sociales para la gran 
cantidad de actividades de la protección, ella ayuda y el cuidado que desarrolla. El desarrollo de una política más eficaz en esta área 
debe promover un proceso de la educación continuada de los profesionales, ampliando la formación cuánto la abordage familiar y co-
munitaria En esta dirección la salud del programa de la familia tiene como objetivo contribuir para la integración total de la familia y de 
los profesionales de la salud que actúan en el desarrollo del trabajo del mantenimiento de la salud de las comunidades. Esta fila, este 
artículo tenía como objetivo para presentar el trabajo y la importancia desarrollados del programa de la salud de la familia como la 
política actual de la atención básica en el país y, para de tal manera, la base de datos de Scielo usada como fuente de la investigación 
(biblioteca científica de Eletronic en línea). La estudió demostró que tiene un consenso inscribe a autores cuánto a la importancia del 
PSF, principalmente si condujo en la consideración que las reglas del trabajo son la familia, el mantenimiento de la salud y la unión de 
esto con los agentes de la salud. Sin embargo, afirman que la salud debe irse de ser centralizadora y comenzar al conocimiento parti-
lhar, para integrar a la comunidad con el estado en la búsqueda de la calidad de la vida.
Descriptores: Programa Saúde da Família, Equipo de salud de la familia, Atención básica. 
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Brasil, tendo em vista a implantação do Programa Saúde da 
Família e, especificamente, o trabalho desenvolvido pela 
Equipe de Saúde da Família nas comunidades. 

Os artigos levantados tiveram seus principais aspectos 
abordados / analisados através dos aspectos de relevância e 
de ligação aos objetivos do estudo.

RESULTADOS
O objetivo de Saúde da Família é a reorganização da prática 
assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao 
modelo tradicional de assistência, orientado para a cura de 
doenças e no hospital. A atenção está centrada na família, 
entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e 
social, o que vem possibilitando às equipes de Saúde da 
Família uma compreensão ampliada do processo saúde/
doença, e da necessidade de intervenções que vão além de 
práticas curativas6,7. 

Ao contrário da idéia que se tem sobre a maioria dos 
programas em nível central, o saúde da família não é uma 
intervenção vertical e paralela às atividades dos serviços 
de saúde: é uma estratégia que possibilita a integração e 
promove a organização destas atividades em um território 
definido8.

Sob esse prisma, destaca-se a importância da atenção à 
saúde que “deve buscar otimizar os seus efeitos desejáveis e, 
por outro lado, minimizar os seus efeitos indesejáveis, para, 
acima de tudo, responder às expectativas e necessidades 
manifestas dos usuários”. É preciso também considerar a 
análise do perfil de saúde e doença da comunidade para 
com esses dados buscar a redução das desigualdades de 
acesso e dos riscos de adoecimento entre os indivíduos, 
famílias e comunidades9,10. 

Nesse processo se identificam os componentes 
familiares, a morbimortalidade referida, 
as condições de moradia, saneamento 
básico e condições ambientais das áreas 
onde essas famílias estão inseridas. Essa 
etapa inicia o vínculo da unidade de 
saúde/equipe e comunidade, a qual é 
informada sobre os serviços de saúde 
disponíveis e dos locais dentro do 
sistema de saúde que deverão ser sua 
referência6.

É no movimento pelo reconhecimento 
da saúde como um direito de cidadania, 
que ganham maior destaque termos 
que denotam a preocupação com a 
necessidade da avaliação qualitativa 
dos serviços. Dentre esses conceitos, o 
de resolutividade passou a ser o mais 
freqüêntemente utilizado, não apenas 
pelos planejadores da saúde, mas 

também, pelos próprios sujeitos envolvidos na discussão 
sanitária, sendo importante na determinação do usuário8.

Isto quer dizer que a capacidade resolutiva geral do nível 
de atenção é tudo o que resulta das capacidades resolutivas 
das funções de atenção que compõem: recursos humanos, 

articulada sem que se perca, da mesma forma, 
o estado de equilíbrio individual (saúde) de 
seus membros.

A proposta da Equipe Saúde da Família 
– ESF considera a família como o principal 
foco de atenção ao estabelecer um vínculo 
de responsabilidade entre esta e os 
profissionais de saúde. Isto acontece através 
do atendimento na unidade e, também no 
domicílio.

Saúde da Família é uma estratégia que 
preconiza as ações de promoção, proteção 
e recuperação da Saúde dos indivíduos e da 
família, do recém-nascido ao idoso, sadios 
ou doentes, de forma integral e contínua. 

A primeira etapa de sua implantação, em junho de 1991, foi 
através do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. A partir 
de janeiro de 1994, começaram a ser formadas as primeiras 
equipes do Programa de Saúde da Família – PSF, incorporando 
e ampliando a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde.

A ESF trabalha atendendo às necessidades de saúde 
da população de sua área de abrangência, prestando 
assistência contínua à comunidade por meio de uma equipe 
multiprofissional, tanto na unidade quanto nos domicílios, e 
em locais comunitários (escolas, igrejas, creches)³. 

Isso significa que os profissionais em ação numa ESF são 

capazes de detectar e cuidar dos problemas da comunidade 
e articulam as intervenções através de parcerias com 
Secretarias de Obras, Serviço Social, Secretaria de Educação, 
Grupos Comunitários e Igrejas. Além disso, é função da 
ESF proporcionar o esvaziamento dos prontos-socorros e 
ambulatórios dos hospitais ligados à rede pública de saúde³.

A visita domiciliar tem a finalidade de monitorar a 
situação de saúde das famílias. A equipe deve realizar visitas 
programadas segundo critérios epidemiológicos e quando 
solicitadas. O acompanhamento dos agentes comunitários 
de saúde, em microáreas selecionadas no território de 
responsabilidade das unidades de saúde da família, 
representa um componente facilitador para a identificação das 
necessidades e racionalização do emprego dessa modalidade 
de atenção².

Hoje, o programa se mostra como uma proposta bem 
sucedida em nível nacional, com mais de 4.500 municípios 
envolvidos e contando, entre outros componentes, com mais 
de 15.000 equipes de Saúde da Família e 150.000 agentes 
comunitários de saúde, num raro exemplo de parceria bem 
sucedida do setor público com a sociedade civil4. 

O Ministério da Saúde, ao optar por implantar a estratégia 
Saúde da Família no país para viabilizar politicamente o SUS, 
vislumbrou uma solução para pequenos e grandes municípios 
no sentido de reorganizar a atenção básica com critérios 
pré-determinados, como, população máxima e mínima, 
envolvimento da sociedade através dos Conselhos Municipais 
de Saúde5. 

Segundo o Ministério da Saúde, a Atenção Básica, 
é definida como “[...] um conjunto de ações de caráter 
individual ou coletivo, situado no primeiro nível de atenção 
dos sistemas, voltada para a promoção da saúde, a prevenção 
de agravos, o tratamento e a reabilitação4”.

Diante do exposto, e reconhecendo 
a importância do modelo de Assistência 
Básica, que é a atual política de saúde 
pública no país. Tal questão despertou o 
interesse em saber se a Estratégia de Saúde 
da Família apresenta a resolutividade 
proposta pelo Ministério da Saúde aos 
usuários das unidades de saúde.

Desta forma, o objetivo deste estudo 
foi elencar o trabalho desenvolvido e 
importância do Programa de Saúde da 
Família como a atual política de Atenção 
Básica no país. 

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica 
realizada a partir do banco de dados 
Scielo (Scientific Eletronic Library on 
Line) no período de 1/1/2000 a 1/1/2007. 
Utilizaram-se as palavras chaves Programa Saúde da Família, 
Equipe de Saúde da Família, Atenção Básica. A pesquisa 
identificou doze artigos obtidos por meio dessa busca 
nos últimos dez anos. Para serem selecionados, os artigos 
deviam preencher os seguintes critérios: ter como foco os 
cuidados de enfermagem relacionados à saúde pública no 

“A pArtir dE jAnEiro dE 
1994, comEçArAm A SEr 
FormAdAS AS primEirAS 

EquipES do progrAmA 
dE SAúdE dA FAmíliA – 
pSF, incorporAndo E 

AmpliAndo A AtuAção doS 
AgEntES comunitárioS dE 

SAúdE”

INTRODUÇÃO 

Até a década de 1980, o conceito 
de saúde estava associado à 

ausências de doenças; entretanto, 
tornou-se visível que muitas vezes as 
doenças estavam relacionadas a hábitos 
de vida e à inserção social e política do 
indivíduo¹.

A partir disso, a saúde foi interpretada 
como “[...] o conjunto de fatores que 
são decorrentes do saneamento básico, 
da condição social das pessoas, do seu 
trabalho, da sua renda financeira e do 
nível de educação”¹. 

Em 1986 realiza-se a 8ª Conferência 
Nacional de Saúde que, com ampla participação, discute 
a situação da saúde no país e aprova um relatório com 
recomendações de descentralização, participação popular 
e eficiência da gestão local.

A saúde sempre tratou do indivíduo de forma fragmentada, 
cuja manifestação da doença ocorre em partes do seu corpo. 
Seus anseios, desejos, sonhos, crenças, valores e relações 
com os demais membros de sua família e com o seu meio 
social, são aspectos quase que completamente esquecidos². 

A família, tradicionalmente vista também de forma 
fragmentada, precisa ser considerada de forma integral e 

“SAúdE dA FAmíliA é umA 
EStrAtégiA quE prEconizA 

AS AçõES dE promoção, 
protEção E rEcupErAção 
dA SAúdE doS indivíduoS 
E dA FAmíliA, do rEcém-

nAScido Ao idoSo, SAdioS 
ou doEntES, dE FormA 
intEgrAl E contínuA"
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físicos e tecnológicos organizados em 
funções de produção. Avaliar a capacidade 
resolutiva pressupõe avaliar a capacidade 
quantitativa e a capacidade resolutiva 
qualitativa8.

Quando a clientela usuária busca um 
serviço de saúde, existe uma expectativa 
prévia da solução de um problema que lhe 
molesta. Apesar de se esperar que satisfação e 
resolutividade se confundam, para o usuário 
pode ser que em situações particulares nem 
sempre isto seja verdadeiro. Podem, então, 
estar diferencialmente distribuídas por parte 
do usuário à percepção de sua satisfação e 
da resolutividade dos serviços8,10.

As equipes do PSF têm como atribuição 

1. Angerami CVA, Feijoo AMLC, 
Chiatone HBC. A ética na saúde. São 
Paulo: Pioneira; 1997.
2. Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Assistência à Saúde. 
Manual para Organização da 
Atenção Básica. Brasília: Ministério 
da Saúde; 2000.
3. Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. 
Atenção básica e saúde da família. 
[Internet]. 2004 [citado 2007 Mar 
21]. Disponível em: http://dtr2004.
saude.gov.br/” http://dtr2004.saude.
gov.br/dab/ atencaobasica.php. 
4. Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Assistência à Saúde. 
Manual para Organização da 
Atenção Básica. Brasília: Ministério 
da Saúde; 1999.
5. Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Assistência à Saúde. 
Manual para organização da 

Atenção Básica. Brasília: Ministério 
da Saúde; 1997.
6. Rodrigues RMVC. Estratégia 
Saúde da Família: conhecimentos 
e expectativas do futuro enfermeiro 
[monografia]. Rio de Janeiro: Escola 
de Enfermagem Anna Nery; 2001.
7. Senna MCM, Cohen MM. Modelo 
assistencial e estratégia saúde da 
família no nível local: análise de 
uma experiência. Ciênc Saúde 
Coletiva. 2002;7(3):523-35. 
8. Santos AF. Estratégia de saúde da 
família: expectativas e satisfação 
do usuário [monografia]. Rio de 
Janeiro: Escola de Enfermagem Anna 
Nery; 2000.
9. Campos CEA. Estratégias de 
avaliação e melhoria contínua da 
qualidade no contexto da atenção 
primária à saúde. Rev Bras Saúde 
Mater Infant. 2005;5(1):63-9.
10. Saupe R, Wendhausen ALP. 
O mestrado profissionalizante 

como modelo preferencial para 
capacitação em saúde da família. 
Interface. 2005;9(18):621-30. 
11. Fortuna CM, Mishima SM, 
Matumoto S. O trabalho de equipe 
no programa saúde da família: 
reflexões a partir de conceitos 
do processo grupal e de grupos 
operativos. Rev Latinoam Enferm. 
2005;13(2):262-68. 
12. Matumoto S, Fortuna CM, 
Mishima SM et.al. Supervisão de 
equipes no Programa Saúde da 
Família: reflexões acerca do desafio 
da produção de cuidados. Interface. 
2005;9(16): 9-24. 
13. Gomes MCBA, Pinheiro R. 
Acolhimento e vínculo: práticas de 
integralidade na gestão do cuidado 
em saúde em grandes centros 
urbanos. Interface. 2005;9(17):287-
301. 
14. Rocha AARM. A trajetória 
profissional de cinco médicos do 

Programa Saúde da Família: os 
desafios de construção de uma nova 
prática. Interface. 2005;9(17):303-
16. 
15. Araújo MBS, Rocha PM. Trabalho 
em equipe: um desafio para a 
consolidação da estratégia de saúde 
da família. Ciênc Saúde Coletiva. 
2007;12(2):455-64. 
16. Borges CC, Japur M. Promover e 
recuperar saúde: sentidos produzidos 
em grupos comunitários no contexto 
do Programa Saúde da Família. 
Interface. 2005;9(18):507-19.
17. Serapioni M. O papel da 
família e das redes primárias na 
reestruturação das políticas sociais. 
Ciênc Saúde Coletiva. 2005;(10 
Suppl):243-53. 
18. Trad LAB, Bastos ACS. O impacto 
sócio-cultural do Programa de Saúde 
da Família (PSF): uma proposta 
de avaliação. Cad Saúde Pública. 
1998;14(2):429-35.

referências

essencial o conhecimento da realidade, a 
identificação de problemas de sua área de 
abrangência e a elaboração do planejamento 
local, sendo que a execução das ações 
práticas segue a lógica da vigilância à saúde 
e da valorização da relação com o usuário e a 
família. Essas equipes têm a responsabilidade de 
atender um máximo de 3.500 pessoas por região 
de trabalho e a integração entre as partes ocorre 
por meio de atividades educativas de grupo, 
ações intersetoriais e parcerias para enfrentar os 
problemas existentes. Através dos Conselhos de 
Saúde, a equipe e a comunidade discutem temas 
relevantes à continuação do processo evolutivo 
da saúde na comunidade11. 

Para alcançar os objetivos citados 
anteriormente, a equipe de trabalho deve estar 
em completa sintonia e, tendo em vista as 
dificuldades de ordem técnica e principalmente 
de ordem interpessoal que surgem no decorrer 
do processo de formação, é preciso estabelecer 
uma supervisão das equipes para que seus 
membros tornem-se flexíveis para atender as 
necessidades dos usuários12. 

As transformações positivas e significativas 
em relação à atenção básica proposta pelo 
PSF, se deve à centralização das ações no 
cuidado à família. Para tanto, privilegiou-se a 
equipe de profissionais como elemento para 
a materialização das metas e objetivos do 
programa, “através de mecanismos de fomento 
e incentivo à realização de atividades voltadas 
para formação, capacitação e remuneração dos 
integrantes da equipe” 13,14. 

No entanto, não basta apenas à implantação 
do PSF, é preciso desfazer o modelo assistencial 
médico-centrado, principalmente por meio da 

mudança na forma de se produzir o 
cuidado, ou seja, modificar a forma 
de pensar e agir dos profissionais 
entre si e com os usuários. Isto posto, 
a interrelação entre essas partes, 
possibilita o uso do potencial criativo 
e criador na relação com o usuário, 
para juntos realizarem a produção do 
cuidado15.

A Saúde da Família requer a 
construção de um projeto assistencial 
comum com complementaridade 
dos trabalhos especializados, em que 
os agentes envolvidos estabeleçam 
interação entre si e com os usuários. O 
trabalho em equipe pressupõe, portanto, 
uma relação recíproca de comunicação 
e interação. A comunicação em busca 
de consenso entre os profissionais 
traduz-se em qualidade na atenção 
integral às necessidades de saúde da 
clientela15,16. 

O PSF deve levar em consideração a unidade familiar, pois 
esta é a base de referência para desenhar os programas dirigidos 
à saúde da família. Um dos maiores obstáculos para o alcance 
deste objetivo diz respeito diretamente aos profissionais que 
atuam junto ás famílias, isto porque, todavia não existem 
profissionais com perfil, competências e habilidades necessárias 
para compor uma equipe apta a desenvolver uma abordagem 
familiar17,18.

Daí supõe-se que o PSF represente uma mudança no 
paradigma assistencial, onde o método curativo passa a ser 
preventivo, da ação monossetorial para a intersetorial, da 
exclusão para a universalidade. Nesse âmbito, a participação 
da comunidade é fundamental, pois com sua integração 
obtêm-se a consciência social e sanitária, tornando a proposta 
e implantação do PSF viável para todos os interessados18.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os processos de interação entre profissionais e usuários, 
no contexto da saúde, têm sido pautados, muitas vezes, por 
concepções que permaneceram sedimentadas na tradição 
do profissional portador do saber, se relacionando com 
um usuário alienado deste saber com o intuito de educá-
lo para um melhor comportamento em saúde. Esse formato 
ultrapassado não parece contribuir para a transformação 
do sistema de saúde; ele deve, ao contrário, considerar o 
usuário também como portador de um saber específico, a 
partir do qual sua ação ganha sentido para ele.

A análise dos artigos científicos demonstrou que no caso 
do PSF, pode-se perceber que sua implementação técnica 

e política baseiam-
se na interação 
com a comunidade 
com o objetivo de 
construir com o apoio 
da comunidade em 
conjunto com as 
equipes de saúde, 
práticas e estratégias 
mais eficazes para 
enfrentar os problemas 
de saúde.

O PSF é u programa 
inovador e já apresenta 
bons resultados, 
porém, ainda há muito que ser desenvolvido, principalmente 
no que diz respeito ao conceito de saúde na opinião dos 
profissionais que trabalham no programa, assim como dos 
usuários. Entender o processo de manutenção e prevenção 
da saúde é fundamental ao sistema criado, não basta apenas 
querer tratar, é preciso combater os fatores geradores da 
doença e trabalhar para melhorar a qualidade de vida do 
cidadão e de sua comunidade. 

Certamente que o investimento em educação permanente 
da equipe de saúde e em informação em saúde destinada para 
a população é essencial para esses objetivos, pois tem como 
resultado a melhora da qualidade da prática assistencial e 
a conseqüente adoção de hábitos e comportamentos mais 
saudáveis, por parte da população.

“EntEndEr o procESSo 
dE mAnutEnção E 

prEvEnção dA SAúdE é 
FundAmEntAl Ao SiStEmA 

criAdo, não bAStA 
ApEnAS quErEr trAtAr, 
é prEciSo combAtEr oS 
FAtorES gErAdorES dA 

doEnçA E trAbAlhAr pArA 
mElhorAr A quAlidAdE dE 
vidA do cidAdão E dE SuA 

comunidAdE”


