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RESUMO 

 O Programa Saúde da Família (PSF) surgiu a 22 anos tendo como base os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) com ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde 

para contribuir efetivamente ao fortalecimento da Atenção Primária á Saúde (APS). O PSF 

passa a ser uma estratégia de reorientação do modelo assistencial da saúde focado na 

abordagem da família, como instância social. Trabalha de acordo com princípios de caráter 

organizativo e substitutivo, território definido, adscrição da clientela, integralidade da saúde, 

hierarquização, trabalho em equipe multiprofissional e participação popular. O trabalho teve 

por objetivo conhecer o PSF abordando as potencialidades e limitações para o SUS. A partir 

de uma revisão integrativa da literatura que se estabelece em uma análise critica baseada em 

evidências, o estudo identificou 11 categorias. Os resultados mostraram eficiência e 

efetividade do PSF, porém ainda existe uma série de desafios e dificuldades a serem 

superados, principalmente na questão da capacitação dos profissionais envolvidos no 

programa e nas possibilidades de avaliação além do instrumental. Se faz necessário ampliar as 

relações de interação das equipes ao interior do setor saúde e do PSF com diferentes setores 

sociais, a capacitação dos profissionais, os serviços de referência e contrarreferência e os 

processos de trabalho, principalmente os que se referem à coordenação da gestão e revisão das 

políticas.  

 Palavras-chaves: Programa Saúde da Família; Estratégia Saúde da Família; Atenção 

Primária; Sistema Único de Saúde.  

  



 

 

ABSTRACT 

The Family Health Program (FHP) came 22 years ago based on the principles of the 

Unified Health System (SUS) with prevention, promotion and recovery of health to contribute 

effectively to the strengthening of Primary Health Care (PHC). The PSF becomes a 

reorientation of the care model of health strategy focused on the family approach, as an actor 

and social factor. It works according to principles of organizational character and substitute, 

defined territory, clientele ascription, health completeness, hierarchy, work in 

multidisciplinary team and popular participation. Based on this assumption the study aimed to 

know the PSF addressing the potential and limitations for SUS. From an integrative literature 

review that is established in an analysis evidence-based critique, the study identified 11 

categories. The results showed efficiency and effectiveness of PSF, as the ratio of the bond 

established between professionals and users. But there is still a number of challenges and 

difficulties to be overcome, mainly on the training of professionals involved in the program 

and the evaluation possibilities beyond instrumental in a program such as PSF. It is necessary 

to expand the relations of interaction of teams inside the health sector and the PSF with 

different social sectors, the training of these professionals, referral services and counter and 

work processes, particularly those relating to the coordination of management and review of 

policies. 

Keywords: Family Health Program; Health Strategy; Primary Attention; Health Unic 

System. 
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 O capítulo I apresenta a estruturação do trabalho. A introdução, 

a justificativa, os objetivos do trabalho, o referencial teórico que foi 

utilizado e a metodologia desenvolvida no decorrer do trabalho. 

 Compreenderemos a seguir os conceitos utilizados e as bases 

teóricas para tratar sobre o PSF. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) foi definido pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado mediante a criação das leis 8.080/90 e 8.142/90, conhecidas como Leis 

Orgânicas de Saúde. Esse sistema baseia-se na formulação de um modelo que atenda às 

necessidades de saúde da população, resgatando o compromisso do Estado para com a saúde 

da população, visando seu bem estar físico e social. Tem como pilar três princípios 

doutrinários que são a universalidade, a equidade e a integralidade. Preconiza-se nesse 

sistema um conjunto de ações e serviços de saúde prestados pelo governo federal, estadual e 

municipal e mantidas pelo poder público (POLIGNANO, 2000). 

 O Programa Saúde da Família (PSF) surgiu a 22 anos contribuindo para o 

fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (APS) e para a consolidação do SUS. O PSF 

passou a ser uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, que tem como foco a 

família, caráter organizativo e substitutivo, território definido, adscrição da clientela, 

integralidade da saúde, hierarquização, trabalho em equipe multiprofissional e participação 

popular (FONTINELE JÚNIOR, 2008)  

O PSF vem se expandindo e consolidando por todo o território brasileiro. Tal fator 

acarreta pontos positivos quanto à consolidação das novas formas de atuação na saúde 

pública, porém ainda há limitações para atender integralmente todos os usuários do SUS.  

 Para Polignano (2000), a crise do sistema de saúde no Brasil é amplamente conhecida e 

questionada por usuários e profissionais em nosso dia a dia. Podemos constatar essa 

afirmação em: filas de espera no serviço de saúde, a falta de médicos, leitos, medicação para 

atender a demanda da população, escassez em recursos financeiros, materiais e mão de obra 

para manter o serviço funcionando com eficácia e o ressurgimento de doenças transmissíveis 

como a Dengue e a Febre Amarela. 

Esses fatores nos fazem pensar quais os reais motivos que sustentam essa afirmativa, 

visto que, o PSF traz para a saúde pública uma nova forma de pensar e reorganizar a 

assistência da saúde, enfatizando os princípios do SUS para melhoria da qualidade à saúde. 

Portanto a pesquisa fundamenta-se em conhecer se esses motivos estão à cerca das limitações 

que a saúde ainda tem enfrentado no país.  

Nosso questionamento é que a raiz dessa crise está no modelo de assistência vigente, 

constituído pela prática da atenção médica, onde, o modelo assistencial é focado no 
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atendimento com visão biologicista do processo saúde-doença, priorizando nesse sentido 

ações curativas (BRASIL, 1998). O modelo biologicista, evidencia-se no século XIX, quando 

se defende a hipótese de que a maior causa de adoecimento da população fosse por infecção 

de microrganismos, sustentada pelo paradigma da “caixa preta” das doenças infecciosas - a 

teoria dos germes (NOVAES, 1997). 

Uma saída para essa crise segundo Mendes (1999), é a construção social de um novo 

sistema de saúde, o PSF, que vise melhorias para a população, implicando em exigir 

mudanças na concepção do processo saúde-doença dentro da prática sanitária. Isso seria 

basicamente deixar que o atendimento seja voltado à atenção médica, centrando-se na 

produção social e na vigilância da saúde. 

Entendemos que essa mudança de concepção para a saúde, o PSF define uma equipe 

mínima e uma lógica para o processo de trabalho em saúde, visando um atendimento centrado 

nos problemas das pessoas e suas famílias. O programa adotou uma postura mais ativa das 

equipes de saúde frente a riscos e danos, os quais as populações dos territórios em 

vulnerabilidade seriam submetidas (FARIA et al., 2008). 

O principal objetivo do PSF é reorganizar as práticas de saúde em novas bases e 

critérios, substituindo o modelo tradicional de assistência, em que o serviço é direcionado 

para a cura de doenças e no hospital. Nesse sentido, a atenção em saúde está centrada na 

família, a partir do seu meio físico e social de inserção da equipe de saúde da família as quais 

compreendem as necessidades de intervenção que vão além de práticas curativas, levando a 

saúde para perto da família, melhorando a qualidade de vida da população (BRASIL, 1998). 

A adesão a esse modelo de reorganização da atenção à saúde tem aumentado e os 

municípios demonstram interesse em adotar essa estratégia, crescendo o número de equipes. 

No entanto, para Alves (2005) a expansão do PSF tem favorecido a equidade e a 

universalidade, entretanto, não se pode admitir, só por estatísticas, que a integralidade das 

ações deixou de ser um problema na atenção à saúde. Para isso é necessário que as equipes 

sejam acompanhadas e avaliadas quanto às práticas de saúde e aos processos de trabalho. 

Segundo Andrade et al. (2004), o PSF tem repercussões positivas nos indicadores em 

saúde e satisfação por parte dos usuários das populações atendidas, porém, sabemos que há 

muitas limitações devidos a vários fatores, entre eles, o número reduzido de médicos, 

profissionais da saúde, falta de recursos, bem como também a gestão dos serviços de saúde. 



 

13 

 

Portanto, faz-se necessário melhorar a articulação, comunicação e capacidade de coordenação 

do cuidado nos diversos pontos do sistema de saúde. 

Partindo desses pressupostos o estudo buscou conhecer o PSF bem como as 

potencialidades e limitações que o programa tem proporcionado para o SUS, que segundo 

Anderson (2004), desde sua criação vem sendo um modelo de atenção estratégico para a 

superação de problemas na APS. Por esse motivo debruçaremos em conhecer o PSF a partir 

dos princípios que nele estão inseridos e ligados diretamente aos princípios do SUS, ou seja, a 

integralidade, equidade e a universalidade. 

Este trabalho de conclusão de curso foi pensado para dar ênfase aos estudos qualitativos 

que discutem e pesquisam sobre a atenção primária na saúde, e possui relevante importância 

para a resolutividade de problemas e crescimento dos conhecimentos pertinentes a Saúde 

Coletiva. Tendo em vista que a Saúde Coletiva é um campo novo de repensar as questões 

relacionadas à saúde, ela abraça inúmeras teorias e práticas para solucionar os problemas de 

saúde da população. 

Entendemos que a atenção primária é tida como a porta de entrada para o sistema de 

saúde. Acreditamos, nesse sentido, que a Saúde Coletiva possui destaque no pensamento de 

melhorias para a atenção primária. A Saúde Coletiva pensa nas questões de saúde de forma 

coletiva, na promoção, prevenção e recuperação da saúde, visando o bem-estar físico e social 

da população. 

Na apresentação do nosso trabalho, o referencial teórico teve como base realizar uma 

revisão dos trabalhos já existentes sobre o tema abordado e verificar o estado do problema a 

ser pesquisado sob a ótica de outros pesquisadores. A pesquisa foi feita na base de dados 

SciELO com o descritor Programa Saúde da Família. Alguns conceitos como adesão, 

vinculação, vigilância em saúde, produção social e indicadores em saúde, foram destacados 

para melhor entendimento da temática. 

Foi elaborada uma revisão narrativa a qual consistiu uma metodologia de revisão 

integrativa de literatura, que proporciona a síntese do conhecimento e a aplicação dos 

resultados do estudo na prática, sob um olhar crítico do pesquisador elencando o que foi 

evidenciado nos estudos analisados, o que ocasionou a criação de 11 categorias. 

Este estudo contou com o apoio do livro Programa Saúde da Família (PSF) comentado 

pelo autor Klinger Fontinele Júnior. Esse livro nos auxiliou para discorrer a respeito da 
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evolução histórica dos Programas de Assistência à Saúde no Brasil e sobre o PSF, acerca de 

suas definições e princípios. 

As nomenclaturas utilizadas para descrever a saúde da família, PSF e ESF, foram 

comentadas no decorrer desse estudo, pois, identifiquei durante a análise da revisão 

integrativa que muitos autores utilizavam nomenclaturas diferentes para descrever a mesma 

perspectiva, outros demonstravam que o termo PSF já não se relacionava corretamente 

quando se mencionava a saúde da família. 

 Nesse sentido, aceitei sugestões do Prof.º Dr.º José Francisco Nogueira Paranaguá de 

Santana, do Núcleo de Estudos Sobre Bioética e Diplomacia em Saúde -  FIOCRUZ -  

Brasília, para elaborar uma interpretação sobre a utilização dessas duas nomenclaturas. Desse 

modo, os dois termos foram utilizados para referir-se à saúde da família. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Programa Saúde da Família (PSF) surge no Brasil como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os 

princípios do Sistema Único de Saúde. Acredita-se que a busca de novos modelos de 

assistência decorre de um momento histórico social, onde o modelo hospitalocêntrico não 

atende mais à emergência das mudanças do mundo moderno e, consequentemente, às 

necessidades de saúde das pessoas. Assim, o PSF se apresenta como uma nova maneira de 

trabalhar a saúde, tendo a família como centro de atenção e não somente o indivíduo doente, 

introduzindo nova visão no processo de intervenção em saúde na medida em que não espera a 

população chegar para ser atendida, pois age preventivamente sobre ela a partir de um novo 

modelo de atenção (ROSA; LABATE, 2005). 

A implementação do PSF foi um desafio, visto que é processual. Além disso, 

implementar o PSF significa reorganizar o sistema de saúde em vigor no município. Essa 

reorganização significa substituir as antigas diretrizes, baseadas na valorização do hospital, 

voltadas para a doença, por novos princípios com o foco na promoção da saúde e na 

participação da comunidade (BRASIL, 2001). 

O reconhecimento da crise do modelo de saúde posterior ao PSF, no âmbito da saúde 

coletiva, demonstra a emergência de propostas que visam à transformação do sistema de 
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atenção em saúde, de suas práticas e, a articulação com essas do processo de trabalho em 

saúde. Entende-se processo de trabalho em saúde como a articulação das práticas sanitárias 

com as formas de organizar e gerenciar o conjunto dos trabalhos em saúde (PAIM, 2002; 

PAIM, 1999).  

Enfim o PSF apresenta-se como uma possibilidade de restruturação da atenção primária, 

a partir de um conjunto de ações conjugadas em sintonia com os princípios de 

territorialização, intersetorialidade, descentralização, co-responsabilização e priorização dos 

grupos populacionais com maior risco de adoecer ou morrer (BRASIL, 1996).  

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

 

O objetivo da pesquisa é conhecer os conceitos, ideias e avaliações do Programa Saúde 

da Família, suas potencialidades e limitações para o Sistema Único de Saúde a partir de uma 

revisão integrativa. 

 

Objetivos específicos: 

- Conhecer a assistência à saúde e a implementação do Sistema Único de Saúde; 

- Conhecer a Atenção Primária em Saúde e sua relação com o Programa Saúde da 

Família; 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Benefield (2003) define o método de revisão integrativa como a inclusão de pesquisas 

relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e da prática clínica. Esse método de 

pesquisa permite a síntese de estudos publicados sobre o tema e possibilita conclusões gerais 

a respeito de uma determinada área de estudo. 

A revisão integrativa surge de uma metodologia que proporciona a síntese do 

conhecimento e a aplicação dos resultados do estudo na prática, método esse que constitui 

basicamente o instrumento da Prática Baseada em Evidências (PBE). A PBE é uma 

abordagem voltada ao cuidado clínico e ao ensino fundamentado no conhecimento e na 

qualidade da evidência (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 
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De acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008) a elaboração de uma a revisão 

integrativa pode ser enquadrada nas seguintes etapas: 

Para elaboração da revisão integrativa, no primeiro momento o revisor determina o 

objetivo específico, formula os questionamentos a serem respondidos ou hipóteses a 

serem testadas então realizam a busca para identificar e coletar o máximo de 

pesquisas primárias relevantes dentro dos critérios de inclusão e exclusão 

previamente estabelecidos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008, p.760).  

 Ainda segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008) a revisão integrativa elege assuntos 

relevantes e atuais sobre uma temática específica e é conduzida de modo a identificar, analisar 

e sintetizar os resultados de estudos sobre um mesmo assunto, o que contribui para o 

benefício na qualidade do cuidado prestado ao paciente ou para o conhecimento do leitor da 

pesquisa. 

 A revisão integrativa apresenta seis fases de elaboração: na primeira fase a definição da 

pergunta norteadora que deve ser elaborada de forma clara e específica. Na segunda fase a 

busca ou amostragem na literatura em base de dados o qual deve ser ampla e diversificada. Na 

terceira fase a coleta de dados. Na fase seguinte a análise crítica dos estudos incluídos, onde, 

propõe-se uma hierarquia das evidências. Na penúltima fase a discussão dos resultados a 

partir da interpretação e síntese dos estudos, e por fim, na última fase a apresentação da 

revisão integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

 Neste estudo, optamos por considerar essas fases de pesquisa, pois, utiliza-se uma 

revisão narrativa que é um tipo de revisão de literatura, pela possibilidade de acesso a 

experiências de autores que já pesquisaram sobre o assunto, segundo Silva e Trentini (2002), 

a revisão narrativa não é imparcial porque permite o relato de outros trabalhos, a partir da 

compreensão do pesquisador sobre como os outros fizeram. 

 A pesquisa foi realizada na base de dados Scientific Electronic Library Online, SciELO 

com o descritor Programa Saúde da Família. A partir daí foi possível relatar o que o objetivo 

central do trabalho propôs: conhecer o Programa Saúde da Família suas potencialidades e 

limitações, para o Sistema Único de Saúde. 

 Alguns conceitos foram tratados no decorrer do trabalho procurando fornecer melhor 

entendimento da temática, definiremos os seus significados. Tais termos remetem-se aos 

processos que estruturam a problemática que envolve a saúde da família. Os termos 

discorridos a seguir são: adesão, vinculação, vigilância em saúde, produção social e 

indicadores em saúde. 
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 Bertolozzi et al. (2009) define o conceito de adesão como um processo associado à vida 

que interfere no cotidiano da pessoa, tanto na organização dos processos de trabalho em saúde 

quanto à acessibilidade dos benefícios que o indivíduo terá.  

 Segundo Ribeiro e Sousa (2002) a vinculação é a propensão dos seres humanos para 

estabelecerem laços afetivos fortes com determinadas situações ou pessoas, nesse sentido, 

pode-se dizer que vinculação é o envolvimento construído entre a equipe de saúde da família 

e os usuários do programa. 

 Entende-se por vigilância em saúde, um conjunto de ações voltadas para o 

conhecimento, previsão, prevenção e enfrentamento dos problemas relacionados à saúde 

(TEIXEIRA; PAIM; VILASBÔAS, 1998). 

 Para Misoczky (2002) a produção social refere-se não apenas a processos interpessoais, 

mas ao conjunto e a interação entre as relações, moduladas ao longo da história. 

 Os indicadores em saúde são medidas baseadas em sínteses que contém informações 

relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como o 

desempenho do sistema de saúde (RIPSA, 2008). 

 

 

METODOLOGIA 

 

Como método de análise, foi utilizada a revisão integrativa de modo a identificar, 

analisar e sintetizar os resultados de estudos sobre um mesmo assunto (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 O percurso metodológico iniciou-se assim como definem Souza, Silva e Carvalho 

(2010), com a definição da pergunta norteadora. Portanto, nossa pergunta: “Quais as 

potencialidades e limitações que o Programa Saúde da Família tem proporcionado para o 

Sistema Único de Saúde?”. Buscou-se através dessa pergunta reunir e descrever resultados 

encontrados em pesquisas publicadas em revistas científicas sobre o tema. 

A segunda fase foi composta pela busca da literatura. Fizemos uma primeira pesquisa 

entre os dias 5 e 7 de abril na base de dados SciELO, com o descritor Programa Saúde da 

Família, entre os anos 2010 a 2015.  
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Na terceira fase, iniciamos o processo de seleção, onde foi obtido um total de 343 

artigos pela base de dados. Em seguida os critérios de inclusão e exclusão foram analisados 

para a seleção dos artigos que compõe esse estudo.  

Como critério de exclusão, decidimos retirar os estudos que após a identificação por 

meio de títulos e resumos, não se enquadravam ao objetivo central da pesquisa, totalizando 

287 artigos, estudos que não estivessem sido feitos no Brasil ou não publicados na língua 

portuguesa, totalizando 22 artigos.  

Mesmo utilizando filtros como coleção Brasil e idioma português, foram achados 

artigos em língua inglesa, esses foram excluídos do estudo, pois, o pesquisador não possui 

domínio da leitura em língua inglesa. 

Houve 01 artigo, que por plágio em um trecho do texto publicado, foi excluído pela 

base de dados. Dessa forma, foram exclusos da análise um total de 310 artigos. 

Como critério de inclusão, definimos que deveriam ser selecionados artigos científicos, 

pesquisas feitas no Brasil, escritos no idioma português, e publicados entre os anos 2010 e 

2015. Obtivemos um total de 33 artigos para a análise a partir do critério de inclusão. 

Na terceira fase os artigos foram analisados e posteriormente feitos uma síntese com 

identificação dos temas abordados, os quais foram agrupados nas seguintes categorias: 

vínculo entre profissionais e usuários; capacitação dos profissionais e educação permanente; 

trabalho em equipe multiprofissional; referência e contrarreferência nas redes de atenção à 

saúde; educação em saúde, participação popular e controle social; modelo biologicista, 

práticas curativas e enfoque na doença; trabalho dos agentes comunitários de saúde como 

consolidadores do PSF; processo de trabalho no PSF; integralidade no PSF; porta de entrada e 

acesso na atenção básica e Núcleo de Apoio à saúde da Família (NASF). 

Na quarta fizemos a análise de forma crítica procurando explicações para os resultados 

diferentes ou conflitantes do estudo considerando as categorias analisadas.  

Posteriormente, realizamos a interpretação da síntese dos resultados, os quais foram 

apontados sugestões pertinentes para futuras pesquisas direcionadas para a melhoria da 

assistência à saúde (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 A apresentação da revisão com informações pertinentes e detalhadas foi feita na sexta e 

última etapa, baseadas nas metodologias contextualizadas e nas evidências dos estudos 

(SOUZA; SILVA; CARVALO, 2010). 
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Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

 

Os aspectos legais e éticos desta pesquisa obedeceram a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde o Ministério da Saúde. A resolução traz termos e condições a 

serem seguidos e trata do Sistema CEP/CONEP, integrado pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP/CNS/MS do CN) e pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) 

compondo um sistema que utiliza mecanismos, ferramentas e instrumentos próprios de inter-

relação que visa à proteção dos participantes de pesquisa. 

A resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da 

bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre 

outros, e visa assegurar os direitos e deveres dos participantes da pesquisa (Resolução CNC nº 

466/2012). 

A pesquisa não precisou ser submetida ao Comitê de Ética, por se tratar de uma 

pesquisa por dados secundários, onde, não envolve seres humanos de forma direta ou indireta. 

Os custos que envolverem o estudo foram de responsabilidade da pesquisadora. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No capítulo II trataremos sobre os princípios que regem a 

política de saúde no Brasil, a respeito da história da assistência à 

saúde a qual aborda a criação do Sistema Único de Saúde, continuado 

pelas definições da Atenção Primária em Saúde e sua relação com o 

Programa Saúde da Família.  

No decorrer desse capítulo discorremos a respeito dos 

conceitos, Programa Saúde da Família e Estratégia Saúde da Família, 

utilizadas para descrever a saúde da família. Estabelecemos uma 

explicação conceitual que demonstra a utilização desses termos de 

forma interdependente para se tratar sobre a saúde da família. 
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BREVE HISTÓRICO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO BRASIL E A 

CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 Os principais marcos da construção da atual saúde pública brasileira sem dúvidas foi o 

Projeto da Reforma Sanitária e a Constituição Federal de 1988. Estes foram os responsáveis 

pela idealização e implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) que tornou o acesso à saúde 

universal para todos os cidadãos. Discorreremos a seguir sobre os fatos que antecederam e 

consolidaram a criação do atual Sistema de Saúde brasileiro. 

 O Brasil no XX não possuía uma atuação precisa sobre a saúde da população, sendo 

basicamente atuante apenas em situações de epidemias. O foco do governo brasileiro era 

embasado apenas em “rotas de mercadorias” visando lucros para o país em questões de 

importação e exportação. Porém, o estado sentiu a importância de incrementar a política de 

imigração para incorporar a mão-de-obra aos serviços mercantis. Tal fato acarretou na tomada 

de providências no campo de atuação à saúde, a partir disso foi lançado em 1902, o Programa 

de Saneamento do Rio de Janeiro e o combate à Febre Amarela Urbana em São Paulo 

(FONTINELE JÚNIOR, 2008). 

 Para Polignano (2000) a evolução histórica da saúde no Brasil está associada com a 

evolução político-social e econômica da sociedade brasileira tendo em vista a ótica do avanço 

do capitalismo nas decisões em saúde. O primeiro ato concreto de saúde no Brasil ocorre 

apenas, em 1923, com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, aonde foram 

definidas as ações do governo quanto às questões de saúde em atividades que estendiam-se 

desde o saneamento urbano e rural até a supervisão e fiscalização da saúde em portos 

(FONTINELE JÚNIOR, 2008). 

 Até então percebemos que a situação de saúde vigente no país não era tida como 

responsabilização do estado, sendo que as práticas de assistência à saúde eram restritas apenas 

para os cidadãos que possuíam melhores condições financeiras e geralmente realizadas em 

caráter individual (FONTINELE JÚNIOR, 2008). 

 Por conta das péssimas condições de trabalho e da falta de garantias de direitos dos 

operários e trabalhadores, os quais não possuíam condições para os cuidados em saúde, foi 

criado pelo Congresso Nacional o marco da previdência social com a Lei Eloi Chaves que 

instituiu as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). As CAPs eram mantidas por patrões 

e empregados como uma forma de seguro social que garantia benefícios como aposentadoria 
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e assistência médica para aqueles que pagavam (POLIGNANO, 2000; FONTINELE 

JÚNIOR, 2008). 

 Fontinele Júnior (2008) afirma que no sistema previdenciário as prestações de serviços 

assistenciais originaram o atual quadro caótico da saúde no Brasil, pois, desde os primórdios 

essas ações não eram em prol da população e sim decorrentes de interesses comerciais e 

estratégicos da nação brasileira. 

 Diversos outros acontecimentos marcaram a evolução histórica da saúde no Brasil, mas 

um ponto que podemos destacar é que o Estado começava a privatizar o setor saúde por meio 

de credenciamentos e convênios com investimentos cada vez menores na assistência à saúde 

da população. 

 Nos anos 1980, surgiu a necessidade da defesa de uma política de saúde que atendesse 

de forma democrática todas as classes sociais. Esse movimento ficou conhecido como 

Reforma Sanitária e teve atuação marcante na mudança do sistema de saúde brasileiro 

(FONTINELE JÚNIOR, 2008). 

 A Reforma Sanitária proporcionou e estimulou diversos movimentes sociais a 

discutirem propostas para mudar a situação de saúde no Brasil, promovendo a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, em 1985. A partir dessa conferência que se teve como base a proposta de 

restruturação da saúde, sendo colocada como direito de todos e dever do Estado. Essa ocasião 

provocou na aprovação da Constituição Federal Brasileira de 1988, a definição das ações de 

saúde como universal, tendo a lógica da integralidade, da regionalização e da hierarquização 

como formato organizativo, tendo as ações preventivas e curativas como responsabilidade da 

gestão pública (VIANA; DAL POZ, 2005). 

 A Constituição de 1988 no capítulo VIII da Ordem Social e na Secção II referente à 

saúde define o artigo 196 que: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” (BRASIL, 1997a). 

 Viana e Dal Poz (2005) destacam três características que definem o novo modelo de 

atenção à saúde: i) a criação de um novo sistema de saúde; ii) a proposta de descentralização e 

iii) criação de novas formas de gestão que incluam a participação popular de todos os atores 

envolvidos com a política. 
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 A partir daí nos anos 1990, dá-se a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

definido pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado mediante a criação das leis 

8.080/90 e 8.142/90, conhecidas como Leis Orgânicas de Saúde. Esse Sistema baseia-se na 

formulação de um modelo que atenda às necessidades da população, resgatando o 

compromisso do Estado para com a saúde da população, visando seu bem estar físico e social. 

Preconiza-se um conjunto de ações e serviços de saúde prestados pelo governo federal, 

estadual e municipal e mantidas pelo poder público. O SUS tem como pilar três princípios 

doutrinários: a universalidade, a equidade e a integralidade (POLIGNANO, 2000). 

  A universalidade para Costa (2003) é tida como a garantia do direito à saúde: 

Acesso garantido aos serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis de 

assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Garantia a todos os 

brasileiros, com ou sem vínculo previdenciário ou beneficiário de seguro privado de 

saúde (COSTA, 2003, p.154). 

  

 A equidade visa que o sistema de saúde reconheça as diferenças da população e trabalhe 

de acordo com sua necessidade sem que haja desigualdades: 

  Igualdade na assistência à saúde, com ações e serviços priorizados em função de 

situações de risco e condições de vida e saúde de determinados indivíduos e grupos 

da população. O governo em qualquer nível de gestão cuidará de prestar uma 

atenção igualitária para a pessoa e a coletividade. O que deve determinar o tipo de 

atendimento é a intensidade e a forma de doença independente do extrato 

socioeconômico-cultural a que pertença o indivíduo (COSTA, 2003, p. 154). 

  

  A integralidade visa à garantia do tratamento sendo voltada para ações de promoção, 

prevenção e cura: 

 Entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigindo para cada caso, em todos os níveis de 

complexidade do sistema. Garantia de tratamento à pessoa dentro de uma 

abordagem que não se segmente ou dissocie, fazendo interagir a promoção, a 

prevenção, a assistência e a reinserção plena do indivíduo em seu contexto (COSTA, 

2003, p.154). 

 

 Além dos princípios doutrinários o SUS possui princípios organizativos que é definido 

pelo artigo 198 da Constituição com as ações e serviços públicos de saúde que integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado. Esses 

princípios são: a descentralização, a hierarquização, a regionalização e o controle social.  

 Ainda segundo Costa (2003) a descentralização dos serviços para os municípios, com 

direção única para cada esfera de governo: 

Atribuição e exercício da política de saúde de forma democrática, voltada para os 

níveis locais do sistema, em geral o município, com ações de atenção integral 

definidas nas três esferas de governo (COSTA, 2003, p. 155). 
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 A hierarquização define-se sendo um conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços de saúde: 

Definição de níveis de complexidade para a atenção de acordo com a área de 

abrangência geográfica e a rede de serviços de saúde, nos quais, as ações básicas 

devem absorver a maior parte da demanda e apenas os casos mais graves são 

encaminhados para os níveis mais complexos e ou hospitalares (COSTA, 2003, p. 

155). 

  

 A regionalização segundo o Art. 8º da Lei 8.080/90 a partir dos níveis de complexidade: 

Ações e serviços de saúde, executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 

diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão 

organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade 

crescente (BRASIL, 1990). 

 

O controle social para Costa (2003) baseia-se na participação popular dos processos 

decisórios dos serviços de saúde: 

É garantido a sociedade interagir com o Poder Público, participar do 

estabelecimento das políticas públicas de saúde, discutir suas prioridades e fiscalizar 

a execução dessas políticas e a utilização de recursos (COSTA, 2003, p. 155). 

 

ATENÇÃO BÁSICA E O SURGIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 A proposta de Saúde da Família inicia a partir do surgimento de programas de medicina 

comunitária no Brasil, ligada ao “movimento internacional” na década de 1970. A partir desse 

movimento, que a Declaração da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde realizada em Alma Ata em 1978 preconizou a Atenção Primária à Saúde (SANTANA 

et al., 2010). 

 A Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2012) define: 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de 

práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em 

que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas 

que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior 

frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, 

vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade 

de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos (BRASIL 2012, p. 19). 
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A Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS) para a Política Nacional de 

Atenção Básica (BRASIL, 2012) são nas atuais concepções termos equivalentes. É o nível de 

um sistema de serviços de saúde que oferece a entrada no sistema de saúde para as 

necessidades da população, oferecendo atenção à saúde sob a pessoa não direcionando apenas 

para a enfermidade por um prolongado tempo, para todas as condições, exceto as incomuns 

ou raras, fornecendo uma atenção à saúde em redes coordenadas e integradas (STARFIELD, 

2002). 

Para Mendes (2002), a Atenção Primária deve cumprir três funções essenciais: a 

resolução na grande maioria de problemas de saúde da população, a organização dos fluxos e 

contra fluxos dos usuários nos diversos pontos de atenção à saúde e a responsabilização pela 

saúde dos usuários em quaisquer serviços de saúde. 

A AB é desenvolvida pelo SUS com alto grau de descentralização e capilaridade, é a 

principal porta de entrada das Redes de Atenção à Saúde e orientada por princípios do próprio 

sistema de saúde, tais como, a universalidade, a acessibilidade, o vínculo, a continuidade do 

cuidado, a integralidade da atenção à saúde, a responsabilização, a humanização, a equidade e 

a participação social (BRASIL, 2012). 

Para Starfield (2002), os princípios da APS devem ser orientados pelo primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade, coordenação, abordagem familiar e enfoque comunitário. O 

primeiro contato pode ser considerado como o acolhimento à população que procura os 

cuidados em saúde. Esse é um dos primeiros atributos que a atenção primária possui, na qual 

a população busca o atendimento de saúde cada vez que precisa de acompanhamento rotineiro 

ou em casos de adoecimento. Para que isso ocorra é necessário que as unidades de 

atendimento sejam acessíveis à população, eliminando barreiras geográficas ou financeiras e 

possibilitando a utilização dos serviços por parte do usuário (GIOVANELLA; MENDONÇA, 

2012). 

A longitudinalidade do cuidado é definida por Starfield (2002) como “lidar com o 

crescimento e as mudanças de indivíduos e grupos no decorrer de um período de anos”. O 

princípio da longitudinalidade define as questões da relação de continuidade entre pacientes, 

profissionais, equipes e unidades de saúde, sendo independente a presença ou a ausência de 

doença. Nessa definição estabelece-se o vínculo garantindo a continuidade das ações de saúde 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012; BRASIL, 2012). 
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A integralidade da atenção exige o comprometimento das equipes de saúde e 

reconhecimento das necessidades de saúde daquela população, bem como os recursos para 

abordá-la. Requer a oferta de serviços preventivos e curativos por meio da realização de ações 

de promoção à saúde, prevenção de agravos, garantia de atendimento à demanda espontânea, 

realização das ações programáticas e de vigilância à saúde (GIOVANELLA; MENDONÇA, 

2012; BRASIL, 2012). 

Para que a integralidade seja garantida os serviços devem priorizar a coordenação do 

cuidado que é um “estado de estar em harmonia numa ação ou esforço comum” 

(STARFIELD, 2002). A integralidade exige a disponibilidade e o compartilhamento das 

informações respeito dos problemas de saúde e de serviços prestados, garantindo a 

continuidade da atenção, sendo necessária a tecnologia da gestão clínica, mecanismos 

adequados de comunicação entre os profissionais e registro adequado de informações 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012), como por exemplo, os prontuários clínicos 

eletrônicos. 

A abordagem familiar está ligada ao conhecimento pela equipe de saúde dos membros 

da família e de seus problemas de saúde. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) a família é o conjunto de pessoas, ligadas por laços de parentesco ou que residem na 

mesma unidade domiciliar, inclui também empregado (a) doméstico (a) que reside no 

domicílio, pensionistas e agregados. 

 Para Giovanella e Mendonça (2012) deve-se considerar a dinâmica familiar para avaliar 

como responder as necessidades de saúde de cada pessoa conhecendo os problemas de saúde 

na sua singularidade. Segundo Starfield (2002) deve-se manter o foco na família para 

conhecimento integral dos seus problemas de saúde. 

 Podemos afirmar que a relação da equipe com as famílias é o quesito básico para a 

abordagem familiar. Essa relação se estabelece na criação do vínculo que respeita as crenças e 

a realidade daquela população. A abordagem familiar também é reconhecida em vários 

momentos, como por exemplo, na realização de cadastros das famílias, fazendo com que 

sejam reconhecidos como pessoa. 

 O enfoque comunitário baseia-se na orientação comunitária e no envolvimento da 

comunidade na tomada de decisão em todos os níveis de atenção. Tal fato ocorre por meio do 

controle social com instituição de conselhos locais e municipais de saúde. Para a Política 

Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2012):  
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Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e 

capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do 

território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na 

organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no 

usuário e no exercício do controle social (BRASIL 2012, p. 22). 

  

 A partir desses princípios a AB engloba o conjunto de ações direcionadas às pessoas e 

ao ambiente inserido nas necessidades de promoção à saúde em seu contexto social. Nesse 

cenário surge o PSF como proposta de reorientação do modelo assistencial da atenção 

primária à saúde no Brasil (ABRAHÃO, 2007). 

 Segundo Fontinele Júnior (2008) o PSF foi um movimento estruturado em 1966, nos 

EUA, para elaborar uma política federal e estadual que financiasse médicos de família em 

cursos de pós-graduação. 

 O programa teve seu início no Brasil em 1991, com a implantação do Programa de 

Agentes Comunitários (PACS) e, em 1994, foram formadas as primeiras equipes de saúde da 

família onde nesse sentido, incorporou e ampliou a atuação dos agentes comunitários nos 

processos de trabalho em saúde. Inicialmente o PSF estruturou-se como um projeto de 

extensão de cobertura, mais precisamente instalado na região Nordeste e em alguns 

municípios do Sudeste. O PSF, nos dias atuais, se configura como o maior programa 

assistencial desenvolvido no Brasil (FONTINELE JÚNIOR, 2008; ALEIXO, 2002). 

 No sentido de apoio, fortalecimento e estruturação ao PACS surge o PSF, onde 

segundo Souza (2000) estabelece-se em ações que possuem enfoque em diferentes áreas de 

atuação: 

O Ministério da Saúde lança, no início de 1994, o Programa Saúde da Família, que 

valoriza os princípios de territorialização, de vinculação com a população, de 

garantia da integralidade na atenção, de trabalho em equipe com enfoque 

multidisciplinar, de ênfase na promoção da saúde com fortalecimento das ações 

intersetoriais e de estímulo à participação da comunidade, entre outros (SOUZA, 

2000, p.7).  

 

Nesse sentido o propósito do PSF é a organização das práticas de atenção à saúde. O 

intuito é o de substituir o modelo tradicional de atenção à saúde que até então era vigente. Em 

especial, o PSF, leva em consideração a saúde no contexto familiar melhorando a qualidade 

de vida dos cidadãos.  O programa prioriza ações de prevenção, promoção e recuperação da 

saúde, sendo o atendimento prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio, de forma 

integral e contínua (FONTINELE JÚNIOR, 2008).  

O PSF incorpora os princípios básicos do SUS a universalização, descentralização, 

integralidade e participação da comunidade estruturada na lógica de atenção à saúde, gerando 
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novas práticas setoriais, associando os trabalhos clínicos e a promoção da Saúde (BRASIL, 

2000). 

 Para Fontinele Júnior (2008) esses trabalhos estruturam-se a partir da Unidade Básica 

de Saúde da Família (UBS) e trabalha com base nos seguintes princípios operacionais:  

 Caráter substitutivo  

O PSF não significa a criação de novas unidades de saúde, exceto em áreas 

totalmente desprovida delas. 

 Integralidade e hierarquização 

A Unidade de Saúde da Família está inserida no primeiro nível de ações e serviços 

do sistema local de assistência, denominado atenção básica. Deve estar vinculada à 

rede de serviços, de forma que se garanta atenção integral aos indivíduos e famílias 

e que sejam asseguradas a referência e contra-referência para clínica e serviços de 

maior complexidade, sempre que o estado de saúde da pessoa exigir. 

 Territorialização e cadastramento da clientela 

A Unidade de Saúde da Família trabalha com o território de abrangência definido e é 

responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população vinculada 

(adstrita) a essa área. Recomenda-se que uma equipe seja responsável por, no 

máximo, 4.500 pessoas. 

 Equipe multiprofissional  

 Cada equipe é composta, no mínimo, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar 

de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde (ACS). Outros 

profissionais – a exemplo de dentistas, assistentes sociais e psicólogos – poderão ser 

incorporados às equipes ou formar equipes de apoio, de acordo com as necessidades 

e possibilidades locais. A Unidade de Saúde da Família pode atuar com uma ou mais 

equipes, dependendo da concentração de famílias no território sob sua 

responsabilidade (FONTINELE JÚNIOR, 2008, p. 15). 

 

As USF são compostas pelas equipes multiprofissionais e desenvolvem assistência 

integral, contínua e de qualidade. Elas devem trabalhar de forma a enfrentar os determinantes 

sociais do processo saúde-doença, dando ênfase na prevenção, prestando também assistência 

ao enfoque curativo, sempre tendo como base a integralidade da atenção (BRASIL, 2000; 

BRASIL, 1997b).  

As atribuições dos membros das equipes são distintas, porém, devem trabalhar de forma 

integrada e multidisciplinar. Cabe à equipe reconhecer as necessidades de saúde da população 

com ênfase nas suas características socioeconômicas, culturais, demográficas e 

epidemiológicas, identificar os problemas que acometem riscos, programar atividades e 

processos de trabalho executando-os de acordo com sua competência profissional, valorizar a 

relação do vínculo com a comunidade, prestar assistência integral, desenvolver processos 

educativos promovendo ações intersetoriais e parcerias com outras instituições, promover a 

qualidade de vida através da educação continuada e incentivar a participação da população 

nos Conselhos Locais e Municipais de saúde (BRASIL, 2000). 
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O Ministério da Saúde preconiza que uma USF pode trabalhar com duas ou mais 

equipes, porém recomenda-se que esse número não seja superior a três, pois, dessa forma 

facilita a identificação da equipe e a organização de fluxo dos usuários (BRASIL, 2000). 

Recomenda-se que uma equipe assista de 600 a 1.000 famílias, com limite máximo de 

4.500 usuários, sendo que cada ACS é responsável por atender uma área de aproximadamente 

20 a 250 famílias (BRASIL, 2000; FONTINELE JÚNIOR, 2008), número bastante 

significativo para o trabalho desses atores. 

As equipes de saúde da família também possuem papel importante com relação ao 

cadastro das famílias e na continuidade ao tratamento através das visitas domiciliares. Para o 

Mistério da Saúde, Brasil (1997b), a visita domiciliar tem por finalidade monitorar a situação 

de saúde das famílias:  

A equipe deve realizar visitas programadas ou voltadas ao atendimento de demandas 

espontâneas, segundo critérios epidemiológicos e de identificação de situações de 

risco. 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 atenção (BRASIL, 1997b, p. 14). 

 

Vale salientar que não cabe apenas ao ACS o papel de realizar as visitas domiciliares, 

sendo um caráter de responsabilidade do médico e também do enfermeiro quando indicado ou 

necessário (FONTINELE JÚNIOR, 2008). 

Ainda com relação as equipes, o PSF também conta com os Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF). Os NASFs foram criados com o objetivo de ampliar o propósito das 

ações da atenção básica. São compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento 

que devem atuar de forma integrada com as equipes de saúde da família, contribuindo para 

integralidade do cuidado aos usuários do SUS (BRASIL, 2012). 

Esse novo modelo de atenção, voltado para a saúde da família tem proporcionado 

mudanças positivas entre os profissionais de saúde e a população, estruturando os serviços de 

saúde de forma que traga assistência à saúde integral à população pelo sistema público de 

saúde (BRASIL, 2000). 

O PSF começou de forma tímida, sendo implantado inicialmente na região do Nordeste 

e em alguns municípios do Sudeste (ALEIXO, 2002), porém expande-se de forma progressiva 

em todo território brasileiro. Atualmente o número de famílias cadastradas no PSF até 

dezembro de 2015 é de 26.991.696 (BRASIL, 2015a). 
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O Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde estima que até 

dezembro de 2015 a população atendida pelo PSF foi de 193.976.530 pessoas. São 48.391 

equipes de saúde da família credenciadas pelo MS para atenderem as necessidades de saúde 

desta população com uma cobertura populacional estimada em 63,72% da população 

brasileira. O número de agentes comunitários de saúde, credenciados pelo MS chega a 

332.289, estimada em uma cobertura populacional de 66,63% (BRASIL, 2015b). 

A tabela 1 do Departamento de Atenção Básica do MS demonstra com precisão estas 

informações: 

 

 

 

 

 

 

 

É importante destacar que para o efetivo alcance dos objetivos do PSF é necessário que 

os profissionais e equipes de saúde da família sejam capacitados diante das ações e serviços 

de saúde, esse processo de capacitação deve ser capaz de contribuir para o atendimento das 

necessidades da população, sendo também garantida a continuidade de forma profissional 

para a melhoria da capacidade resolutiva das equipes (FONTINELE JÚNIOR, 2008). No 

decorrer da análise desse trabalho discorremos sobre essa perspectiva que foi evidenciada 

como uma grande limitação acerca do SUS. 

  

N de municípios 

com ACS

Credenciados 

pelo MS

Cadastrados 

no sitema

Implantados Estimativa da 

população 

coberta

Proporção de 

cobertura 

estimada

5.504 332.289 271.526 266.217 129.241.994 66,63

Agentes Comunitários de Saúde

N de 

municípios 

com ESF

Credenciados 

pelo MS

Cadastrados 

no sitema

Implantados Estimativa da 

população 

coberta

Proporção de 

cobertura 

estimada

5.463 48.391 40.969 40.162 123.605.306 63,72

Equipe de Saúde da Família

Tabela 1 – Credenciamento e implantação das estratégias de Agentes Comunitários de 

Saúde e Saúde da Família até dezembro de 2015, no Brasil. 

Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE. 
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NOMENCLATURAS UTILIZADAS PSF E ESF  

A origem do PSF, no âmbito do MS, tem ligações com a criação do PACS em 1991. 

Nessa época, tratava-se de incorporar o ACS às equipes de saúde que foram mobilizadas para 

combater os surtos de cólera. 

 O PSF demonstra a reforma no setor saúde, desde a Constituição Federal de 1988 com 

a intenção de aumentar o acesso ao sistema de saúde e incrementar as ações de promoção, 

prevenção e promoção à saúde. Neste sentido, o PSF é uma das principais estratégias de 

reorientação dos serviços e de práticas profissionais no nível da atenção básica. 

Com a sua expansão e consolidação atualmente o PSF é definido pela Portaria Nº 2.488, 

de 21 de outubro de 2011, Estratégia Saúde da Família como forma prioritária para 

reorganização da atenção básica no Brasil (BRASIL, 2011). 

No decorrer deste trabalho percebemos as variações nas utilizações das nomenclaturas 

PSF e ESF. Em alguns estudos analisados para essa revisão integrativa, alguns autores 

referiam-se à saúde da família por PSF ou ESF.  

O termo programa aponta para uma atividade de início, desenvolvimento e finalização, 

assim, o PSF passa a ser uma estratégia de reorientação da atenção primária e não tem em 

vista um tempo para finalizar esta reorganização (COSTA; TRINDADE; PEREIRA, 2010). 

No dicionário de Língua Portuguesa a palavra “programa” tem por definição: 4. Série 

de compromissos por atender; 7. Tec. Conjunto previamente definido de instruções a serem 

executadas por uma máquina capaz de interpretá-las. A palavra “estratégia” define-se como: 

2. A arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar as condições favoráveis com vista a 

objetivos específicos (FERREIRA, 2000). 

Concordamos com a definição de Costa, Trindade e Pereira (2010), entretanto 

acreditamos que as duas definições possuem um sentido de interdependência na utilização dos 

termos PSF e ESF, ocasionando para alguns estudos uma confusão aparentemente semântica. 

O uso corrente desses conceitos torna-os interdependentes tratando-se da saúde da família, 

pois, para que a estratégia seja efetivamente desenvolvida ela depende de um programa, 

programa esse que se estabelece a partir de uma política. E para que o programa alcance os 

objetivos estabelecidos é necessário que haja por parte dos órgãos que a executam uma 

estratégia de aplicação dos meios favoráveis e disponíveis de forma coordenada e organizada. 
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Em outras palavras, o programa corresponde a uma estratégia de política pública, cuja 

estratégia depende dos resultados deste programa para se concretizar. Desta forma o PSF 

inicia-se como uma política de reorientação do modelo assistencial e posteriormente se 

estabelece e consolida como estratégia da política de forma continuada.  

Neste trabalho os dois termos foram utilizados para referir-se à saúde da família, 

considerando o sentido de interdependência, sem que a conotação a “programa” esteja de 

forma finalizada, pois, o PSF ainda está em processo de expansão e consolidação por todo o 

território brasileiro. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O último capítulo deste estudo apresentará os resultados da 

revisão integrativa, o qual em um primeiro momento é demonstrado 

por uma tabela com os artigos selecionados e utilizados para a análise. 

No segundo momento os resultados da análise foram discorridos 

através de 11 categorias as quais foram elencadas sob as evidências 

encontradas. 

Por fim as considerações finais sob a análise da revisão 

integrativa de literatura a respeito das potencialidades e limitações que 

o PSF ainda enfrenta no SUS. 
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RESULTADOS 

A amostra final dessa revisão foi constituída por 33 artigos científicos utilizando o 

descritor Programa Saúde da Família na base de dados SciELO. Esses foram selecionados por 

critérios de inclusão, os quais foram artigos científicos, com pesquisas feitas no Brasil, 

escritos no idioma português, e publicados entre os anos 2010 e 2015. A tabela 2 representa as 

especificações de cada um dos artigos, bem como autores, objetivo, ano de publicação e 

revista. 

Tendo em vista os estudos dos artigos selecionados nesta revisão integrativa, obteve-se 

algumas informações para melhor sintetizar a temática, onde delimitou-se 11 categorias para 

análise da revisão de literatura, entre elas a categoria “Processos de trabalho no PSF” elencou 

um maior número de artigos que evidenciaram a problemática, totalizando 17 artigos. A 

categoria “Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)” obteve menor número de artigos 

para revisão com um total de 2 artigos.  

Quanto à região originária da publicação foi possível identificar o Sudeste e o Nordeste 

como as regiões com maior número de estudos selecionados pela presente revisão, com 13 e 7 

publicações, respectivamente. As regiões Centro-Oeste e Sul obteve o menor número de 

estudos realizados, com 2 artigos em cada região. 

Sobre o campo de atuação dos autores dos textos selecionados, foi percebida a 

prevalência de estudos no campo da Saúde Coletiva, com maior número de publicação na 

revista Ciência e Saúde Coletiva, um total de 10 publicações.  

Investigou-se, ainda, a quantidade de autores envolvidos nas publicações, os quais 

totalizaram 108, uma média de, aproximadamente, 3 autores por artigo. A maioria dos artigos 

possuíam 5 autores por publicação. Verificou-se também que 2 autores tiveram participação 

em dois estudos diferentes na análise. 

O recorte temporal para análise foram artigos publicados entre os anos de 2010 a 2015, 

sendo 2011 o ano que trouxe maior numero de artigos para compor a análise, com 13 

publicações e o ano 2014 foi o de menor número com apenas 1 publicação. Os demais anos 

2010 e 2012 tiveram 10 e 5 publicações, respectivamente. Em 2013 e 2015 foram obtidas 

duas publicações cada. 

 



 

35 

 

                            Tabela 2 – Publicações selecionadas para análise da revisão integrativa durante o período de 2010 a 2015. 

 

 

 

 

Título Autor Objetivo Ano e Revista

1. Análise da Atenção Básica em Cinco 

Municípios da Amazônia Ocidental, com 

Ênfase no Programa Saúde da Família.

Vieira, 

Garnelo e 

Hortale. 

Analisar o processo de 

gestão da atenção básica, 

incluindo o Programa Saúde 

da Família em cinco 

municípios da Amazônia 

Ocidental.

2010; Saúde e 

Sociedade.

2. Avaliação da referência e contrarreferência 

no Programa Saúde da Família na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ, Brasil).

Serra e 

Rodrigues.

Verificar o funcionamento da 

referência e da 

contrarreferência em apoio 

ao Programa/Estratégia 

Saúde da Família.

2010; Ciência e 

Saúde Coletiva.

3. Avaliação do Programa Saúde da Família: 

uma revisão.

Lentsck, 

Kluthcovsky 

e 

Kluthcovsky.

Avaliação do Programa 

Saúde da Família (PSF) 

através de uma revisão 

bibliográfica.

2010; Ciência e 

Saúde Coletiva.

4. Educação em Saúde: perspectivas de uma 

equipe da Estratégia Saúde da Família sob a 

óptica de Paulo Freire.

Fernandes e 

Backes.

Conhecer as perspectivas de 

membros das Equipes de 

Saúde da Família sobre a 

educação em saúde e 

problematiza-la sob a óptica 

de Paulo Freire. 

2010; Revista 

Brasileira de 

Enfermagem.
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5. Educação Permanente no Programa Saúde 

da Família: um estudo qualitativo.

Zavares da 

Costa et al.

Analisar a educação contínua 

no processo de trabalho do 

Programa Saúde da Família.

2010; 

Investigação e 

Educação em 

Enfermagem.

6. Existe trabalho em equipe no Programa 

Saúde da Família?

Kell e 

Shimizu.

Conhecer como é 

desenvolvido o trabalho em 

equipe no Programa Saúde 

da Família identificando as 

fragilidades e as 

potencialidades.

2010; Ciência e 

Saúde Coletiva.

7. Extensão de Cobertura ou Reorganização da 

Atenção Básica? A trajetória do Programa de 

Saúde da Família de Manaus-AM.

Silva, 

Garnelo e 

Giovanella.

Identificar mudanças no 

sistema de saúde no PSF em 

Manaus - AM, capazes de 

contribuir para a redução das 

desigualdades em saúde para 

saber se o programa 

contribui efetivamente para 

reorganização do modelo de 

atenção.

2010; Saúde e 

Sociedade.

8. O Agente Comunitário de Saúde e a 

consolidação do Sistema Único de Saúde: 

reflexões contemporâneas.

Gomes et al. Análise crítica sobre a 

implicação do agente 

comunitário de saúde na 

implementação e 

consolidação do Sistema 

Único de Saúde.

2010; Physis 

Revista de 

Saúde Coletiva.



 

37 

 

9. Práticas dos trabalhadores de saúde na 

comunidade nos modelos de atenção básica 

do Sul e Nordeste do Brasil. 

Martins et 

al. 

Verificar a prevalência da 

realização das práticas de 

saúde por parte 

trabalhadores na 

comunidade, nas regiões Sul 

e Nordeste do Brasil. 

2010; Cadernos 

de Saúde 

Pública. 

10. Um projeto de intervenção social visto 

pelos seus agentes – estudo psicossocial do 

Programa Saúde da Família. 

Blanques. Entender a relação entre o 

modelo de saúde proposto 

pelo PSF, com seus 

princípios e diretrizes e o 

efetivamente colocado em 

prática. 

2010; 

Psicologia. 

11. A implantação do Programa de Saúde da 

Família (PSF) no Estado de São Paulo (1995-

2002). 

Guedes, 

Santos e Di 

Lorenzo. 

Relatar a implantação do 

PSF no Estado de São Paulo 

desde seu início até 2002.  

2011; Saúde e 

Sociedade. 

12. Agente comunitário de saúde: perfil 

adequado a realidade do Programa Saúde da 

Família? 

Santos et al. Conhecer o perfil e a 

realidade do trabalho do 

ACS no sentido de 

consolidação do SUS. 

2011; Ciência e 

Saúde Coletiva. 

13. Agente Comunitário de Saúde: um novo 

ator no cenário de saúde do Brasil. 

Filgueiras e 

Silva. 

Discutir os aspectos 

limitantes e facilitadores das 

atividades designadas ao 

ACS.  

2011; Physis 

Revista de 

Saúde Coletiva. 
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14. As representações Sociais dos 

trabalhadores sobre o Programa Saúde da 

Família. 

Shimizu e 

Reis. 

Analisar as representações 

dos trabalhadores acerca do 

PSF, verificando as 

potencialidades e as 

limitações para mudança do 

modelo de atenção. 

2011; Ciência e 

Saúde Coletiva. 

15. Atenção Primária à Saúde – a “a menina 

dos olhos” do SUS: sobre as representações 

sociais dos protagonistas do Sistema Único de 

Saúde. 

Gomes et al. Avaliar o serviço realizado 

pelo PSF, a partir das 

representações sociais dos 

entrevistados sobre as 

dimensões exclusivas da 

APS – atenção ao primeiro 

contato, longitudinalidade, 

integralidade e coordenação. 

2011; Ciência e 

Saúde Coletiva. 

16. Avaliação da qualidade do Programa 

Saúde da Família em municípios do Ceará. 

Uma abordagem multidimensional.  

Serapioni e 

Silva. 

Avaliar a qualidade da 

atenção que é prestada pelas 

equipes do PSF. 

2011; Ciência e 

Saúde Coletiva. 

17. Avaliação da satisfação do usuário do 

Programa Saúde da Família na zona rural de 

dois pequenos municípios do Rio Grande do 

Norte. 

Uchoa et al. Avaliar a satisfação do 

usuário quanto ao PSF. 

2011; Psysis 

Revista de 

Saúde Coletiva. 
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18. Caracterização da Estratégia Saúde da 

Família no Estado do Amazonas, Brasil: 

análise da implantação e impacto. 

Oliveira, 

Gonçalves e 

Pires. 

Caracterizar a implantação 

do PSF nos municípios do 

Estado do Amazonas, 

analisando os anos de 2004 

e 2008, por meio de 

indicadores representativos 

de cobertura, indícios de 

mudança do modelo 

assistencial e impacto. 

2011; Cadernos 

de Saúde 

Pública. 

19. Condições e processos de trabalho no 

cotidiano do Programa Saúde da Família: 

coerência com princípios da humanização. 

Trad e 

Rocha. 

Analisar a humanização no 

trabalho dentro do contexto 

do PSF indagando qual a 

importância da 

infraestrutura para 

humanizar o trabalho.  

2011; Ciência e 

Saúde Coletiva. 

20. De quem é o SUS? Sobre as 

representações sociais dos usuários do 

Programa Saúde da Família. 

Martins et 

al. 

Analisar as representações 

sociais do SUS e do PSF 

pelos usuários efetivos nesse 

sistema sanitário. 

2011; Ciência e 

Saúde Coletiva. 

21. As dimensões da Satisfação dos usuários 

do Programa Saúde da Família: 

confiabilidade e empatia. 

Dias et al. Descrever a percepção dos 

usuários sobre as equipes do 

PSF em dimensões de 

confiabilidade e empatia 

analisando o perfil 

sociodemográfico da 

população. 

2011; Acta 

Paulista de 

Enfermagem. 
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22. Integralidade e Atenção Primária à saúde: 

avaliação na perspectiva dos usuários de 

unidades de saúde do município de São Paulo. 

Sala et al. Analisar os processos de 

integralidade em unidades 

de atenção primária.  

2011; Saúde e 

Sociedade. 

23. Programa Saúde da Família como 

estratégia de atenção primária: uma realidade 

em Juazeiro do Norte. 

Gomes e 

Silva. 

Analisar o programa no 

município de Juazeiro do 

Norte conforme os 

princípios da atenção 

primária e identificar as 

práticas que influenciam 

positivamente ou 

negativamente no 

desempenho das equipes.  

2011; Ciência e 

Saúde Coletiva. 

24. A política federal de atenção básica à 

saúde no Brasil nos anos 2000. 

Castro e 

Machado. 

Analisar a condução federal 

da política de atenção básica 

à saúde no Brasil nos anos 

2000 buscando mudanças 

com relação ao período 

anterior. 

2012; Physis 

Revista de 

Saúde Coletiva. 

25. Gestão Estratégica de Recursos Públicos: 

avaliação das variáveis restritivas à 

efetividade na execução do Programa de 

Saúde da Família. 

Silva Neto e 

Ribeiro.  

Avaliar as variáveis 

restritivas à efetividade do 

PSF.  

2012; REAd. 

Revista 

Eletrônica de 

Administração 
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26. Retratos do Programa Saúde da Família 

em Construções Discursivas de Usuários. 

Oliveira 

Filho et al. 

Compreender o significado 

do PSF para usuários do 

programa na cidade de 

Campina Grande – PB.  

2012; 

Psicologia: 

Ciência e 

Profissão. 

27. Saberes Locais, Mediação e Cidadania: o 

caso dos agentes comunitários de saúde. 

Lotta. Analisar o papel do agente 

comunitário de saúde 

enquanto implementador do 

programa saúde da família. 

2012; Saúde e 

Sociedade. 

28. Terminologia da Atenção Primária à 

Saúde 

Gusso, 

Bensenor e 

Olmos. 

Discutir o significado dos 

termos ligados à atenção 

primária à saúde. 

2012; Revista 

Brasileira de 

Educação 

Médica.  

29. Determinantes sociais da saúde e o 

Programa Saúde da Família no município de 

São Paulo. 

Dowbor, 

Westphal. 

Analisar a situação do 

trabalho com determinantes 

sociais da saúde no âmbito 

do Programa Saúde da 

Família. 

2013; Revista 

de Saúde 

Pública. 

30. Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família: percepção do usuário. 

Souza et al. A visão do usuário a 

respeito da atuação do 

Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família. 

2013; Saúde 

em Debate. 

31. Práticas de trabalho no âmbito coletivo: 

profissionais da equipe Saúde da Família. 

Costa et al. Analisa as práticas de 

trabalho no âmbito coletivo 

dos profissionais de nível 

superior vinculados à equipe 

de saúde da família. 

2014; Cadernos 

Saúde Coletiva. 
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32. Estratégia Saúde da Família: Clínica e 

Crítica. 

Motta e 

Siqueira-

Batista. 

Apresentar uma 

contextualização teórica 

sobre a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), bem como 

discutir suas possíveis 

fortalezas e fragilidades. 

2015; Revista 

Brasileira de 

Educação 

Médica. 

33. O Programa de Qualificação e 

Desenvolvimento do Agente Comunitário de 

Saúde na perspectiva dos diversos sujeitos 

envolvidos na atenção primária em saúde. 

Melo, 

Quintão e 

Carmo. 

Identificar, analisar e 

compreender as implicações 

do Programa Qualificação e 

Desenvolvimento do Agente 

Comunitário de Saúde na 

visão dos diversos sujeitos 

envolvida na Atenção 

Primária em Saúde. 

2015; Saúde e 

Sociedade. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

1- Vínculo entre profissionais e usuários 

Um dos primeiros pontos que nos chama a atenção quando o tema é PSF é sobre a 

preocupação dos pesquisadores com o tema “vínculo profissionais-usuários”. Observou-se na 

maioria dos artigos que o vínculo é um dos principais eixos que sustentam a integralidade na 

atenção à saúde dos indivíduos, sendo a boa relação entre os profissionais e usuários 

imprescindíveis para o processo saúde-doença. 

O modelo de atenção preconizado pelo PSF é entendido a partir do espaço físico e 

social que a população se encontra, dessa forma é possível compreender o processo saúde-

doença e o levantamento dos problemas de saúde mais evidentes daquela localidade buscando 

soluções para resolutividade dos problemas, através de uma rede de saúde intersetorial com 

enfoque no atendimento de qualidade, resolutivo e humanizado (GUEDES; SANTOS; 

LORENZO, 2011). Partindo dessa ideia é possível caracterizar a relação do vínculo entre os 

profissionais e usuários como um atendimento humanizado preconizando, a integralidade e a 

assistência à saúde. 

A conotação de vínculo está ligada ao cuidado e baseia-se na interação entre os sujeitos 

envolvidos no PSF, profissionais que constituem a equipe de saúde da família, os usuários e 

gestores que juntos funcionam no processo de atenção a saúde individual ou na comunidade 

(UCHOA et al., 2011). 

Para Motta e Siqueira-Batista (2015) a construção da integralidade na APS é necessária 

modificar as práticas de atenção à saúde, possibilitando a criação de vínculos, acolhimento e 

autonomia, valorizando a singularidade de cada sujeito. 

Não se deve existir uma hierarquia, embora ela seja importante e enfatizada por parte 

dos usuários. É importante que não se estabeleça de forma rígida, diante disso facilita a 

participação e vínculo do profissional (agentes de saúde) com o usuário, criando uma prática 

interdisciplinar na construção do diálogo para possibilitar a aproximação entre as partes 

(KELL; SHIMIZU, 2010). 

No estudo analisado de Kell e Shimizu (2010) pode-se perceber que existem duas 

modalidades de equipe na saúde embasadas na articulação e interação dos agentes e a 

comunicação para alcançar a interação e a transdisciplinaridade. O vínculo e a criação de 
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laços de compromisso são talvez a maior vertente do PSF na relação profissionais de saúde e 

usuários.  

No entanto, acredita-se que o maior tempo de atuação dentro das práticas se deve a 

formação de vínculos entre profissional e comunidade, havendo o comprometimento com a 

população, nesse sentido, Martins et al. (2010) ressaltam que é preciso ampliar as ações em 

equipe junto com a comunidade, principalmente aquelas voltadas para ações e controle social. 

Dentre as práticas que possuíam maior relevância foi à capacitação do manejo e doenças 

crônicas: hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Outra prática evidenciada no 

estudo foi sobre a satisfação com as reuniões comunitárias, onde os trabalhadores de saúde 

procuram estimular a participação social por meio de momentos de discussão, juntos as 

famílias e a comunidade (MARTINS et al., 2010). 

  As relações de proximidade que o PSF predispõe são cruciais no relacionamento dos 

sujeitos nas práticas em saúde, partindo desse pressuposto, para Fernando e Backes (2010), a 

incorporação das práticas de saúde com a educação se mostram necessárias, pois, é a partir 

desse vínculo que ocorre a troca de conhecimentos, estabelecendo pontes de ensino e 

aprendizagem, tornando-se um ato de criar e transformar. 

 O vínculo desenvolvido entre equipe com a população é o eixo que sustenta as ações do 

PSF e tem como retorno a satisfação por permitir o cuidado e a ajuda para aqueles que 

necessitam. As práticas dentro do PSF não devem ser vistas como um atendimento baseado 

em cadastros e fichas, mas sim um sentido de compartilhamento das informações que abrem 

portas para o estabelecimento de vínculos, tornando-se o primeiro ponto de atenção procurado 

pelo usuário (BLANQUES, 2010). 

A questão de avaliação do serviço de saúde por meio do usuário foi trabalhada no 

estudo de Dias et al. (2011) que consideraram duas variáveis para a consolidação do PSF: a 

confiabilidade e a empatia. Também, nesse mesmo estudo foi possível verificar que quanto 

maior o grau de escolaridade dos entrevistados, menor era a percepção nos quesitos: “os 

profissionais do PSF possuem conhecimentos necessários para responder às suas questões” ou 

“os profissionais do PSF entendem suas necessidades especificas”. 

No trabalho de Dias et al. (2011) observamos que o diálogo entre as equipes e a 

população consolida a relação de confiabilidade e empatia, assim é possível a troca de 

conhecimentos que ajudam na elaboração de práticas de saúde que atendam às necessidades 
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da população. A compreensão dessas demandas é essencial para que se possam formular os 

processos de trabalho de forma efetiva, consciente e resolutivas. 

A percepção do usuário com relação ao atendimento demonstra uma forma de avaliação 

do serviço que lhe é oferecido. Diante disso é possível analisar que o “entendimento das 

necessidades” é fator importante para efetivar o acolhimento, com atenção voltada para o 

usuário considerando suas reais demandas. Um fator que concretiza essa afirmativa é o tempo 

de moradia do usuário na região que proporciona a relação do vínculo com a equipe de saúde 

da família, aumentando a eficácia das ações de saúde e a resolução de problemas da 

população (DIAS et al., 2011). 

Ainda, no estudo de Dias et al. (2011) enfatizam a respeito do quesito empatia, sendo os 

idosos o grupo que apresentaram um maior grau de empatia e confiabilidade com as equipes 

de saúde. Os autores propõem que é necessário à compreensão das demandas prioritárias dos 

usuários e em seguida possuir processos de trabalho organizados para garantir a qualidade no 

atendimento, como por exemplo, os idosos que necessitam de maior atenção e carisma por 

parte dos profissionais do PSF. 

O trabalho no PSF exige conhecer a realidade sanitária Martins et al. (2011), destacam a 

importância dessa proximidade para que seja possível que os mesmos conheçam a realidade 

sanitária e mostrá-la de forma simplificada aos atores envolvidos nesse processo, 

proporcionando assim a construção de metas e pactos visando a qualidade de vida da 

população. 

Mas a proximidade vai muito além de conhecer a realidade sanitária, permite conhecer a 

história de vida de cada família acompanhada. Isso pode ser perceptível dentro das ações 

realizadas, tendo como retorno a satisfação do usuário por permitir a experiência do poder 

sendo voltadas pelo ato de cuidar e ajudar a partir da sua necessidade. 

 Nesse contexto o PSF é visto como promoção da qualidade de vida, tendo o usuário 

como o centro da atenção e do cuidado em saúde (MARTINS et al., 2011). Isso favorece o 

empoderamento dos usuários acerca da sua própria saúde, com relação à mudança de atitudes. 

A questão do vínculo pode assumir lugar importante nas questões de empoderamento 

uma vez que possibilita para os indivíduos a coletividade no desenvolvimento de 

competências para a melhoria da qualidade de vida (MARTINS et al., 2011). 

Existem também os pontos desfavoráveis nas questões de vínculo no que remete a 

execução das ações no PSF. Um achado sobre foi a alta rotatividade dos ACSs, pois, os laços 
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de confiança ficam comprometidos, o que resulta sempre no rompimento de ações já 

preestabelecidas (SANTOS et al., 2011). 

A interação entre os profissionais e as famílias também pode ser vista baseada na 

prática da medicalização e é representada por Shimizu e Reis (2011) como facilitadora ou 

resistente, tendo em vista que, o usuário também terá um acompanhamento domiciliar com 

orientação e no controle de medicamentos. 

Pode-se perceber a dificuldade dos profissionais de saúde em executarem as ações de 

educação em saúde, pelo fato de que em muitas famílias os costumes já estarem arraigados, 

dificultando assim a mudarem os hábitos de vida (SHIMIZU; REIS, 2011). 

Os avanços podem ser percebidos como a maior proximidade dos serviços oferecidos 

com a população, principalmente com populações carentes e descentralização da saúde na 

média complexidade (SHIMIZU; REIS, 2011). 

A consolidação do vínculo entre o ACS e o usuário é fundamental para a efetivação da 

ESF, pois, é a partir daí que se compartilham os problemas e as necessidades. O ACS 

transforma-se nesse sentido em um mediador social diante dos demais profissionais inseridos 

no PSF (GUEDES; SANTOS; LORENZO, 2011). 

Esse também pode ser fator que acarreta dificuldades para os ACSs, sendo uma 

condição contraditória que gera desconforto entre eles, uma vez que é facilitadora e também 

contraditória no interior da equipe do ESF, pois, a partir da liberdade que se cria, as 

exigências e a demanda também surgem, sobrecarregando aos agentes um trabalho que eles 

tentam executar da melhor forma possível (GUEDES; SANTOS; LORENZO, 2011). 

 

2- Capacitação dos profissionais e educação permanente 

 Um dos grandes desafios e problemas evidenciados na análise foi à capacitação dos 

profissionais de saúde das equipes de saúde da família, tendo como ponto chave a Educação 

Permanente em saúde para a efetivação do trabalho em equipe com qualidade. 

 A realização de um treinamento introdutório é essencial para iniciar um trabalho em 

equipe, caso isso não ocorra efetivamente na prática, ocasiona na fragmentação do trabalho e 

na desconstrução de uma prática interdisciplinar (TRAD; ROCHA, 2011).  

 A formação dos profissionais é crucial para a abordagem do processo saúde-doença, 

sendo esse um fator de desafio para a ESF que visa à reorientação do modelo assistencial. É 
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importante que os profissionais de saúde tenham essa capacitação para que sejam capazes de 

planejar, organizar, desenvolver e avaliar as ações que respondam as necessidades da 

população (COSTA et al., 2014).  

 Os estudos analisados evidenciaram profissionais sem formação especifica para a saúde 

da família, bem como também a Educação Permanente em saúde e o pouco treinamento 

inicial para o exercício da função, isolamento e falta de comunicação dos profissionais com 

outras unidades e falta de apoio técnico necessário (SERRA; RODRIGUES, 2010). 

 A fragilidade no aperfeiçoamento profissional também pode ser vista no estudo de 

Vieira, Garnelo e Hortale (2010), visto que, a maioria dos profissionais entrevistados não 

possuíam cursos que oferecessem suporte para desempenhar as atividades de gestão.  

 Destaca ainda pela maioria dos profissionais entrevistados nos estudos, foi a falta da 

capacitação para o trabalho no PSF e na saúde coletiva. As formas de aprendizado e 

capacitação são mencionadas pelos profissionais de saúde como a troca de informação e 

saberes entre os próprios profissionais (TRAD; ROCHA, 2011). 

O Ministério da Saúde tem investido na política de Educação Permanente dos 

trabalhadores do SUS, tendo em vista a profissionalização, o nível de escolaridade e de 

educação permanente afim que se tenha a qualidade de resposta ao setor saúde de acordo com 

a necessidade da população (MELO; QUINTÃO; CARMO, 2015). 

Para resolutividade dos problemas existentes na capacitação dos profissionais, pode-se 

destacar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) que almeja 

capacitar os trabalhadores para a preensão da sua prática profissional como instrumento do e 

no trabalho propulsor das ações educativas (ZAVARES DA COSTA et al., 2010).  

O Ministério da Saúde tem estabelecido articulações com Universidades e Instituições 

de Ensino para articular a integração Ensino/Serviço onde treinamentos são desenvolvidos na 

área de atenção básica para médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes 

comunitários (GUEDES; SANTOS; DI LORENZO, 2011). 

Guedes, Santos e Di Lorenzo (2011) destacaram a criação do Programa de Qualificação 

e Desenvolvimento com intuito de assegurar uma qualificação profissional básica. O 

programa fica sob a responsabilidade da Rede de Escolas Técnicas do SUS e Centros 

Formadores de Recursos Humanos (RET-SUS). 

Dentre os estudos analisados a Lei nº 10.507 foi citada pelos autores como a 

consolidação do curso para a qualificação básica aos ACSs com conteúdo programático 
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elaborado pelo Ministério da Saúde. O Programa de Qualificação segue as Diretrizes 

curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio sendo 

estruturado em 1200 horas aula e dividido em três módulos (MELO; QUINTÃO; CARMO, 

2015). O Programa de qualificação trabalha de acordo com os princípios do SUS, com o 

conhecimento compartilhado e as experiências vividas pelos ACSs. 

Portanto no estudo de Melo, Quintão e Carmo (2015) observaram que os ACSs da 

região do estudo haviam tido apenas o primeiro módulo, aguardando a segunda etapa prevista 

pelo Ministério da Saúde. Isso demonstra fragilidade na execução do programa e compromete 

a gestão de educação realizada pelo MS. 

Foi possível identificar a necessidade do curso em ser ministrado antes do ACS ser 

incorporado a equipe, pois, o curso acrescenta muitos fatores positivos, mas também esses 

profissionais já trazem consigo uma carga de experiência e vivência que já o habilitam para o 

serviço (MELO; QUINTAO; CARMO, 2015). 

 Também foi identificada essa necessidade no estudo de Santos et al. (2011) sobre o 

trabalho dos ACSs, onde, mais da metade não possuíam um curso de capacitação e não 

haviam trabalhado na área de saúde antes de entrar no PSF. 

 O curso de capacitação resulta na melhoria da qualidade de vida desses profissionais 

bem como também no estimulo ao trabalho. É importante destacar que apesar dos progressos 

que os cursos trazem aos ACSs, ainda existem muitos desafios relacionados ao processo de 

qualificação desses profissionais (MELO; QUINTAO; CARMO, 2015). 

No caso dos ACSs o curso de capacitação trás implicações em sua vida pessoal e social, 

no que diz respeito a sua inserção no mercado formal de trabalho estruturando uma fonte 

salarial. Os cursos ainda proporcionam ao ACS a mudança nos exercícios de suas atribuições 

ocasionando no fortalecimento do vínculo, empoderamento, discriminação das atribuições e 

na profissionalização (MELO; QUINTAO; CARMO, 2015). 

Outra questão que merece destaque diante dessa problemática é a educação continuada 

para que os profissionais tenham sempre uma capacidade de observação, reflexão e análise 

crítica sobre o contexto social ao qual ele pretende transformar (MELO; QUINTAO; 

CARMO, 2015). 

As práticas e a organização do trabalho também devem ser vistas como forma de 

capacitação para os profissionais, elas devem ser transformadas para que se possa promover o 

saber científico e o saber popular. Para que isso ocorra o MS tem buscado estratégias de 
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enfrentamento para essas dificuldades no sentido de aperfeiçoamento do SUS, em destaque 

podemos citar a Política Nacional de Humanização e a Politica Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, cujo objetivo é transformar e qualificar as ações de saúde (GOMES et 

al., 2010). 

Muitos profissionais relataram desenvolver ações de educação, embora nos estudos as 

falhas e a precarização sejam evidenciadas, a educação em saúde deve ser vista e trabalhada 

conforme os princípios do programa, sendo um conjunto de práticas para a prevenção de 

doenças e promoção da saúde (COSTA et al., 2014). 

Embora ainda sejam associados à educação em saúde como condição patológica, tendo 

ações voltadas para determinados grupos como hipertensos e diabéticos, mulheres grávidas/ 

crianças, não se deve restringir a educação a essas áreas. A educação em saúde deve ser 

considerada uma prática que alicerça e reorienta a atenção à saúde, sendo vista de forma a 

reproduzir resultados para a promoção de uma vida saudável (COSTA et al., 2014). 

Observou-se no estudo de Costa et al. (2014) que os profissionais possuíam 

conhecimento sobre epidemiologia, importante para o reconhecimentos de problemas, 

planejamento de ações e avaliação dos serviços de saúde. Porém esse conhecimento foi 

propiciado durante a graduação, enfatizando que os gestores ainda precisam planejar 

atividades para educação nessa área de conhecimento. 

Dessa forma é possível potencializar o trabalho com as equipes multiprofissionais, 

reorientando o modelo de saúde para que as ações possam ir além das práticas curativas. 

Os ACSs demandam uma necessidade de acrescentar ao conteúdo pedagógico as 

“doenças”, remetendo-se nesse sentido ao modelo biomédico, fugindo do enfoque o qual esse 

profissional deve ter cuja opção pela doença exclui o sujeito e o que é preconizado pelo PSF 

(MELO; QUINTAO; CARMO, 2015). 

Para isso discute-se a Educação Permanente (EP) presente no contexto das práticas 

cotidianas de cada profissional, ela atua nas equipes do PSF de modo a integrar e compartilhar 

os conhecimentos com os diferentes trabalhadores. Ela pode ser vista como uma prática 

mediada pela capacidade de refletir e pela necessidade de mudar (ZAVARES DA COSTA et 

al., 2010). 

Há contradição na percepção dos trabalhadores sobre a EP como prática resolutiva, 

sendo vista apenas como facilitadora para alcançar os objetivos. No estudo de Zavares da 

Costa et al (2010) é possível ter essa interpretação: 
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Salienta-se que os trabalhadores em geral referiram a Educação Permanente como 

meio de instrumentação profissional que facilita o alcance dos objetivos do trabalho 

no PSF. No entanto, essa instrumentalização não é referida como suficiente para 

atingir o produto final do seu trabalho, no momento em que se pretende uma 

transformação da realidade (ZAVARES COSTA et al., 2010, p.341). 

 

 

Contudo, ainda na visão de Zavares da Costa et al. (2010), a EP é vista como primordial 

na equipe, para que se possa desenvolver um trabalho coletivo, buscando transformar o 

cotidiano do trabalho na melhoria dos serviços de saúde, mantendo-os de acordo com os 

contextos e necessidades locais. 

É necessário que os profissionais de saúde trabalhem de forma coletiva para que se 

alcance a EP, tendo em vista sempre melhorias na sua capacitação profissional. Nesse sentido 

o coletivo não se torna apenas uma questão técnica para o manejo das ações, mas também 

uma questão ética política, privilegiando o princípio da alteridade no que concerne à solida-

riedade e a interdependência (MELO; QUINTÃO; CARMO, 2015). 

 

3- Trabalho em equipe multiprofissional 

Uma das principais características da atenção primária do Sistema Único de Saúde 

segundo Fernandes e Backs (2010) é a criação das equipes multiprofissionais de saúde. Essas 

equipes devem desenvolver um trabalho multidisciplinar garantindo a integralidade para 

atender as populações de determinada área. 

O trabalho das equipes do PSF prioriza as ações de promoção, prevenção, assistência e 

recuperação da saúde, sendo o atendimento prestado pelas equipes multiprofissionais do 

programa. As visitas domiciliares, reuniões, eventos oficiais da prefeitura e encontros entre as 

equipes são algumas ações da equipe multiprofissional (UCHOA et al., 2011; LOTTA, 2012). 

Devem ser consideradas as condições demográficas, epidemiológicas, sócio-

econômicas, políticas e culturais dessa população para que se tenha uma política de trabalho 

que prioriza a visão do ser humano, dessa forma as equipes desenvolvem ações para atender 

as necessidades de saúde que sejam cada vez mais direcionadas e eficazes (FERNANDES; 

BACKES, 2010). 

A ESF considera ações em três esferas para tornar o trabalho em equipe: usuário, 

família e território. Abordando o contexto socioeconômico e cultural de cada família e/ou 
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território desencadeando as interações e conflitos que influenciam no processo saúde-doença 

(MOTTA; BASTISTA, 2015). 

O trabalho na ESF constitui uma equipe multiprofissional composta por médico, 

enfermeira, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde. A partir do ano 2000 

foram compostos na equipe outros profissionais da área da saúde, tais como, cirurgião-

dentista, técnico em higiene dental e atendente de consultório dentário (SANTOS et al., 

2011). 

Para Trad e Rocha (2011) a prática interdisciplinar e a divisão do trabalho ainda 

possuem grandes desafios a superar para que se possa efetivar de forma a atender melhor a 

população e melhorar os processos de trabalho das equipes. 

O trabalho em equipe deve ser visto como uma forma de potencializar a capacidade 

produtiva sendo necessária a centralização no trabalho em equipe para que se tenham 

resultados sem haver competitividade (KELL, SHIMIZU; 2010). 

Os sujeitos devem falar a mesma linguagem e ter sintonia no consenso das ações a 

serem prestadas ao indivíduo e família. O grupo deve ter clareza nos objetivos a serem 

alcançados e disponibilidade de todos em desenvolver um trabalho em equipe sem distinções 

de importância ou hierarquia de forma rígida. Ela precisa possibilitar e complementar as ações 

desenvolvidas (KELL; SHIMIZU, 2010). 

O trabalho descoordenado e a falta de diálogo entre os membros da equipe podem 

resultar em desgastes interpessoais e em falhas na produção de serviços. Nesse sentido 

destacamos que para alcançar a promoção da saúde deve haver responsabilização profissional 

e social em frente à saúde coletiva para questionar seus preconceitos, valores culturais e 

familiares (FERNANDES; BACKES, 2010). 

A comunicação e o diálogo foram expressivo ponto de destaque nos estudos analisados. 

Verificou-se no estudo de Kell e Shimizu (2010) que a comunicação é uma importante forma 

de relacionar o saber técnico e científico. A interação dos agentes constrói uma modalidade de 

trabalho coletivo que expressa em uma comunicação de múltipla interação técnica/ científica 

e de saberes locais para as diferentes áreas profissionais. Em outro momento o artigo 

destacou-se que não existe inter-relação entre as equipes, mas percebe-se que ela é necessária 

para se trabalhar com problemas e dificuldades. 
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A carência da inter-relação prejudica a possibilidade de troca de experiência, 

conhecimento das necessidades e a possuir dificuldades em se comunicar com outras unidades 

e outros profissionais (KELL, SHIMIZU; 2010). 

A ausência do conflito é considerada para que se tenha uma boa interação da equipe, 

percebe-se que os profissionais avaliam que para haver um bom trabalho em equipe existam 

sempre dinâmicas e de forma harmônica. Mesmo que haja algum problema ou conflito os 

indivíduos devem procurar um diálogo com toda equipe para uma busca consensual coletiva 

(KELL; SHIMIZU, 2010). 

Percebeu-se nos estudos que os profissionais exercem seu trabalho de forma isolada e 

independente e quase sempre é um trabalho focalizado na figura do enfermeiro ou do médico.  

(KELL; SHIMIZU, 2010; BLANQUES, 2010). 

A persistência no trabalho individualizado, que não é preconizado no PSF gera 

obstáculos para construir um trabalho em equipe. As características mencionadas acima 

provocam uma ausência de espaço para articulações e integração dos trabalhos desenvolvidos 

pela equipe, o que resulta na descontinuidade das ações e desenvolvimento do sistema 

(KELL; SHIMIZU, 2010). 

Dessa forma, são necessários que os trabalhadores sejam contemplados uns pelos outros 

que possuem diferentes especializações para ponderar integralmente as necessidades de saúde 

os usuários. Um ponto importante para romper as barreiras com o modelo assistencial 

tradicional é o enfoque no trabalho em equipe, porém esse trabalho interdisciplinar ainda 

constitui um grande desafio para o PSF (TRADE; ROCHA, 2011). 

 

4- Referência e contrarreferência nas redes de atenção à saúde 

Um dos elementos encontrados em evidência nos artigos para que o PSF seja resolutivo 

é o apoio do nível secundário. Isso se remete a realização de consultas e exames 

especializados, que são indispensáveis para a conclusão de diagnóstico do usuário. Para isso é 

necessário o bom funcionamento dos serviços de referência e da contrarrêferencia, sendo esse 

o principal elemento para a integração as redes de saúde (SERRA; RODRIGUES, 2010). 

No estudo de Oliveira Filho et al. (2012), foi possível identificar falas positivas e 

negativas quanto ao trabalho do PSF como reorientação do modelo assistencial anterior, um 

ponto de destaque como negativo foi o serviço de referência e contrarreferência, pois, 
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segundo eles o encaminhamento para outros níveis de atenção demandam mais tempo e 

paciência. A demora na marcação dos exames e a distribuição ou disponibilidade de 

medicamentos também foram vistos como péssimos na visão de alguns usuários. 

Para os autores Gomes et al. (2011), vários estudos ainda evidenciam essa problemática 

tendo em vista que atinge diretamente o princípio da integralidade: 

Ausência de uma rede integral e regionalizada de referência e contrarreferência 

como o principal obstáculo para o pleno desenvolvimento das características da 

integralidade e coordenação da atenção. Além disso, a insistência de uma prática 

assistencial, centrada na consulta médica e na distribuição de fichas para demanda 

aberta, em detrimento das ações de prevenção de agravos e de promoção da saúde, 

baseadas nas necessidades estabelecidas por estudos populacionais territorialmente 

definidos, também é um fator que dificulta o alcance destas dimensões da APS 

(GOMES et al., 2011, p. 889). 

 

 

Os problemas relacionados aos serviços de referência e contrarreferência acarretam 

atrasos no bom desenvolvimento da APS no âmbito do SUS. Estão relacionados os problemas 

na oferta de consultas e exames especializados com base na necessidade da população e o 

baixo nível de regulação da rede que dificulta o encaminhamento dos usuários para os 

diferentes níveis de complexidade (SERRA; RODRIGUES, 2010). 

Ainda no estudo de Serra e Rodrigues (2010) foram identificados problemas em relação 

aos recursos humanos, regulação adequada, apoio logístico e o mais evidenciado foi a 

carência de planejamento da oferta e da regulação de vagas para procedimentos 

especializados, indispensáveis para o bom funcionamento do sistema de referência e 

contrarreferêcia. 

As equipes do PSF caracterizam os serviços de referência e contrarreferência como um 

dos maiores obstáculos, que na visão dos mesmos remete-se a não humanização do sistema de 

saúde. Citam ainda que essa baixa integração do PSF com os demais níveis de complexidade, 

acarretam na falta de colaboração dos profissionais de outras redes de atenção e aumentam a 

peregrinação dos usuários em busca de acesso (SERAPIONI; SILVA, 2011). 

Serra e Rodrigues (2010) ressaltam que os usuários do PSF, mesmo quando há o 

encaminhamento, ainda possuem dificuldade do acesso às demais redes de atenção, pelo fato 

de que essas unidades são localizadas no centro das cidades, distante para grande parte dos 

usuários. 

A falta frequente de medicamentos é um dos fatores que dificultam o bom 

funcionamento desse serviço, comprometendo o controle de doenças tais como, hipertensão e 
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diabetes. Relacionando ainda a falta do apoio logístico no sentido de manutenção e calibração 

dos equipamentos biomédicos utilizados pelo profissionais o que pode induzir em erros 

graves de diagnósticos e prescrições indevidas (SERRA; RODRIGUES, 2010). 

Esses fatores acometem em um grande atraso no desenvolvimento dos serviços de 

saúde, é preciso que se tenha a efetivação e a participação ativa dos determinantes sociais de 

saúde no PSF tendo em vista a estruturação da política de Estado com base no financiamento, 

capacitação dos profissionais para realizar as atividades e avaliação com a integração das 

atividades realizadas em outros níveis de complexidade e gestão (DOWBOR; WESTPHAL, 

2013). 

 

5- Educação em saúde, participação popular e controle social 

Historicamente o PSF vem sendo um programa para mudar as relações entre os serviços 

de saúde e os cidadãos traçando as políticas públicas de acordo com as necessidades que a 

população atendida pelo programa demanda (LOTTA, 2012).  

Os movimentos sociais passaram a ocorrer nas décadas de 1980 e 1990. No Brasil a luta 

pelos direitos refletiu na Constituição Federal de 1988 que teve como pilares a 

democratização e a equidade nas políticas públicas, enfatizando a participação dos cidadãos e 

a descentralização dos processos decisórios. Sendo assim, na década de 90 foi estabelecido a 

participação popular como direito humano e a cidadania como chave para outros direitos 

(LOTTA, 2012). 

A ESF é apresentada como proposta de reorientação do modelo assistencial a partir dos 

princípios do SUS. Os serviços buscam desenvolver uma atenção integral a saúde, diminuir os 

fatores de risco que acometem a população e promover parcerias com a mesma através de 

ações e controle social (SANTOS et al., 2011). 

O PSF pretende promover maior autonomia da população sobre seus problemas de 

saúde como chave para alcançar a qualidade dos serviços de saúde e a participação coletiva 

(BLANQUES, 2010; MARTINS et al., 2011). 

Para Blanques (2010) dar autonomia para que a população reconheça suas necessidades 

em saúde é uma forma de socialização e organização política: 

Na sua execução, o programa torna-se um espaço de socialização que se funda na 

interiorização e observação de novas regras higiênicas para a construção de um 
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modelo de saúde/organização política em que as pessoas se responsabilizam 

individualmente pela própria saúde (BLANQUES, 2010, p. 826). 

 

 

No estudo analisado de Kell e Shimizu (2010) as autoras enfatizam que o pensamento 

coletivo é uma competência social e através do idioma que se estabelece é possível o 

intercâmbio entre diversos sujeitos da mesma cultura. 

O papel do profissional de saúde para a educação deve ser baseado de forma a conhecer 

a realidade dos sujeitos, a partir desse conceito é possível visualizar possíveis transformações 

para ampliar o trabalho em equipe em conformidade com a sociedade. Nesse sentido é 

possível afirmar que a saúde e a educação se relacionam como fatores dissociáveis e andam 

juntas perante a prática social tornando-se uma responsabilidade do profissional de saúde o 

papel de educador e de construtor do conhecimento em saúde da população (FERNANDES; 

BACKES, 2010). 

A ESF torna-se uma colaboradora para o fortalecimento do discurso em saúde, nos 

conceitos de educação, controle social e participação social. A ideia de educação em saúde 

estabelece-se como um repasse de informações tido como obrigação aos profissionais de 

saúde, sendo ela um meio para mudar o comportamento das pessoas (FERNANDES; 

BACKES, 2010). 

Uma das alternativas para tornar a participação popular efetiva segundo Fernandes e 

Backes (2010) é estimular o trabalho diante das práticas dialógicas e dinâmicas. Entretanto os 

autores enfatizam as barreiras que essa relação estabelece, pois, na prática a timidez foi 

referida como principal causa de distanciamento das relações entre profissionais de saúde e 

usuários.  

O controle social foi percebido na análise dos artigos como desconhecidos ou pouco 

informados para a população. O estudo de Martins et al. (2011) apontou baixo grau de 

conhecimento dos usuários com relação aos Conselhos Municipais de Saúde: 

Ao avaliar de forma global os dados encontrados, observa-se que a representação 

social dos usuários referente ao SUS encontra-se ainda marcada por uma visão 

focalizada e assistencialista da atenção à saúde, [...]. Essa visão pode estar associada 

ao desconhecimento da sociedade de seu sistema sanitário, uma vez que, para 

muitos, saúde não é vista como um direito do cidadão, retratando assim a falta de 

tradição do povo brasileiro no exercício da cidadania, deixando de lado a 

possibilidade de atuar como protagonista na construção e no aprimoramento do 

sistema (MARTINS et al., 2011, p.1938). 
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 A falta do controle social também foi evidenciada no estudo de Uchoa et al. (2011), 

onde os usuários relataram que não possuíam informações sobre reuniões e desconheciam 

sobre participação e controle social, que são preconizadas pelos PSF e imprescindíveis para o 

bom funcionamento do SUS.  

 As atividades de palestras ou a construção de vínculos às campanhas de saúde 

demonstraram fragilidade por não ocorrerem com regularidade e a mobilização por políticas 

públicas que interferem na qualidade de vida da população apresentaram também baixo nível 

de regularidade (DOWBOR; WESTPHAL, 2013).   

 Mesmo sendo evidenciada a falta ou desconhecido controle social, em vista da educação 

em saúde, Dowbor e Westphal (2013) identificaram em seu estudo que o comportamento da 

população assistida pelo programa mostrou-se padrão ou tendo regularidade de frequência 

para o desenvolvimento saudável do estilo de vida, tendo em vista os determinantes sociais 

em saúde como foco. 

 Para que a população se torne participativa nas decisões em saúde é necessário que a 

educação em saúde enfatize as questões de controle social. A ausência de ações que 

estimulem a participação pode inviabilizar a capacitação dos usuários para ações de promoção 

a saúde e controle social da região, sendo que um dos objetivos do PSF é “estimular a 

organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social” (SILVA; GARNELO; 

GIOVANELLA, 2010). 

Ainda são muitos os desafios que seguem a implementação do PSF quando se refere às 

políticas públicas que envolvem controle social e educação em saúde as quais necessitam do 

envolvimento dos atores sociais para que se tornem sujeitos ativos na produção de saúde 

(OLIVEIRA FILHO et al., 2012). 

 

6- Modelo biologicista, práticas curativas e enfoque na doença 

Na análise dos artigos foi possível identificar ainda a predominância do modelo 

biomédico, enfoque curativo e individual pelo entendimento de saúde como ausência de 

doença, o que contradiz com as práticas preconizadas pelo PSF. 

O SUS e seu novo sistema de saúde com princípios e diretrizes que é o PSF, possui 

enfoque família, no cuidado e no trabalho em equipe multiprofissional, diferenciando-se do 

modelo de saúde tradicional de enfoque biomédico. O modelo biomédico é definido como 
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ausência de doença e a atenção sanitária é o enfoque principal para o tratamento, visando à 

assistência médica ao uso da medicalização de caráter curativo e individual (GOMES et al, 

2011). 

No estudo de Gomes et al. (2011) percebeu-se a concepção ainda voltada para o modelo 

biomédico centrado nas doenças, realização de consultas e exames e ao uso de medicamentos 

desconsiderando a participação popular do usuário nas ações e serviços de saúde e no seu 

próprio processo de recuperação. 

Puderam ser identificadas as práticas que reiteram a lógica do atendimento clínico, 

individual e curativo que privilegiam as tecnologias duras e reconhece a saúde como simples 

ausência de doença (MARTINS et al., 2010; MOTTA; SIQUEIRA- BATISTA, 2015). 

No estudo de Martins et al. (2011) foi identificado que mais da metade dos 

entrevistados viam o PSF como um local para marcação de consultas, controle e continuidade 

do tratamento, conceitos ainda centrados no modelo biomédico. E apenas 16% viam o PSF 

como porta de entrada para os serviços de saúde que, na verdade, é onde se fortalece o 

vínculo entre população e equipe, as ações de promoção a saúde e prevenção de doenças, 

representando um modelo de atenção centrado no usuário e em suas necessidades. 

Essa visão do usuário traz fragilidades na execução do programa, que vê o PSF como o 

posto de saúde, com conotações fortes no modelo biomédico, sendo necessária essa mudança 

de prática, passando de um eixo curativo e preventivo a um eixo que visa à promoção da 

saúde (MARTINS et al., 2011). 

O antigo modelo de atenção à saúde pode ser visto como impasse para a efetivação do 

PSF em vista que se espera que o enfoque preventivo da atenção primária seja capaz de 

resolver as necessidades da população, porém, é importante que essas ações estejam em 

concordância com a promoção da saúde para o fortalecimento da atenção básica (OLIVEIRA; 

GONÇALVES; PIRES, 2011). 

É necessário que o programa reitere e incorpore as práticas curativas, preventivas e de 

promoção à saúde e que passem confiança aos usuários para que, desse modo, se tenha um 

sistema articulado e hierarquizado (SHIMIZU; REIS, 2011). 

 Para Melo, Quintão e Carmo (2015) é necessária uma implicação complexa de um 

referencial teórico embasado na Saúde Coletiva para transformar essa realidade em saúde, 

menos técnica e mais problematizadora com base em princípios livres, éticos e políticos que 

estejam em consenso com os princípios do SUS. 
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7- Trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde como consolidadores do PSF 

A implementação do PSF em 1994, no nordeste do Brasil, foi precedida em 1991 pelo 

Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), essa experiência contou com 

os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para compor as equipes de saúde da família, cujo 

papel resultou em mudanças significativas no processo de trabalho em saúde (GUEDES; 

SANTOS; DI LORENZO, 2011). 

O papel dos ACSs no SUS é fazer o levantamento socioeconômico e epidemiológico da 

população através do cadastramento das famílias no PSF. Em média um ACS é responsável 

por acompanhar até 750 pessoas. As ações baseiam-se no processo de cuidar, tendo em vista 

que o agente reside na área de abrangência e o trabalho é executado em conjunto com as 

unidades básicas de saúde (GUEDES; SANTOS; DI LORENZO, 2011; LOTTA, 2012). 

Vale a pena salientar que em um primeiro momento o trabalho do ACS teve o intuito de 

empregar mulheres que residiam em áreas secas do Nordeste, gerando assim empregos e para 

diminuir a mortalidade infantil (LOTTA, 2012). 

O PACS se estrutura como uma estratégia de prevenção e educação em saúde tendo o 

enfoque principal desse programa a ampliação da atenção básica com a introdução do agente 

comunitário de saúde para desenvolver ações de promoção e educação em saúde 

(FILGUEIRA; SILVA, 2011). 

No estudo de Melo, Quintão e Carmo (2015) a análise do documento “Diretrizes para 

Elaboração de Programas de Qualificação e Requalificação dos Agentes Comunitários de 

Saúde” elencou oito competências a serem estabelecidas pelo Ministério da Saúde: 

Evidenciou-se que as atribuições dos ACS situam-se: 1) no trabalho em equipe; 2) 

na visita domiciliar; 3) no planejamento das ações e serviços; 4) na prevenção e 

promoção da saúde; 5) no monitoramento de situações de risco e meio ambiente; 6) 

na prevenção e monitoramento de grupos específicos; 7) na prevenção e 

monitoramento de doenças prevalentes; e 8) no acompanhamento e na avaliação das 

ações de saúde (MELO; QUINTAO; CARMO, 2015, p. 90). 

 

 

Foi possível verificar através da análise dos artigos que o papel do ACS tem contribuído 

para a consolidação do programa, entretanto esse ator enfrenta diversas dificuldades quando a 

sua consolidação no PSF. Cabe ao ACS o papel de facilitadores da inserção da equipe de 

saúde da família na comunidade, porém o trabalho desenvolvido por eles tem encontrado 



 

59 

 

muitas dificuldades, sejam elas por conta das inúmeras exigências ou pela condição 

socioeconômica das famílias acompanhadas (BLANQUES, 2010; GOMES et al., 2010). 

Na análise do estudo de Guedes, Santos e Di Lorenzo (2011) foi possível identificar que 

o trabalho em equipe ocorre de forma positiva, sendo o ACS o elo na troca de conhecimento e 

informações entre os profissionais de saúde e as famílias. 

O elo que se cria proporcionando a troca de conhecimentos, segundo Lotta (2012), 

deve-se ao fato dos ACSs estarem inseridos nas comunidades ao qual ele vive e atende, esses 

atores criam um elo ou uma ponte entre os usuários e os serviços de saúde, sendo eles também 

mediadores e implementadores das políticas públicas com a comunidade (LOTTA, 2012). 

Os ACSs podem ser caracterizados como facilitadores do diálogo, da troca de saberes e 

de conhecimento. Além disso, eles quem conectam o Estado e a comunidade, pois carregam 

conhecimento político e o comunitário. Assim permite-se que a política seja construída a 

partir das necessidades, demandas e vivências locais (LOTTA, 2012). 

Evidenciamos na nossa análise as condições de trabalho e a capacitação a cerca desses 

profissionais onde muitas vezes foi citada como incompleta, sendo necessário promover 

reflexões quanto aos princípios do SUS para implementação satisfatória do mesmo. A queixa 

dos ACSs pelo número de usuários e grande demanda de atendimento, foram as mais 

evidentes. Eles reclamam das condições de trabalho e da cobrança excessiva por resultados. 

Esses profissionais desenvolvem trabalhos como visitas domiciliares, participam reuniões, 

interagem com as equipes, participam eventos oficiais da prefeitura e encontros informais 

(GOMES; SILVA, 2011; LOTTA, 2012). 

Como observado o papel do ACS tem como ponto principal o elo que se cria com a 

comunidade, porém para os demais profissionais de saúde o trabalho do agente se restringe a 

acompanhar as famílias no sentindo de trazer demandas e levar informações. Para Lotta 

(2012) o agente também é visto como o intermediador entre os demais profissionais de saúde:  

Os ACS realizam triangulações entre os beneficiários da política pública e outros 

burocratas, em especial demais profissionais da equipe do PSF. Neste processo, 

intermedeiam fisicamente o processo de interação. [...] vai além, no sentido de 

intermediar relações e não apenas traduzir os saberes adquiridos na saúde para 

saberes mais cotidianos. 

Neste sentido, são bastante comuns cenas em que os agentes conversam com um 

paciente e com a enfermeira ou médico ao mesmo tempo, dizendo para um o que o 

outro disse. Os ACS, nessas situações, realizam triangulações inclusive fisicamente, 

se colocando entre os profissionais de saúde e a população (LOTTA, 2012, p. 219). 
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Levando isso em consideração Lotta (2012) ainda afirma que esse ponto remete-se a 

fragilidade do sistema, pois, os demais profissionais não concordam em fornecer aos ACSs 

apoio para realizar ações educativas, procedimentos básicos ou até mesmo ensiná-los a ler 

prontuários.  

Em outro sentido, no ponto de vista da gestão, os ACSs são responsáveis pelo limite 

direto das ações de saúde, como exemplo o cadastramento no programa bolsa família, 

indicação de crianças para creche, entre outras atribuições. Dessa forma demonstra-se a 

capacidade de conhecimento e cidadania desses agentes (LOTTA, 2012). 

Mas, para que isso ocorra, de forma efetiva, é necessário que se dê suporte a esses 

trabalhadores para desenvolver suas atividades, um fator que elenca essa afirmativa é a 

questão do vínculo empregatício desse profissional. Foi possível identificar que os gestores 

municipais de saúde não concebem o ACS como peça principal para o bom funcionamento do 

PSF, visto que, mesmo com a regulamentação da profissão em 2002 (Lei nº 10.501) 

observou-se a existência de contratos precários, muitos, sem garantias trabalhistas (SANTOS 

et al., 2011). 

Um achado surpreendente no estudo de Santos et al. (2011) foi que a renda média dos 

ASCs que chega em média a R$ 305,60, enquanto salários dos médicos podem chegar até 

R$8.000.00. Apesar da diferença do grau/nível de escolaridade isso implica na motivação 

para o trabalho e execução das atividades propostas pelo Ministério da Saúde. 

Os ACSs buscam incorporar os saberes locais e as práticas técnicas da saúde para com a 

população. Diante disso, evidenciamos como ponto chave crucial para consolidação do 

trabalho dos ACSs a capacitação profissional. Os estudos demonstraram que a maior parte dos 

agentes não recebia treinamento ou incremento de suas atribuições e as experiências são 

adquiridas no dia a dia (GUEDES; SANTOS; DI LORENZO, 2011). 

Nessa nossa pesquisa também foi possível identificar como ainda é reproduzida para os 

agentes comunitários a visão positivista do modelo biomédico, sendo necessária a exigência 

da capacitação permanente dos ACSs e priorizar as ações de promoção e prevenção à saúde 

(GOMES et al., 2010). 

Podemos citar como exemplo o eixo do trabalho desenvolvido pelos ACSs, que são as 

visitas domiciliares. O enfoque na doença dificulta a realização de estratégias que culminem a 

desenvolver ações de promoção à saúde, é necessário garantir a população o bem estar físico, 
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social e mental sem remeter-se apenas ao fator ausência de doença (GUEDES; SANTOS; DI 

LORENZO, 2011). 

Para Lotta (2012) o trabalho do ACS vai muito além das práticas desenvolvidas 

estabelecidas nas políticas que o regem. As práticas desenvolvidas por eles vêm sendo um 

achado de informações básicas que a população necessita, exemplo disso é a resolução de 

problemas comunitários como a coleta de lixo ou até mesmo na intermediação de conflitos 

com vizinhos.  

Esses agentes são vistos pelo poder público e pela comunidade como agentes do poder 

público, sendo eles os mediadores entre o Estado e a população. É um trabalho que vai além 

das ações em saúde, pois, eles estabelecem uma relação de confiança com a comunidade e 

reconhecimento como liderança comunitária (LOTTA, 2012). 

As vivências comunitárias dos ACSs em suas práticas acrescentam positividade ao 

trabalho por ele realizado, pois, eles conseguem atribuir ações de educação para a saúde de 

forma a permitir que os usuários compreendam ou aceitem as recomendações feitas (LOTTA, 

2012). 

Tendo em vista a atuação desse profissional na saúde da família podemos caracterizá-

los como profissionais que se empenham na melhoria da qualidade da atenção em saúde. É ele 

quem sustenta a inclusão do trabalho com os determinantes sociais de saúde nos serviços do 

PSF sendo o propulsor do trabalho em saúde através do vínculo profissional-comunidade 

(DOWBOR; WESTPHAL, 2013). 

 

8- Processos de trabalho no PSF 

 Durante a análise dos artigos a categoria que iremos discorrer a seguir sem dúvidas 

foram as que mais trouxeram evidências acerca das limitações que o PSF acarretou para o 

SUS. 

A ESF incorpora os princípios do SUS: universalização, descentralização, integralidade 

e controle social. A Saúde da Família trata-se de uma reformulação dos modos de trabalho, 

com ênfase na assistência à saúde e nas relações entre profissionais e usuários (COSTA et al., 

2014). 
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 São inúmeros os processos de trabalho desenvolvidos pela equipe de saúde da família. 

Para isso é necessário identificar as representações sociais existentes no PSF, através disso é 

possível desenvolver a comunicação e o compartilhamento de ideias entre os sujeitos (KELL; 

SHIMIZU, 2010). 

 O PSF possui uma equipe mínima constituída por um médico, um enfermeiro, um ou 

dois auxiliares de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde onde atendem os 

usuários de uma determinada área geográfica, cerca de 600 a 800 famílias (GUEDES; 

SANTOS; DI LORENZO, 2011; LOTTA, 2012). 

 Para iniciar o acompanhamento dos usuários é necessário o cadastramento dos mesmos 

no PSF. Guedes, Santos e Di Lorenzo (2011) caracterizam como o reconhecimento do 

território, mapeamento das áreas de risco tais como lixões, favelas, córregos, também creches 

e escolas, diagnóstico situacional com aplicação da ficha A do Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB) e visitas domiciliares com atualização dos cadastros com um 

levantamento diário das necessidades da população que exigiam novas ações e a incorporação 

de outros profissionais a equipe mínima do PSF. 

 As práticas cotidianas do processo de trabalho no PSF estão embasadas em consultas 

clínicas frequentes realizadas pelo médico, atendimento a grupo de pessoas que possuem 

doenças crônicas, visitas domiciliares, palestras educativas nas escolas, mutirões de saúde 

bem como campanhas de vacinação e distribuição de medicamento (SHIMIZU; REIS, 2011). 

 A organização e divisão do trabalho são necessárias ao profissional que o desempenha 

no dia a dia. Geralmente, os médicos e enfermeiros se ocupam nas consultas no atendimento 

clínico individual. O preparo dos pacientes tais como: pesagem, medir pressão, entre outros, 

ficam por conta dos auxiliares de enfermagem. Os atendimentos em grupos, como palestras, 

por exemplo, envolvem toda a equipe multiprofissional. As visitas domiciliares ficam por 

conta dos ACSs e eventualmente pelo enfermeiro, porém é norma do serviço que médicos e 

enfermeiros também façam a visita domiciliar pelo menos uma vez por mês (SHIMIZU; 

REIS, 2011).  

 Algumas pesquisas trataram a questão das visitas domiciliares. Essas visitas são 

frequentemente feitas pelos ACSs, médicos, enfermeiros e odontólogos realizam as visitas 

domiciliares quando o paciente encontra-se acamado, quando possui alguma dificuldade de 

locomoção ou conforme demanda pelo agente comunitário (COSTA et al., 2014). 
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 O motivo pelo qual os médicos e odontólogos não possuem frequência nas visitas 

domiciliares deve-se a demanda de atendimento clínico. Além das visitas domiciliares os 

profissionais de saúde também se dedicam a ações de caráter administrativo, gerencial ou de 

educação permanente (COSTA et al., 2014). 

 Trad e Rocha (2011) destacam a sobrecarga na responsabilização dos processos de 

trabalho e de organização das equipes por conta dos enfermeiros, enfatizando esse fator como 

ponto negativo, pois, advém da sobrecarga de trabalho e de responsabilidade.  

A divisão do trabalho nesse sentido é importante para que não ocorram falhas 

prejudicando a qualidade do serviço, porém o maior obstáculo enfrentado no trabalho em 

equipe é a falta de clareza e a articulação das mesmas (TRAD; ROCHA, 2011). 

No caso do PSF uma das características que explicam a dificuldade do trabalho em 

equipe rodízio é dos profissionais e por esses atenderem muitas vezes uma população maior 

do que a preconizada pelo MS (SERAPIONI; SILVA, 2011). 

Para que o trabalho no PSF ocorra de forma efetiva é necessário o planejamento e a 

organização das ações que serão estabelecidas, sem o planejamento coletivo dificulta a 

mudança no modelo de atenção para executar as atividades programadas (SHIMIZU; REIS, 

2011). 

Os profissionais das equipes de saúde da família demonstram anseios de participar 

ativamente da construção e planejamento das atividades de acordo com as necessidades e não 

com o papel das normas do PSF. Tais normas contribuem para as divisões parcelar do 

trabalho e impõe limites para realização de um projeto de assistência local dentro de uma 

qualificação que considere a participação dos trabalhadores e usuários como sujeitos de 

construção (KELL, SHIMIZU; 2010). 

Embora se espere que o trabalho no PSF deva se dar por caráter coletivo, ainda há baixa 

participação dos trabalhadores em grupos e instituições locais para a busca na resolução de 

problemas. A partir dessa informação pode-se extrair que atividades estão sendo mais 

voltadas por atendimento em demanda espontânea do que em atividades participativas e 

integrativas (MARTINS et al., 2010). 

Percebemos que são escassos os momentos para integração e articulação das ações. O 

trabalho em equipe constitui um grande desafio nos processos de trabalho para obedecer à 

demanda do modelo de organização da atenção, tendo em vista que necessita das práticas 

assistenciais e de gerência (SHIMIZU; REIS, 2011). 



 

64 

 

A dificuldade dessa integração pode ser explicada pelo fato dos profissionais de saúde 

seguirem o plano de trabalho determinado pela Secretaria do Estado de Saúde, cumprindo 

agendas distintas, cronogramas diários, como exemplo: terça visita pelos agentes, quartas 

feiras consultas de pré-natal pelo médico. Os profissionais de saúde cumprem o que a 

Secretaria demanda isso acontece de forma hierarquizada e formal fragilizando a liberdade de 

ação dos integrantes das equipes (KELL, SHIMIZU; 2010). 

No estudo de Kell e Shimizu (2010) foi possível identificar que as equipes demonstram-

se pressionadas com a excessiva produção de relatórios exigidos pelo Sistema de Informação 

da Atenção Básica (SIAB). Nesse sentido citou-se a questão de cobrança pelo quantitativo no 

foco do atendimento, deixando de lado as demais propostas do PSF. 

Identificamos também a alta rotatividade dos gestores. Os resultados mostraram baixa 

capacidade gestora, dificuldade priorizar questões de saúde, escassez ações intersetoriais, 

limitação na autonomia financeira e apoio político precário; limitada formação técnica dos 

gestores e de suas equipes como base carência no aperfeiçoamento profissional; insuficiência 

de profissionais para o quadro técnico e qualificação para efetuar uma gerência qualificada de 

serviços de atenção primária à saúde (VIEIRA; GARNELO; HORTALE, 2010). 

Para os gestores a disponibilidade de medicamentos e o atendimento de pacientes são 

avaliados, na concepção dos usuários, como serviço de boa qualidade. Diante dos médicos e 

profissionais de saúde atuantes no PSF, o compromisso e a motivação representam elementos 

essenciais de qualidade (SERAPIONI; SILVA, 2011). 

Além disso, evidenciamos relações de infraestrutura, condições de trabalho e vínculos 

empregatícios que possuíam aspectos negativos dificultando a efetividade do programa. Os 

profissionais da equipe de saúde da família citaram que nem sempre a estrutura física é 

adequada às necessidades do serviço, bem como a falta de equipamentos mínimos para 

atender as necessidades da população cadastrada no PSF (SERAPIONI; SILVA, 2011). 

No estudo de Trad e Rocha (2011), foi possível identificar que a infraestrutura é um 

ponto de fragilidade e limitação para o bom atendimento aos pacientes, o que acarreta em uma 

desumanização do trabalho e da atenção.  

As causas das dificuldades de se trabalhar com qualidade e humanização, ainda podem 

ser descritas segundo Trad e Rocha (2011) como: o número ultrapassado de famílias 

cadastradas no PSF; a rotatividade e o número reduzido de auxiliares; falta da estrutura da 
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unidade; pressão da Secretaria Municipal Saúde pela produtividade, e o número de consultas 

que devem ser estabelecidas diariamente.  

Ainda há a precariedade dos vínculos empregatícios, baixas remunerações, precariedade 

na infraestrutura, excesso da demanda que causam problemas significativos (MOTTA; 

SIQUEIRA-BATISTA, 2015). 

 É importante que se tenha uma maior valorização do serviço público através de vínculos 

empregatícios, de salários justos e a estruturação com os demais níveis de atenção garantindo 

uma rede integral e continua (GOMES et al., 2011). 

 Caso a valorização do serviço público não ocorra, será mantida a insatisfação do 

profissional com seu trabalho, ocasionando rodízio das equipes. Esse rodízio acarreta a falta 

de assistência e, portanto, os usuários ficam desassistidos (UCHOA et al., 2011). 

 Para resolver essas dificuldades é necessário que se tenha uma otimização na utilização 

dos recursos públicos. Silva Neto e Ribeiro (2012) destacam a tecnologia de gestão 

estratégica de recursos para que a administração do programa seja efetiva. 

 Conquistar êxito na organização pública implica em gerar valor para a sociedade 

garantindo o desenvolvimento sustentável da população utilizando os recursos destinados ao 

programa com eficiência (SILVA NETO; RIBEIRO, 2012). 

 Silva Neto e Ribeiro (2012) evidenciou que o tipo de falha mais frequente foi a 

ineficiência na gestão de recursos do programa. Os relatórios analisados auditados pela 

Controladoria Geral da União (CGU) referiram-se a falta de infraestrutura para o 

atendimento, filas de espera e problemas relacionados à qualificação e composição das 

equipes profissionais do PSF. 

 Falhas na contratação e pagamento dos profissionais por parte da administração pública, 

ausência de controle na assiduidade dos profissionais (fragilidade nas informações produzidas 

pelo Sistema de Informação de Atenção Básica) e ausência de visitas domiciliares também 

foram evidenciadas como problemas na gestão (SILVA NETO; RIBEIRO, 2012).  

 Para que os recursos sejam mensurados, é necessário que se identifique primeiro a 

demanda social dos serviços pelo programa. No caso do PSF existem atividades principais 

que merecem destaque na distribuição dos recursos: “cadastro de beneficiários do programa, 

acompanhamento das famílias cadastradas, realização de atendimentos domiciliares e 

realização de atendimentos laboratoriais” (SILVA NETO; RIBEIRO, 2012). 
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 Para os gestores, a solução para sanar esses problemas é de que se deve haver um maior 

comprometimento dos profissionais, estrutura física, trabalhar a educação da comunidade e 

qualidade de formação do profissional (SERAPIONI; SILVA, 2011). 

 

9- Integralidade no PSF 

 

O PSF surge primeiramente como um programa de atenção à saúde, posteriormente 

sendo visto como estratégia de reorientação da atenção primária. Tendo em vista que ele 

incorpora os princípios do SUS, diante da análise foi possível identificar com evidência a 

integralidade na atenção primária, que visa uma nova forma de produzir ações e serviços de 

saúde. 

Entende-se por atenção primária como um modelo de saúde para organização da 

assistência em sistemas de saúde integrados, possibilitando assim a saúde integral à 

população. Para que se garanta a integralidade nos serviços de saúde é necessário que o 

sistema proporcione acesso ao usuário para as diversas fases da atenção à saúde, garantir 

também o acesso às práticas e diagnósticos para cada caso voltando-se a uma atenção 

especializada. (GOMES; SILVA, 2011). 

Nesse sentido o PSF é um modelo para a integração dos serviços de saúde pública com 

os serviços de assistência médica. Reconhecido como uma estratégia de universalização do 

sistema de saúde e da reorientação do Sistema Único de Saúde que tem como foco a 

promoção, prevenção e a assistência à saúde (SALA et al., 2011). 

A integralidade quando se associa a atenção primária, essa exige o reconhecimento das 

necessidades relacionadas à saúde do paciente, fornecendo recursos para que seja a atenção 

em saúde seja efetiva (GOMES; SILVA, 2011). 

Um dos pontos importantes é que o programa deve atender as necessidades de saúde da 

população, concentrando o atendimento na família, a fim de criar soluções para abordar esses 

problemas e definir o local onde as ações serão desenvolvidas (GOMES; SILVA, 2011). 

A atual proposta do programa assume o compromisso de transformar as atuais práticas 

de atenção à saúde, sendo necessário mudar as práticas já fragmentadas nos saberes 

populares, elaborando assim uma prestação de assistência integral (GUEDES; SANTOS; DI 

LORENZO, 2011). 
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Garantir a integralidade requer assegurar os princípios da AP e essencialmente no SUS 

a importância na continuidade do cuidado, atender de forma a manter o equilíbrio da oferta- 

demanda sem sobrecarregar os profissionais. Os mesmos devem estar capacitados para o 

atendimento de promoção, prevenção e recuperação e reabilitação em todos os níveis de 

complexidade (GOMES; SILVA, 2011). 

No estudo de Sala et al. (2011) sobre a integralidade na atenção primária à saúde, a 

avaliação desse serviço de saúde mostrou-se bastante favorável, principalmente nas questões 

de porta de entrada, elenco dos serviços e coordenação. Já no enfoque familiar, acessibilidade 

e orientação comunitária receberam piores avaliações. 

Porém, análise também foi possível a carência nas inciativas de intersetorialidade e 

integralidade da atenção (VIEIRA; GARNELO; HORTALE, 2010). 

 

10- Porta de entrada e acesso no SUS 

 A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde que abrangem a 

promoção da saúde, prevenção de agravos, o diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde (BRASIL, 2006). 

 A APS oferece a utilização de serviços básicos e especializados direcionando o usuário 

a promoção e melhoria da saúde. Dessa forma pode ser considerado o nível de atenção do 

sistema de saúde que oferece a entrada do usuário para o sistema de saúde, fornecendo 

atenção à pessoa não apenas direcionado os cuidados de saúde para a enfermidade 

(STARFIELD, 2002). 

 Segundo Gomes e Silva (2011) a atenção primária é o primeiro contato do indivíduo 

com o serviço de saúde, levando em consideração que a atenção à saúde é dada o mais 

próximo de onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo um processo de atenção 

continuada.  

O texto constitucional de 1988 determinou que é de  responsabilidade do Estado a 

provisão das ações e serviços necessários à garantia do direito à saúde, à universalização do 

acesso aos serviços de cidadania, mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução de riscos, doenças e outros agravos (KELL, SHIMIZU; 2010). 
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Dessa maneira, para garantir a universalidade do acesso foi preciso intensificar a 

demanda pelos serviços de saúde, saindo do foco de tratamento sobre as doenças no modelo 

hospitalocêntrico. A partir daí priorizaram ações de promoção à saúde, prevenção e agravos 

(FILGUEIRAS; SILVA, 2011). 

A implementação do Sistema Único de Saúde no Brasil ocorreu de forma focalizada e 

universal como forma de estratégia de implementação de universalização. O PSF veio como a 

mudança do modelo de saúde vigente para que seja garantida a universalização do acesso aos 

serviços de saúde da população, mesmo que, de antemão o programa tenha favorecido apenas 

classes mais excluídas da sociedade (MARTINS et al., 2011). 

Percebemos que a realidade de expansão do PSF não foi expressiva, exemplo disso foi o 

achado no estudo de Oliveira, Gonçalves e Pires (2011) onde no estado do Amazonas existe 

uma baixa cobertura populacional, porém o autor compara a outros estudos essa situação, 

concluindo que a utilização da proposta do MS é plausível no Estado. 

Embora na afirmativa anterior fosse perceptível a baixa cobertura populacional do PSF, 

identificamos no estudo de Lentsck, Kluthcovsky e Kluthcovsky (2010) um caso 

contraditório, pois, por mais que pouco representativo o número de publicações sobre 

avaliação do PSF, na análise dos autores foi possível concluir que o PSF possui atualmente 

uma cobertura em todos os estados da federação.  

Algumas fragilidades acerca da expansão do PSF podem ser apontas como a distância 

das casas até as UBS, tamanho do território e número de população. Tais fatores acarretam 

como limitações para o bom funcionamento do programa (OLIVEIRA; GONÇALVES; 

PIRES, 2011). 

Dada à implementação do programa nessas regiões os gestores e profissionais ainda 

contam com repercussões negativas, visto que o programa possui limitações ao contar com a 

falta de espaços físicos, orçamentos, supervisão, tamanho do território, número de população, 

distância, entre outros (SILVA; GARNELO; GIOVANELLA, 2010; OLIVEIRA; 

GONÇALVES; PIRES, 2011). Esse estudo contradiz com um dos princípios do PSF que é a 

atenção à saúde as populações mais desfavorecidas, as barreiras limitantes impedem a 

implementação do programa nos Estados desassistidos.  

Silva, Garnelo e Giovanella (2010) enfatizam a importância do PSF na cobertura por 

populações desassistidas e que a expansão do programa é relevante, porém insuficiente para 

propiciar a reorientação do modelo de atenção. 
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Vale a pena salientar que para a implementação do PSF são consideradas as condições 

socioeconômicas e sanitárias favoráveis ou desfavoráveis para definir os bairros que recebem 

o programa (OLIVEIRA FILHO et al., 2012).  

Nas zonas rurais foi perceptível o alto grau satisfação do usuário, Uchoa et al. (2011) 

enfatizam que essas áreas sobressaltam com relação as áreas urbanas, explicitando os avanços 

dos serviços da atenção básicas nas zonas rurais até então desfavorecidas da AB.  

Ainda no estudo de Uchoa et al. (2011) os usuários apontam que só procuravam os 

hospitais próximos as zonas rurais quando não conseguiam atendimento na AB, outros 

evidenciaram que procuravam sempre ir na “rua” (denominação para cidade) para procurar 

atendimento hospitalar, isso se explica pelo fato de muitas vezes a equipe não ter estrutura 

para atendimento, ocasionando muitas vezes a improvisação do local para atendimento. 

A questão do acesso ao serviço de não deve restringir apenas a UBS. São necessários 

que ocorra também nos domicílios e espaços comunitários permitindo maior contato com os 

indivíduos, família e comunidade de forma a contribuir para ações efetivas (MARTINS et al., 

2010). 

É nítido que a saúde da família ainda tem como grandes desafios a ampliação do acesso, 

que garantam a de integralidade, promoção da saúde, enfoque familiar, desenvolvimento de 

corresponsabilidades, humanização da assistência, e formação de laços entre os profissionais 

e a comunidade (COSTA et al., 2014). 

O PSF favorece o acesso à saúde, porém, com sua expansão rápida por todo território 

brasileiro exige-se recursos apropriados, profissionais capacitados e sistemas de referência 

para os demais níveis de complexidade (CASTRO; MACHADO, 2012). 

Foi possível ainda evidenciar nos artigos o conhecimento dos usuários acerca do PSF, 

onde, de um lado demostraram desconhecimento e, de outro, possuíam uma concepção bem 

esclarecida sobre o assunto. Ademais, foi possível identificar que houve avanço na qualidade 

da assistência à saúde, ao acesso em consultas de pré-natal e ao controle de diabetes e 

hipertensão, bem como também o atendimento odontológico (UCHOA et al, 2011). 

O estudo de Oliveira Filho et al. (2012) identifica a percepção dos usuários acerca do 

PSF, para eles o programa é um sistema que atende a população pobre, é o serviço oferecido 

para aqueles que não podem pagar a um plano de saúde, uma consulta particular ou pagar um 

medicamento. 
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 Podemos perceber que são muitas as contradições encontradas sobre o modelo de saúde 

com relação ao acesso e ao atendimento oferecido pela Atenção Básica. A qualidade do 

atendimento pode ser vista com pontos positivos, por exemplo, é o bom atendimento dos 

profissionais e o fato das unidades de atendimentos serem próximas às residências. E a 

insatisfação vista por outros como o mau atendimento dos profissionais, a falta de 

medicamentos e a demora no atendimento (OLIVEIRA FILHO et al., 2012). 

 

 

10- Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

 

Desde a sua criação o PSF solidificou-se expressivamente com seu intuito de 

descentralização tendo incentivos financeiros próprios, estratégias de formação de 

profissionais específicas, mobilização de diferentes atores sociais, importante expansão das 

ações e das equipes (CASTRO; MACHADO, 2012). 

Como forma de apoio ao PSF foi evidenciada em 2008 a criação do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) composta por diferentes profissionais de saúde com objetivo de 

ampliar a abrangência da atenção básica (CASTRO; MACHADO, 2012). 

A implementação dessas equipes de apoio ocorreu em 2005 e são compostas por uma 

equipe multidisciplinar focada na atenção primária ao mapeamento das necessidades de saúde 

e da prevenção, atuando em ações que visem à alimentação e nutrição, atividades físicas, 

saúde mental e reabilitação (BRASIL, 2005; BRASIL, 2008). 

O NASF tem como objetivo apoiar a equipe de saúde da família, oferecendo ações de 

promoção e atenção à saúde para contribuir com as ações do ESF. Atende a um determinado 

número de equipes de saúde da família atuando em especialidades a fim de complementar as 

ações das mesmas (BRASIL, 2008; SOUZA et al., 2013). 

Para Castro e Machado (2012) o NASF foi uma inovação importante para a estruturação 

da ESF afirmando essa como porta de entrada do sistema de saúde e abriu espaço para a 

incorporação de outros profissionais, tendo rápida adesão municipal dos estados desde a sua 

implementação. 

O desconhecimento da população a respeito da ligação entre as atividades do NASF e 

do PSF é um fator de fragilidade no contexto da participação popular, pois, é necessário que 

as equipes passem essas informações básicas a população para integração dos serviços de 
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saúde, já que o NASF dá o apoio interdisciplinar às equipes de saúde da família na tentativa 

de gerar incremento das ações na atenção primária (SOUZA et al., 2013). 

Entretanto, é possível verificar nos estudos analisados a falta de informação e 

conhecimento que a população possui a respeito das atividades desenvolvidas pelo NASF, 

mais frequente a participação popular nas ações e serviços através de indicação da própria 

população (SOUZA et al., 2013). 

Castro e Machado (2012) dão ênfase no esforço da ESF para sua expansão nos grandes 

centros urbanos, destacando a ampliação dos profissionais atuantes na atenção básica 

contemplada pela proposta do NASF, particularmente, nas áreas de saúde bucal. A criação 

desse núcleo de apoio (NASF) estabiliza a ESF como porta de entrada da atenção básica no 

SUS.  

Para Souza et al. (2013), o serviço multidisciplinar do NASF acrescenta de forma 

positiva ao crescimento do PSF como estratégia pioneira do SUS. Sendo necessários maiores 

divulgações e informações a comunidade sobre as ações desenvolvidas pelo NASF, a fim de 

somar positivamente pelo progresso da atenção básica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Saúde da Família como estratégia de reorientação da atenção básica e com 

caráter complementar às práticas convencionais de atenção à saúde, sem dúvidas ocasionou 

em um grande impacto nas mudanças e avanços de se pensar a saúde no Brasil.  

É a partir desta estratégia em conformidade com os princípios do SUS que se trabalha a 

assistência primária à saúde, a qual tem a família como foco de atenção e não somente o 

indivíduo doente, favorecendo o princípio da integralidade na atenção primária e reafirmando-

a como porta de entrada do sistema de saúde e para a resolução de problemas da população.  

Reorganizar a proposta de atenção à saúde insistiu em uma tarefa árdua e 

comprometedora, pois, introduzir uma política com novos princípios, foco na promoção da 

saúde e na participação da comunidade torna-se um desafio em vista ainda da presença do 

modelo hospitalocêntrico e biomédico, tanto nas práticas de saúde quanto no entendimento da 

população. 

O referencial teórico e a metodologia, contribuíram fortemente para elencar as 

potencialidade e limitações que o PSF acarretou para o SUS. A metodologia utilizada foi 

pertinente, pois, a partir dela foi possível evidenciar e esclarecer de forma objetiva o que o 

programa tem feito nos últimos anos para atender às necessidades de saúde da população em 

conformidade com os princípios do SUS.  

Os autores foram específicos e pertinentes acerca dos avanços e problemas relacionados 

ao PSF, isso garantiu uma base teórica significativa para o desenvolvimento da análise 

integrativa, embora, ainda haja discrepâncias nos estudos quanto a real satisfação da 

qualidade do programa por parte de profissionais e usuários, o que dificulta de certa forma, 

uma interpretação precisa quanto a real efetividade desse novo modelo de atenção. 

A partir da síntese dos artigos foi possível identificar as potencialidades do PSF para o 

SUS. O vínculo criado entre profissionais e usuários é um dos principais eixos que sustentam 

a integralidade na atenção à saúde dos indivíduos, sendo a boa relação entre os profissionais e 

usuários imprescindíveis para o processo saúde-doença.  

 A interação entre os sujeitos, a partir do diálogo, promove o acolhimento, a 

humanização, a autonomia e a valorização da singularidade, porém torna-se ainda necessário 

ampliar as ações em equipe juntamente com a comunidade, para o fortalecimento do controle 

social, tornando-os sujeitos ativos e empoderados acerca da sua própria saúde. 
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 Inúmeras foram as limitações que o PSF ainda enfrenta com o SUS. Um dos grandes 

desafios e problemas evidenciados na análise foi à capacitação dos profissionais de saúde das 

equipes de saúde da família, tendo como ponto chave a Educação Permanente em saúde para 

a efetivação do trabalho em equipe com qualidade. 

 A fragilidade no aperfeiçoamento profissional é perceptível na grande maioria dos 

estudos analisados, sendo essas notadas com as práticas do trabalho na experiência adquirida 

pelo dia a dia e na troca de informações e saberes entre os próprios profissionais. Os ACSs 

são os profissionais que mais enfrentam dificuldades em vista da capacitação profissional, já 

que esses são inseridos às equipes muitas vezes com a experiência de conhecer as 

necessidades da população apenas por se tratar de uma área abrangente em que ele também 

reside.  

Não podemos generalizar, através da análise dos artigos, a questão da falta de 

capacitação desses profissionais, tendo em vista que foi possível identificar em alguns estudos 

que uma parte dos ACSs participam de cursos e outros não recebem nenhum tipo de 

instrução. 

 A qualificação profissional é primordial para o bom funcionamento do PSF, pode-se 

destacar como forma de solucionar esse problema a Educação Permanente em saúde a fim de 

aperfeiçoar as práticas em saúde, visando o atendimento integral e contínuo. 

O trabalho em equipe multiprofissional também evidenciou potencialidades e 

limitações. As equipes de saúde da família são as responsáveis por elaborar ações de 

promoção, prevenção, assistência e recuperação a saúde. Trabalhar em equipe torna-se 

imprescindível para os cuidados em saúde da população, de forma pensar que esse é mais bem 

alcançado quando pensado de forma coletiva. Porém, ainda se torna necessário que as equipes 

trabalhem de forma coordenada e articulada, tendo em vista o diálogo como a melhor forma 

de interação, contemplado uns pelos outros que possuem diferentes especializações para 

ponderar integralmente as necessidades de saúde os usuários. 

Ter o enfoque sobre o trabalho em equipe pode ser considerado como primordial para o 

desempenho da ESF, onde o objetivo comum de promoção à saúde e cuidado só pode ser 

alcançado quando pensado de forma coletiva. 

Os serviços de referência e contra referência do PSF elencaram um quantitativo 

significativo de limitações para o SUS, em vista que esse serviço é o principal elemento para 

a integração das redes de saúde. Geralmente esses serviços requerem mais paciência e 
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prolonga o prazo de recuperação à saúde dos indivíduos. Isso se explica pela demora na 

marcação de consultas e exames especializados, nas filas de espera e na disponibilidade de 

medicamentos para a população. É necessário reorganizar as práticas de gestão para que haja 

uma integração das atividades realizadas em outros níveis de complexidade para um bom 

funcionamento dos serviços de saúde. 

Tendo em vista que o PSF teve o início da sua implementação pela PACS, os ACSs 

nesse estudo foram tidos como os consolidadores do programa, não só por essa ocasião, mas 

também pelo belíssimo trabalho que esses atores desenvolvem em vista de tantas dificuldades.  

A falta da capacitação profissional, a falta de vínculos empregatícios e os baixos 

salários, a falta de uma política de apoio que os assegurem melhores qualidade de trabalho e 

as grandes demandas por resultados, são fatores que afirmam que essa categoria merece 

destaque, tendo em vista seu trabalho como facilitadores do diálogo, da troca de saberes e de 

conhecimentos, principalmente por estes serem agentes do poder público que exercem a 

cidadania e promovem a mediação entre o Estado e a população. 

 É necessário repensar as políticas que regem esses profissionais, assegurando-lhes 

melhores condições de trabalho, dando-lhes suporte para realização e incentivos salariais para 

que trabalhem com ainda mais qualidade. 

Para que haja resolutividade nas questões que ainda limitam o bom funcionamento do 

PSF é necessário que haja fiscalização, avaliação dos serviços, ampliação da cobertura do 

PSF, melhor articulação, comunicação e a capacidade de coordenação dos diversos pontos do 

sistema de saúde por parte do governo, dos estados e municípios. É crucial a participação de 

todos os envolvidos gestores, profissionais e usuários, para que juntos sejam capazes de 

desempenhar os seus papéis no efetivo processo implementação desse modelo de atenção à 

saúde. 

Podemos considerar que o modelo de atenção proposto pelo PSF é o que demonstra 

melhores condições para efetivar os princípios da integralidade. Mas para que isso ocorra de 

forma efetiva se faz necessário a melhor articulação do planejamento a partir das necessidades 

da população. 

A atenção primária em conformidade com os princípios do SUS viabiliza o acesso dos 

usuários ao sistema de saúde, porém ainda necessita ser reconhecida como chave para 

resolução de problemas. 
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A família como foco da atenção ressalta no avanço significativo da atenção à saúde, 

pois, é sob essa ótica que a contribuição da estratégia de saúde da família modifica o enfoque 

no modelo biomédico e transforma as ações e serviços compatíveis com as necessidades de 

saúde dos usuários. É nesse sentido que a Saúde Coletiva está diretamente envolvida, sob uma 

visão generalista, ela possui destaque no pensamento de melhorias para a AP, a qual pensa 

nas questões de saúde de forma coletiva, na promoção, prevenção e recuperação da saúde, 

visando o bem-estar físico e social da população. 

Foi definido neste trabalho que a utilização dos termos PSF e ESF, tornam-se 

interdependentes e equivalentes, tendo em vista a interpretação e o contexto das palavras 

“programa” e “estratégia” para referir-se à Saúde da Família. O “programa” corresponde a 

uma “estratégia” de política pública, cuja estratégia depende dos resultados deste programa 

para se concretizar. Desta forma o PSF inicia-se como uma política de reorientação do 

modelo assistencial e posteriormente se estabelece e consolida como estratégia da política de 

forma continuada, pois, o PSF ainda está em processo de expansão e consolidação por todo o 

território brasileiro. 

Eu como estudante de Saúde Coletiva, darei continuidade aos assuntos relacionamos à 

APS, principalmente aos que se referem a programas e modelos assistências da saúde como o 

PSF. A elaboração desse trabalho pôde abrir uma visão ampla de pensar a saúde enquanto 

Bacharel em Saúde Coletiva, profissão a qual, acredito que contribuirá para grandes 

mudanças na atual situação de saúde do país, alcançando-se assim o êxito. Pretendo continuar 

a minha jornada na busca incessante pelo conhecimento e aprimoramento das questões 

relacionadas à saúde, contribuindo ativamente para o fortalecimento da atenção primária. 
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