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                                            RESUMO 
 
 

A Atenção Primária á Saúde (APS) é a base principal do Sistema Único de 

Saúde (SUS), e para realizar esta atenção o Ministério da Saúde criou a Estratégia de 

Saúde da Família, com o objetivo de uma nova abordagem ao usuário do SUS, para 

despertar neste o cuidado para si. Para atingir a APS, conta-se com uma equipe 

multidisciplinar, que juntos procuram causar impacto no individuo, no processo saúde-

doença.   O objetivo deste artigo foi analisar a problemática das equipes para exercer 

a ESF, compreendendo as diretrizes da mesma e a relação que as equipes 

representam para o progresso da Estratégia de Saúde da Família (ESF).    A 

métodologia utilizada foi à revisão bibliográfica, real em periódicos eletrônicos e livros 

dos períodos de 2003 á 2012. Ao realizar este estudo, foi possível perceber 

dificuldades de alcançar estes objetivos, por diversos fatores, desde o usuário até os 

gestores, do sistema de saúde. Para isto foi revisto a história da saúde coletiva no 

Brasil, a formação do SUS, a dinâmica da ESF e atuação e dificuldades das equipes. 

Justifica-se esta pesquisa, para identificar os pontos frágeis que tornam as 

propostas do Sistema Único de Saúde, para a Estratégia de Saúde da Família em um 

desafio,e não algo com as dificuldades superadas. 

Palavras-chave: Atenção Primária á Saúde, Saúde da Família e Sistema Único 

de Saúde (SUS). 
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                     1. INTRODUÇÃO 

                                                                                                            

 

Considerando a importância da Estratégia de Saúde da Família (ESF), na 

Atenção Primária á Saúde e para o Sistema Único de Saúde, este estudo é 

importante, para se conhecer a filosofia do ESF, o trabalho da equipe multidisciplinar e 

suas dificuldades, a comunidade e os equipamentos. O setor da saúde pública 

apresenta-se ao longo dos anos com várias deficiências, acarretando sérios 

problemas de saúde. (BRASIL, 2003).                                                                                    

Para melhor compreensão desta conseqüência é necessário rever e entender a 

história da saúde coletiva no Brasil.   

No final do século XIX o Estado brasileiro atuava somente em casos de 

epidemia sendo a única expressão á coletividade. 

No início do século XX, não havia saneamento básico no Brasil, o País lutava 

com epidemia de febre amarela, afetando a economia, pois navios estrangeiros não 

atracavam nos portos do Rio de Janeiro e São Paulo onde também, havia epidemia 

de febre amarela. (VARGAS, 2008). 

 O então presidente Rodrigues Alves nomeia o médico Oswaldo Cruz, como 

diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, o mesmo tinha atitudes 

autoritárias, sendo a mais conhecida a obrigatoriedade da vacina anti-varíola, que 

gerou a “Revolta da vacina”. (BRASIL, 2003). 

Apesar do modelo abusivo de Oswaldo Cruz, o mesmo erradicou a febre 

amarela do Rio de Janeiro, o que permitiu a evolução da Saúde Coletiva. 

 O governo militar criou um modelo de saúde, que priorizava a construção de 

grandes hospitais, focalizando o atendimento médico. Surge a medicina de grupo e 

em 1953 é criado o Ministério da Saúde. (VARGAS, 2008). 

Nos anos 70 os militares investem nas redes privadas de hospitais, onde se 

praticava a medicina curativa, única prevenção eram as vacinas. Este investimento 

vem somente do governo, o que acarreta a diminuição dos recursos, levando a 

criação do Instituto de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), onde os 

beneficiários eram os trabalhadores com carteira assinada, e seus dependentes que 

contribuíam mensalmente, os demais ou pagavam ou eram atendidos como 

“indigente”. (VARGAS, 2008). 
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Em1986 aconteceu em Brasília a VIII Conferência Nacional de Saúde, com 

objetivo de discutir uma nova proposta de políticas de saúde, para retirar propostas 

para a Assembléia Nacional Constituinte, para o ano seguinte, quando foi criado o 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), com os princípios de 

descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. 

No ano de1988 Houve a Assembléia Constituinte, e dela surgiu o Sistema 

Único de Saúde, que prevê universalidade, integralidade e equidade. (BRASIL, 2003). 

Um dos modelos de atendimento, lançado pelo Ministério da Saúde é a 

Atenção Primária á Saúde (APS) utilizando várias metodologias sendo uma delas a 

Estratégia da Saúde da Família (ESF), que foi criado em 1994 para ser o inicio de 

uma nova abordagem ao usuário do SUS, com uma nova proposta de atenção á 

saúde, contribuindo para o despertar ao cuidado de si,para a qualidade de vida,com 

uma metodologia de trabalho diferenciada das anteriores, que vinham sendo 

praticadas. 

Para atingir a Atenção Primaria á Saúde, a Equipe de Saúde da Família, é 

composta por: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, odontológico, auxiliar de 

consultório dentário, técnico em saúde bucal e agente comunitário de saúde, 

responsáveis pela atenção integral e continua á saúde de cerca de 800 famílias ou 

3.500 pessoas, com o objetivo de causar impactos no individuo, sobre os diferentes 

fatores no processo Saúde-Doença, trabalhando em conjunto e cada qual em sua 

formação profissional, onde o primeiro passo é o acolhimento. (BRASILl, 2008). 

A equipe multidisciplinar desempenha suas funções, no interior das Unidades 

de Saúde, nos espaços saúde, onde são desenvolvidos atividades em grupos, visitas 

domiciliares e o relacionamento dos profissionais com a comunidade, e outros 

equipamentos como: escolas, creches, igrejas, associações e o Conselho Local de 

Saúde. 

Mas para o sucesso deste objetivo, é necessário que todos os elementos 

estejam em sintonia e com apoio dos gestores, que a equipe de saúde seja 

sensibilizada e receba constante reciclagem, que tenham condições de trabalho, 

comunicação ativa com os equipamentos e compreensão da comunidade. A 

população tem ainda pensamentos individualistas,focada em doença, preocupados 

com exames e medicamentos . (MENDES, 2012). 
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E um fator importante também é compreender os tipos familiares, sua natureza, 

estrutura, problemáticas de saúde e de comportamentos que possam comprometê-la 

e ter uma abordagem diferente para cada uma delas. 

Para direcionar a pesquisa, tem se o seguinte problema: Qual o papel da 

equipe e suas dificuldades no progresso da Estratégia de Saúde da Família? 

 

 

1.1- OBJETIVOS 

 

1.1.1- Objetivo geral 

 

Discorrer sobre a Estratégia de Saúde da Família e apresentar estudos que 

descrevem, sobre a relação entre o papel das equipes, que atuam nesta estratégia e o 

progresso da mesma. 

   

 1.1.2. Objetivos específicos 

 

        - Entender as diretrizes da Estratégia de Saúde da Família. 

        - Analisar, se o desempenho da equipe multidisciplinar, condiz com a 

proposta do Ministério da Saúde. 

        - Identificar as dificuldades, que as equipes enfrentam, para realizar suas 

atividades.  

 

             1.2. Metodologia 

 

Para o presente trabalho empregou-se como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, onde se tem como atividade ler, selecionar e organizar os fatos e idéias. 

Esta pesquisa realizou se em 2012 e 2013, em livros, dados online, sendo que o 

período de busca compreende entre 2003 e 2012, onde foram utilizadas as palavras-

chave; Sistema Único de Saúde, Atenção Primária á Saúde, Estratégia de Saúde da 

Família, de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Foram 

pesquisados, 30 títulos,entre livros, periódicos e site. 
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Deste material, foram selecionados, para este estudo, 2 livros, 3 documentos 

do Ministério da saúde, periódico de ciência. saúde coletiva e 1 revista de medicina de 

família e comunidade. 

Para avaliação foi realizada a leitura do material, seleção e organização dos 

temas, e redação do texto 

As informações foram selecionadas por semelhança dos dados e reunidas em 

três categorias, Sistema Único de Saúde, Atenção Primaria á Saúde e Estratégia de 

Saúde da Família. 

 

2. ESTRATÉGIA 

 

         Estratégia, segundo Mintzberg, trata-se da forma de pensar no futuro, integrada 

no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de 

resultados. A palavra vem do grego antigo Stratégós ( de stratos “exército”, e ago 

“comando”). Em um sentido geral, a estratégia é compreendida como plano ou idéia 

do futuro, um padrão de comportamento oposto ao anterior, que tem como objetivo 

ações planejadas, focar o esforço de um grupo e da consistência ás ações. 

     De certa maneira pode-se dizer que estratégia consiste em tomar decisões que 

determinam a vida de uma organização, iniciando com a visão de futuro para a 

empresa e implica a definição clara de seu campo de atuação. Então pode-se concluir 

que, os objetivos representam os fins que a empresa quer atingir e a estratégia é o 

meio para se alcançar estes fins( MINTZBERG,1986). 

 

3. GESTÃO 

 

Gestão é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para 

administrar. O ato de gerenciar negócios,pessoas ou recursos, com objetivo de 

alcançar metas definidas.Pressupõem a existência de uma instituição a ser gerida , 

sendo uma organização constituída de pessoas e recursos, que se relacionam 

em um determinado ambiente orientadas para objetivos comuns. 

     Gestão pública integra um campo de conhecimento e de trabalho que tem relação 

com as organizações, cuja função é de interesse público ou direcionado á ele 

(MINTZBERG, 1986). 
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3. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado no Brasil em 1988, com a 

promulgação da nova Constituição Federal, o que tornou o acesso á saúde um direito 

de todo cidadão. Tem como diretrizes e princípios; a universalidade, a integralidade, a 

equidade, controle social, regionalização e hierarquização. (BRASIL,2010). 

Integralidade é o conjunto de serviços preventivos, curativos, individuais e 

coletivos em todos os níveis de complexidade. Universalidade é o acesso ao serviço 

de saúde em todo o País. Hierarquização é a organização dos serviços de acordo 

com a complexidade.Controle social confere a participação da comunidade nas 

decisões sobre o planejamento das ações em relação á saúde.Regionalização é 

elaborada para avaliar a realidade de cada região do Pais.(BRASILl,2010). 

 

 

3.1. ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE 

 

 

 A Atenção Primária á Saúde (APS), tem como característica o desenvolvimento 

de ações de promoção e proteção á saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Essas ações são dirigidas ao 

individuo, ás famílias e a coletividade em um determinado território. (BRASIL ,2010). 

Além dos princípios do SUS, a APS guia-se também pelos princípios da 

acessibilidade, vinculo continuidade do cuidado, responsabilização, humanização e 

coordenação do cuidado. Possibilita uma forte relação entre os profissionais e 

usuários, com ou sem a presença de doenças, fortalecendo o vinculo entre eles. 

(BRASIL,2010). 

Deve-se agir com humanização e o caminho é o acolhimento, que tem como 

característica, a maneira de agir com todos que procuram os serviços de saúde, 

utilizando a escuta e a percepção. O agente comunitário de saúde, é um personagem 

importante no acolhimento, pois além de ser membro da equipe,é também um 

membro da comunidade,e que faz a ponte com os demais membros da 

equipe.(MENDES,2012). 
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3.2. ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

O Ministério da Saúde definiu a saúde família como estratégia prioritária para a 

organização e fortalecimento da APS nos Pais, para a reorientação do modelo 

assistencial, mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde. Essas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um 

numero definido de famílias,residentes á uma área delimitada.(DUNCAN,2008). 

A equipe tem como função, ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta 

comunidade. 

A ESF é um projeto do SUS, com intuito de melhorar os indicadores da saúde 

das populações assistidas pelas equipes de saúde da família, e isto fez aumentar a 

adesão de gestores estaduais e municipais. 

As equipes são compostas por: médico, enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem, 

dentista, técnico em saúde bucal, auxiliar de consultório dentário, agente comunitário 

de saúde e recentemente a equipe do Núcleo de Apoio Social (NAPS), tendo como 

integrantes: psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico e agente de saúde 

em dependências químicas (MENDES, 2012). 

          Quanto aos gestores, se dividem em esferas federal, estadual e municipal, e 

que tem como função: federal, elaborar as diretrizes da política nacional de atenção 

básica, propor mecanismos para sua programação, controle, regulação, avaliação e 

manter a base de dados. Estadual acompanhar a implantação e execução da atenção 

básica em seu território,coordenar as políticas de qualificação de recursos 

humanos,cofinanciar as ações.Municipal definir e implantar o modelo de atenção 

básica em seu território,contratualizar o trabalho em atenção básica,manter a rede de 

unidade básica de saúde em funcionamento,cofinanciar as ações e avaliar o 

desempenho das equipes básicas sob sua supervisão (DUNCAN,2008). 

 

 

3.3.  DIRETRIZES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 

 

 

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi apresentado em 1994, pelo 

Ministério da Saúde, na busca de ações de promoção e proteção á saúde, do 
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individuo, da família e da comunidade, por meio de equipes que farão o atendimento 

na unidade de saúde e na comunidade. 

Segundo Medeiros a equipe é vinculada á um território, criando vinculo com 

esta população, para a construção de referências do usuário para com os profissionais 

que deverão se responsabiliza para o cuidado á sua clientela. 

   Á partir de 2006, o Ministério da Saúde passou a denominar o PSF como 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), pela portaria nº 648/06, com a intenção de 

fortalecer a idéia da Saúde da Família como alicerce da atenção básica e não só mais 

um programa do Ministério da Saúde.  A ESF tem como objetivo humanizar as ações 

de saúde desenvolvendo um relacionamento estreito dos profissionais com a 

comunidade, buscando assistência integral, vínculos de comprometimento, 

responsabilidade e acolhimento entre serviços de saúde e a população. (Medeiros, 

2010). 

   A jornada de trabalho diária deve ser de oito horas, para todos os 

profissionais da Unidade de Saúde, para possibilitar a interação com a comunidade, 

de maneira que se conheçam cada pessoa, saber onde mora, quem são seus 

familiares, sua história de vida, como é sua casa e quais são seus hábitos de vida. 

(Medeiros, 2010). 

Conforme o Ministério da Saúde, as equipes de Saúde da Família (médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dentistas, agentes comunitários de saúde, 

auxiliares de consultório dentário, técnico em saúde bucal e NAPS), prestam 

atendimento nas unidades de saúde ou no domicílio. 

   As equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um numero definido 

de famílias, que estão estabelecidas em uma área geográfica especifica, e promovem 

ações de prevenção, reabilitação de doenças, recuperação e manutenção da saúde 

estabelecendo vinculo e relação de confiança, favorecendo resultados positivos para 

ambas as partes. (Mendes,2012). 

 

3.3.1. Acolhimento 

 

O ato de acolher deve estar presente quando se deseja um atendimento 

humanizado, atenção á saúde com acolhimento, ouvindo a queixa que o outro traz e 

se aproximar das pessoas. 
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O acolhimento poderá estar presente em conversas e encontros, possibilitando 

assim a identificação do que usuário/família apresentam desde que entenda o que o 

sujeito social traz subjetivamente.  

    Ética, respeito pelo diferente e inclusão social, são os pontos chave para o 

sucesso do vinculo com o usuário. (MENDONÇA,2009).                                                                                                                                      

Existem três âmbitos de incorporação de acolhimento no SUS, são eles: a prática do 

profissional de saúde em frente ao usuário, em seu processo de trabalho em equipe; a 

gerência na reorganização das atividades da unidade de saúde, com o objetivo de 

atender aos usuários, ampliar a capacidade de identificar e resolver os problemas; 

direcionar as políticas públicas de saúde, para que nos diversos pontos de atenção á 

saúde, exista respostas para as demandas apresentadas e tecnologia adequada. 

  Enfim o acolhimento resulta em organização dos serviços de saúde, onde o 

usuário é o centro do serviço, e que todas as pessoas sejam atendidas e tenham seus 

problemas atendidos. (MENDONÇA,2009). 

 

. 

3.3.2. Responsabilidade ao cuidado de saúde. 

 

Assis (2010) afirma que o vinculo entre usuário e trabalhador é um dos 

objetivos do ESF, e facilitador para o profissional da saúde planejar e aplicar os 

cuidados necessários compartilhado com o seu cliente. Este vinculo leva á 

responsabilidade e compromisso ,de ter tamanha interação com o outro a ponto de 

nos sensibilizar com seu sofrimento e resolve-lo,e isto seria possível com a vinculação 

de cada equipe á um certo numero de usuários,no atendimento á demanda 

espontânea que comparece á Unidade de Saúde e a responsabilidade aos problemas 

coletivos.(ASSIS,2010). 

   Responsabilizar-se implica em criar o vinculo, onde se estabelece um 

contrato de cuidados, com direitos e deveres para o paciente/família e a equipe de 

saúde. 

A unidade de saúde passaria então a organizar sua demanda de acordo com 

suas necessidades e prioridades, e não pela ordem de chegada, evitando  

assim, filas e perda de tempo, e nos sentimos também responsáveis pela vida e pela 

morte do paciente.  
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.Dai a necessidade de realizarmos intervenções menos burocráticas e 

impessoais, sendo mais eficientes. (ASSIS,2010). 

 

 

3.3.3. Resolutibilidade  

                                                                                                                                                  

A proposta do SUS vem com a tentativa de construir, um sistema com bases e 

critérios que possibilite, respostam mais efetivas para a população, então o ESF tem o 

papel de desenvolver esta mudança. Para que isto seja possível,as ações e serviços 

devem integrar uma rede regional e integrada conforme a complexidade da atenção. 

Dessa forma, quando organizada de maneira adequada, seguindo as normas e 

diretrizes do SUS, a população terá respostas para suas necessidades de atenção e 

maior racionalidade para os investimentos em saúde, por meio da regulação do 

sistema de referência e contra-referência. (SOUSA,2008). 

   Este é o objetivo do SUS, no qual o ESF tenta realizar o plano de atenção 

básica, com base em suas diretrizes, sua efetivação depende de mudanças, na 

organização do processo de trabalho. Em contra partida, a referência e contra-

referência estariam associadas á questão da atenção á saúde,de acordo com o grau 

de necessidade que cada usuário precisa com base no nível de complexidade da 

rede.(SOUSA,2008). 

 

 

3.3.4. Formação profissional para o SUS 

 

Atualmente com as novas propostas do SUS, com o trabalho de equipes 

multidisciplinares, fazem-se necessárias a mudança do paradigma biomédico, 

representado pelo modelo médico-centrado que ainda mantém as praticas de saúde. 

As instituições formadoras vem sendo orientadas, a promoverem mudanças no 

processo de formação e na maneira que como se relacionam com a sociedade, que 

se justifica pelo fato das novas modalidades de organização do mundo do trabalho em 

saúde, em comparação ao perfil dos novos profissionais. (CAMPOS,2009). 

Um dos desafios seriam as instituições de ensino superior, assumirem seu 

papel social, considerando o grande numero de faculdades e curriculos da área de 

saúde no Brasil.(CAMPOS, 2009). 
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            A grande maioria dos profissionais procura a formação assistêncial, deixando 

para segundo plano o campo da prevenção, ocasionando uma intervenção 

individualista, tanto com o usuário como com a equipe da US, causando choque entre 

a equipe e distancia das famílias. Desta maneira os profissionais entram em 

desentendimentos, que acarreta em desrespeito as normas da estratégia e  com isto 

prejudicando a aceitação das pessoas no cuidado de si.(MIARELI, 2012).). 

          Quando se analisa o motivo pelo qual os profissionais procuram, esta formação 

assistencial constata se que as instiuições de graduação em saúde oferecem 

currículos focados em especialidades, tendo o hospital como centro do atendimento, 

valorizando procedimento onde o usuário é passivo e não co participante do processo 

do seu cuidado. (VARGAS,2008). 

       A Educação Permanente dos profissionais do SUS mostra-se deficiente sendo 

então um dos principais bloqueios para sua qualificação e adesão ao sistema, para 

uma proposta de integrar saberes, práticas integrais e humanização. 

      Atualmente os serviços de saúde não dispõem de numero suficiente de servidores 

com qualificação para APS. Ciente dessa necessidade, o Ministério da Saúde, através 

do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Políticas de Saúde tem feito 

investimentos em Formação em Educação Continuada em Saúde da Família, 

estimulando as Instituições a modificarem seus currículos e implatarem maior numero 

de  especializações residências em Saúde da Família.(VARGAS,2008). 

      

3.3.4. Função da equipe multidisciplinar 

 

São atribuições da equipe de Saúde da Família: 

-Identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de risco que a 

população está exposta, bem como conhecer a realidade das famílias. 

-Prestar assistência integral, inclusive educação sanitária, seja na US ou no 

domicilio. 

-Garantir a continuidade de tratamento. 

-Executar vigilância á saúde e epidemiológica. 

-Promover ações e parcerias com organizações informais e formais. 

-Realizar visitas domiciliares rotineiras. 
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4. PROBLEMÁTICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 

 

Alguns dos problemas que a Estratégia de Saúde da Família apresenta, estão 

relacionados a baixa valorização política, social e econômica que a APS dispensa,ao 

contrário do que acontece com a indústria farmacêutica,indústria de equipamentos 

biomédicos, prestadores de serviço e formadores de opinião. Acrescente a isto o baixo 

valor que o ESF,representa para os políticos,para os gestores e para a população que 

ainda espera um atendimento médico especializado e rápido.(MENDES,2012). 

   Observa-se também que em todos os âmbitos do SUS, Ministério da Saúde, 

Secretárias Estaduais e Municipais de Saúde, as coordenações da APS estão 

distantes do poder de decisão dessas instituições, sendo que no Ministério da Saúde, 

a APS, e as ações secundárias e terciárias pertencem á Secretária de Assistência á 

Saúde, mas a visibilidade política e liberação de recursos são diferenciados. 

(MENDES,2012). 

   O PSF funciona na maioria das localidades, em unidades sem as condições 

de infra estrutura, levando a visão de “postinho de saúde”, não sendo possível 

desenvolver uma APS de qualidade e isto acontece por todo o Brasil. 

Um dos grandes problemas é o serviço de apoio diagnóstico, onde há demora nos 

resultados, difícil acesso do usuário para coleta, solicitação de exames feita de 

maneira inadequada. (MENDES,2012). 

   Do ponto de vista gerencial, os problemas que se apresentam são, que a 

programação é feita com base na oferta e não nas necessidades da população,por 

esta ser em maior numero que a equipe tem condições de atender,contradizendo toda 

a normativa do Ministério da Saúde em acolher.Segundo Mendes (2012) a rotatividade 

dos profissionais,significa quebra nos vínculos estabelecidos com a comunidade. 

 A APS ainda não é valorizada, pelos políticos, pelos profissionais de saúde, 

pelos gestores e a população, que valorizam a média e alta complexidade, levando a 

ESF a operar com pouca tecnologia. 

O controle social, representado pelo Conselho de Saúde ou não tem representação ou 

é ineficiente, que não defende as necessidades da comunidade. (MENDES,2012). 

        A ESF propõem uma mudança estrutural nos serviços de saúde, permitindo a 

proximidade do profissional com a comunidade, prestando assistência de acordo com 

a necessidade do usuário, percebendo os riscos e intervindo para melhor qualidade 

de vida desta comunidade. 
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       Mas em contradição ás políticas públicas de saúde Brasil, com proposta de 

mudanças no modelo médico centrado, está no Congresso o projeto Lei 25/2002, que 

trata do “ato médico”, solicitando que outras categorias profissionais sejam 

subordinados á atuação médica. (CARDOZO,2011). 

 

 

 

4.1. DIFICULDADES DAS EQUIPES 

 

Mendes afirma que é importante melhorar as condições trabalho, para os 

trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família, melhorando as maneiras de 

contratação, principalmente os contratos temporários, o ideal é que os servidores 

tenham planos de carreira e melhores salários. Estes são os principais motivos , da 

alta rotatividade dificultando a criação de vinculo do profissional com as 

famílias.(VARGAS,2008). 

  A característica do trabalho na ESF exige tempo integral de dedicação da 

equipe, o que qualifica como ideal o regime estatutário, devido à estabilidade que 

confere ao trabalhador. Segundo Mendes este foi um dos detalhes que para os bons 

resultados sanitários, alcançados pela Secretaria de Saúde de Curitiba, onde todos os 

servidores são funcionários estatutários, na APS  e na ESF. Esta verificação foi feita 

pelo Banco Mundial. 

  Outro fator de rotatividade são localidades distantes com infra estrutura de 

comunicação e informação, deficientes, dificuldade para educação permanente e 

moradia e falta de reconhecimento acadêmico do trabalho, falta de carro para se 

deslocar á locais distantes. (MENDES,2012). 

  O ESF tem como objetivo atendimento integral e humanizado ás famílias, 

utilizando tecnologia básica, mas sem cooperação entre a equipe, o que acontece em 

muitos locais, não há sucesso. (VARGAS,2008). 

O acompanhamento e a abordagem das famílias dependem, do entrosamento da 

equipe multidisciplinar, mas ainda percebe se que as equipes trabalham 

isoladamente,oferecendo ao usuário uma assistência fragmentada.(MIARELI,2012). 

 

              4.2. COMUNIDADE 
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       Com a necessidade de organizar o processo de trabalho, e estando claro que é 

preciso mudanças para as equipe multidisciplinares, as mesmas devem ocorrer 

também com a população á nível cultural em relação á saúde, práticas de vida 

saudável. Para que isto aconteça a metodologia indicada é a educação em saúde, 

através de ações educativas.(MENDES,2012). 

       Também se faz necessário, orientar e estimular a comunidade a participar das 

reuniões do Conselho Local de Saúde e das Conferências, para que tenham voz nos 

processos de saúde de seu município, compreendam a dinâmica ESF, que os valores 

são comunitários e não individuais. (MENDES,2012). 
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     5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Percebe-se conforme a história da Saúde Coletiva do Brasil que, do século 

passado até os dias de hoje aconteceu uma grande evolução política, social, 

profissional e da saúde, sendo que do último tivemos a criação do SUS, que para por 

em prática a sua filosofia, lançou a APS. 

Em função de desenvolver esta APS e poder atingir á todas as camadas 

sociais, foi implantado no País o PSF e mais tarde passou a ser denominado de ESF. 

Mas houve dificuldades de implantação,e mesmo após 19 anos,encontram-se 

problemas no seu funcionamento, representados pelos usuários,pelos gestores, pelo 

currículo das instituições de graduação na área da saúde e pelas equipes 

multidisciplinares, que atuam nas Unidades de Saúde. 

De acordo com os autores pesquisados, existem problemas em relação ao 

acolhimento, atendimento integral á família e responsabilização sobre ela, infra-

instrutura e demanda espontânea e individual, a procura de atendimento curativo, sem 

interesse pelo preventivo. 

Esta estratégia vai permanecer,mas talvez o caminho para que os problemas 

diminuam,seja de preparo da equipe multidisciplinar com especialização em Saúde da 

Família. Preparo do usuário do SUS, através dos conselhos de saúde. 
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