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ApRESENTAÇÃO

Este livro aborda a Politica Nacional da Atenção Básica e os princípios gerais da Estratégia Saúde da 
Familia (ESF), a partir de um resgate histórico das politicas de saúde em nosso país e dos modelos 
de saúde adotados em diferentes períodos. 

Será abordado, ainda, o processo de trabalho e suas peculiaridades na ESF, construindo conhe-
cimentos que possam instrumentalizar sua prática, para que você atue, junto à sua equipe, na 
perspectiva de um cuidado integral, resolutivo e de qualidade. 

Procure refletir e transportar os conceitos aqui discutidos para o seu cotidiano, para que as ações 
desenvolvidas por sua equipe de saúde sejam efetivas na melhoria dos indicadores de saúde e na 
qualidade de vida da população assistida.

Esperamos que ao final da leitura deste livro, você seja capaz de:

• Compreender e aplicar os princípios gerais da ESF em suas práticas, a fim de contribuir com a 
reorganização da Atenção Básica em seu território de atuação;

• Identificar os determinantes que levam o individuo a adoecer;

• Identificar os elementos envolvidos no processo de trabalho em saúde, analisando o modo como 
esse trabalho é realizado em sua equipe;

• Identificar e aplicar as ferramentas apresentadas para garantir a resolutividade das necessidades 
da população da área adscrita. 

Boa leitura!!!
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SEÇÃO 1

1.1 Afinal, do que estamos falando quando falamos de MODELO?1 

Os debates em torno da ideia de modelo são antigos... 

Platão supunha que a utilização de “construtos” mentais, ou modelos, como 
referência para nosso aprendizado e nossas ações seria mais efetiva que as 
imagens oferecidas pelos poetas ou contadores de histórias. Assim como os 
quadrados, cubos, círculos, esferas e outras figuras geométricas funcionam 
como modelos ou referências de cálculo para a confecção de ferramentas, casas 
etc., modelos similares também devem ser usados para pensarmos a cidade, o 
compor tamento humano e demais coisas. Seguindo seu raciocínio, uma cidade 
ideal – ou ideada, esquematizada ou “modelada” – seria uma melhor referência 
para orientar nossas ações do que as cidades existentes com suas imperfeições, 
contradições e problemas. Da comparação entre uma cidade ideal e uma dada 
cidade concreta resultariam diferenças entre uma e outra. Assim, o governante 
ou gestor poderia, partindo dessas diferenças constatadas, gerar um programa 
de trabalho para aproximar a cidade concreta da cidade ideal. Dito de outra for-
ma, para facilitar o entendimento, a diferença entre o ideal e o real corresponde 
ao que devemos fazer.

Esse debate de Platão continua com seu discípulo Aristóteles, que julgava 
que a doutrina das ideias ou das essências inteligíveis ou dos universais não 
era passível de ser estendida a todos os campos do conhecimento e da ação. 
Para Aristóteles, existiam fatos ou situações que eram singulares, e, por isso, 
não eram passíveis de ser universalizados ou enquadrados em modelos. Além 
do mais, acreditava que “[...] não se deve querer a mesma precisão em todos os 
raciocínios (mas) [...] buscar a precisão, em cada gênero de coisas, até o ponto 
que o assunto permite [...] É insensato aceitar um raciocínio apenas provável 
de um mate mático e exigir demonstrações científicas de um retórico”. Desta 
forma, enquanto, em sua República, Platão constrói uma cidade ideal que todos 
deveríamos ter como referência para agirmos em nossas próprias cidades, Aris-
tóteles propõe que nos inspiremos em cidades concretas e conhe cidas, bem 

governadas, onde a vida é boa, para orientar nossas ações frente a um proble-
ma a resolver. Para as leis ou a constituição de nossa cidade, enquanto Platão 
sugere que ela deva seguir um modelo racional, inteligível, Aristóteles preco-
niza que nos inspiremos nas melhores consti tuições existentes, para adequar 
ou construir a nossa própria constituição. 

Mas, considerando sua realidade, afinal, como podemos aplicar  esta história? 
O que devemos fazer, utilizar modelos teóricos ou nos inspirarmos em situa-
ções concretas, bem resolvidas para orientar nossas ações frente a problemas 
concretos?

MODELO ASSISTENCIAL EM SAÚDE

1 Este texto é uma adaptação da Parte 1 – O que é modelo?, da Seção 1 –Modelos Assistenciais em Saúde, da  2ª edição do 
caderno  Modelo assistencial e atenção básica à saúde, do curso de Pós-graduação em Atenção Básica em  Saúde da Família,do 
Programa Ágora, do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG,  feita pelos organizadores do 
presente caderno, por isso  os créditos devem ser  atribuídos aos seus autores - Horácio Pereira de Faria, Ivan Batista Coelho, Marcos 
Azeredo Furquim Werneck, Max André dos Santos (2010).

De certa forma, as questões abordadas 
anteriormente estão postas também para 
os gestores em relação à organização dos 
sistemas de saúde e para as equipes de 
saúde na organização do seu processo de 
trabalho. Qual a melhor alternativa? Ba-
sear-se em modelos ou fórmulas de bom 
funcionamento de um sistema de saúde 
ou do que seria uma boa organização do 
trabalho de uma equipe ou inspirar-se 
em sistemas e equipes já existentes e que 
mostram bom desempenho? você acha 
que, na prática,  temos que optar por uma 
dessas duas formas?

VAMOS
refletir!
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Bem, podemos considerar que ambas são alternativas passíveis de serem utiliza-
das e podem ajudar, dependendo da situação em que nos encontremos. 

O grande problema com os modelos teóricos é colocá-los em uma categoria de 
verdades eternas ou incontestáveis. É querer transformá-los no argu mento que 
acaba com o diálogo, ou no parâmetro final pelo qual o sistema de saúde ou o 
trabalho de uma equipe concreta é avaliado. Por outro lado, inspirar-se no que 
está sendo feito em um determinado lugar para lidar com um determinado pro-
blema pode nos levar a enganos em função de que esse problema nesse lugar 
determinado,  reveste-se de uma circunstância específica que não é o mesmo 
na qual estamos vivendo. Assim, adotando o procedimento de simplesmente 
transplantar uma experiência que obteve sucesso em um determinado aspec-
to para outro local, corremos o risco de que esse sucesso não se repita. Porém, 
se considerarmos ambas as alternativas como construtos humanos, contextuais, 
históricos ou apenas como mais um recorte possível entre os muitos, certamente 
poderão contribuir para a nossa compreensão de diferentes situações e orientar 
nossas ações. 

A  utilização de modelos teóricos como referência é comum em vários campos do 
conhecimento. Assim, temos modelos matemáticos, econô micos, uma multiplici-
dade de modelos teóricos na Física e na Química etc. A utilização de modelos nas 
ciências da saúde é muito frequente. Mesmo na pesquisa experimental em saúde, 
temos a construção de modelos vivos, como as doenças ou mutações genéticas 
que são produ zidas em animais para o estudo de alguns dos nossos problemas 
de saúde e até mesmo de nossos comportamentos. 

Na saúde coletiva, o uso de modelos também é muito comum. Sua construção 
se dá das mais variadas formas. Uma das mais comuns é a análise de sistemas de 
saúde existentes ou que já existiram em diferentes países, recortados por algu-
mas variáveis ou categorias de análise. Da apli cação dessas categorias de análise 
aos sistemas de saúde resulta certa tipologia de sistemas que podem ser compa-
rados entre si. Campos (1992) considerava que: 

[...] é possível a identificação concreta de diferentes modos ou for-
mas de produção, conforme o país e o período histórico estudado, 
um pouco em analogia com o conceito marxista de formação eco-
nômico-social. Portanto, forma ou modo de produção de serviços 
de saúde seria uma construção concreta de recursos (financeiros, 
materiais e de força de trabalho), tecnologias e modalidades de 
atenção, articulados de maneira a constituir uma dada estrutura 
produtiva e certo dis curso, projetos e políticas que assegurassem 
a sua reprodução social (CAMPOS, 1992, p. 221).

Nossa abordagem da questão de modelos assistenciais em saúde adotará essa 
vertente. A de examinar sistemas de saúde existentes ou que já existiram em dife-
rentes localidades e, a partir daí, compor uma tipologia que permita examiná-los 
e compará-los. Para a compreensão dos modelos assistenciais, lançaremos mão 
não apenas dos arranjos institucionais e organizacionais que lhes dão suporte, 

mas também dos paradigmas cien tíficos ou pensamentos que estão por trás des-
ses modelos. 

No início do século XX, o médico polonês Ludwig Fleck criou a ideia de paradigma 
médico. Essa ideia consistia em identificar um conjunto de conceitos, princípios 
e teorias que dessem suporte a um determinado modo de ver os problemas. A 
partir desse conjunto de conceitos, procu rava explicar como as diferentes teorias 
ou procedimentos médicos encon travam suporte, justificativa e racionalidade na 
sua aplicação. Mais tarde, Kuhn (1982) criou o conceito de paradigma científico, 
considerando-o como um conjunto de teorias, princípios, argumentos que se sus-
tentavam reciprocamente. Em sua concepção, uma comunidade científica produ-
zia hipóteses, ideias, explicações e sugeria práticas, tendo como referência esse 
conjunto. 

Ao longo da história, vez por outra, um paradigma dominante ou hege mônico é 
substituído por outro que se mostra mais atual, explicando problemas e propician-
do abordagens que, em geral, são capazes de resolver a maioria dos problemas 
sanados pelo paradigma anterior, além de propiciar a solução de novos problemas. 

Atualmente, o termo paradigma tem múltiplos usos. Além dos anterior mente 
mencionados, prestam-se a denotar conjuntos distintos de teorias explicativas so-
bre um mesmo problema. É comum, por exemplo, ouvirmos que determinadas 
explicações do processo saúde-doença pertencem ao paradigma biomédico, e 
que outras explicações desse mesmo processo pertencem ao paradigma social. É 
comum também que o termo paradigma seja utilizado até mesmo como sinônimo 
de campo de conhe cimento. No texto, daqui para frente, paradigma tanto pode 
expressar o conjunto de teorias, conceitos e ideias científicas que dão suporte a 
determinadas práticas ou visões da saúde, como denotar diferentes campos de 
visões de um mesmo assunto. Assim, no século XIX, assis timos à mudança do para-
digma miasmático - que procurava a causa das doenças em emanações, humores e 
vapores - pelo paradigma infeccioso, que procurava nas bactérias e agentes infec-
ciosos as causas das doenças. Essa mudança ocorreu dentro de um mesmo campo 
de práticas, o campo biomédico. Porém, em uma mesma época, diferentes campos 
de práticas podem ter distintos conjuntos explicativos para o mesmo processo de 
adoecer, como é o caso dos paradigmas biomédico e social atualmente.

Após esta primeira aproximação com o conceito de modelo, vamos iniciar nossa 
reflexão sobre os modelos assistenciais em saúde, correlacionando-os com os pa-
radigmas que os sustentam. Esperamos que esta reflexão ajude você a entender a 
evolução do nosso sistema de saúde e seus determinantes.

1.2 Compreendendo os modelos assistenciais em saúde 

você já deve ter ouvido inúmeras vezes expressões como “modelo medicocêntri-
co”, “hospitalocêntrico”, “sanitarismo campanhista”, entre outras, não é mesmo?
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É bem possível que tenha presenciado, em algum debate, o expo sitor se referir a determinadas cor-
porações da saúde como tendo uma visão “biológica e reducionista” do ser humano, ou que deter-
minada forma de organizar e prover os serviços de saúde tem caráter “liberal privatista”. É provável, 
por outro lado, que, vez por outra, tenha escutado alguém dizer que essas expressões são típicas de 
alguns “esquerdistas ociosos” que não atendem diretamente às pessoas e que “militam” nas esferas 
“buro cráticas” ou políticas do sistema de saúde. Pode até ser que alguém já tenha se dirigido a você 
perguntando: afinal de contas, você é um profissional de sáude de verdade ou é um desses sanita-
ristas que andam por aí falando, com argumentos frágeis, sobre tudo em geral e que não entendem 
de nada em particular? 

Independente da sua resposta para a questão acima, o fato é que os sistemas de saúde, as organi-
zações de saúde e suas formas de interagir se mostram diferentes quando os observamos ao longo 
da história, nas diversas localidades onde concretamente se encontram inseridos e, acima de tudo, 
dependendo do tipo de enfoque que utilizamos para abordá-los. Isso também ocorre com o traba-
lho das diversas corporações de traba lhadores e sua valoração social. 

Durante quase todo o século XX, o hospital e seu quadro médico ocuparam uma posição de centra-
lidade na organização dos sistemas de saúde de praticamente todos os países do Ocidente. Falar de 
sistema de saúde se restringia, quase sempre, a discutir como organizar médicos e hospitais. Mas 
isto não foi sempre assim... O hospital nem sempre foi lugar de doentes e até mesmo a associação 
entre médicos e hospitais é fato relativamente recente na história dos hospitais. você sabia?

O hospital, como o conhecemos hoje, é considerado por muitos historiadores e sociólogos, como 
Steudler (1974), Rosen (1980) e Antunes (1991), uma criação da cristandade da alta Idade Média. 
Etimologicamente, a palavra vem do latim “hospitale” (lugar onde se recebem pessoas que necessi-
tam de cuidados, alojamento, hospedaria), ou hospes, hóspedes ou convidados. Inicialmente, ficava 

próximo das igrejas e recebia todo tipo de pessoa que necessitasse de alguma ajuda. Não apenas 
doentes, mas pobres, incapacitados, peregrinos, moradores de rua, órfãos, idosos, etc.

Os relatos históricos datam o surgimento dessas organizações a partir do final do século Iv e início 
do v. Ao longo de toda a Idade Média, esses estabelecimentos foram se multiplicando, diferen-
ciando e assumindo finalidades distintas, entre as quais merecem destaque os nosocômios, que 
eram hospitais ou enfermarias que prestavam assistência aos doentes ou enfermos. Porém, essa 
assistência não tinha como objetivo, mesmo em se tratando de doentes, a cura de seus males, mas, 
principalmente, a salvação de suas almas. Pode-se dizer que o hospital da Idade Média foi menos 
um estabelecimento sanitário do que um locus religiosus e sua missão uma pia causa, a de assistir 
aos pobres, estivessem eles enfermos ou não, com pouca ou nenhuma presença de médicos. E 
ainda não se constituíam em uma preocupação importante do Estado. O espaço do hospital era 
ocupado basicamente por profissionais de Enfermagem e que cuidavam das pessoas – inclusive da 
alma das pessoas. Essa atuação marca a profissão até hoje, em suas características de abnegação e 
preocupação com o próximo.
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Entre os séculos XvIII e a primeira metade do século XIX, segundo Foucault (1980), os hospitais, além de 
progressivamente saírem da gestão da Igreja, passando para a gestão do Estado, vão se tornar progressiva-
mente local de doentes e dos médicos, para lá atraídos pela possibilidade de estudar e melhorar sua prática 
clínica. O fato é que o hospital se tornou uma via paralela de ensino, cada vez mais importante e legitimada, 
e também um local de trabalho insubstituível para os médicos. À medida que a clínica foi se desenvolvendo, 
a atribuição de diplomas médicos passou a depender não apenas da presença efetiva dos estudantes nas 
salas de anatomia das academias, mas também da prática clínica nas enfermarias, à cabeceira do doente 
internado. Seja em função do ensino, seja em função do trabalho, o médico passou a se ligar mais ao hos-
pital. Essa articulação recém-iniciada entre médicos e hospital mudou profundamente a vida dos dois. No 
hospital, a saúde do corpo substituiu progressivamente a salvação da alma como objetivo; enquanto para 
os médicos a clínica, mudando seu enfoque da doença como essência abstrata, passou a ver o indivíduo no 
hospital como corpo doente a demandar uma intervenção que fosse capaz de dar conta de sua singularida-
de, a qual Foucault tão bem descreve no Nascimento da Clínica. 

No início da segunda metade do século XIX, a Teoria Bacteriológica de Pasteur e Koch jogou por terra a Te-
oria Miasmática, em vigor na época, como explicação para o adoecimento, operando uma brutal mudança 
de paradigma. As doenças não mais tinham como explicações os vapores, humores, emanações, mas sim 
bactérias – animálculos, como queriam alguns -, agentes infecciosos, contando os médicos e, consequen-
temente, os demais profissionais de saúde, com uma nova forma de abordagem. Uma nova linguagem 
foi criada para descrever as doenças e as práticas dos profissionais. Contágio, período de incubação, me-
canismos de transmissão, hospedeiro, agente infeccioso, reservatório etc. passaram a fazer parte do novo 
vocabulário.

Para dar suporte à prática médica, faz-se necessário, então, um novo apoio, um equipamento para visualizar 
a bactéria e, progressivamente, aferir outros problemas, o laboratório. O médico já não depende apenas de 
seu conhecimento clínico e de seu estetoscópio. O laboratório passa a fazer parte de sua vida e é instalado 
predominantemente nos hospitais, incorporado como um novo parceiro que vem para ficar.

Se essa associação entre médicos e hospitais, com seu novo paradigma científico e o uso de métodos as-
sépticos e antissépticos, permitiu reduzir drasticamente as mortes por infecções, suas inconveniências não 
tardaram a se manifestar. Na fase miasmática, já se fazia uma associação entre pobreza, insalubridade e 
doença. Na Teoria de Pasteur, são as bactérias ou agentes infecciosos as causas dessas doenças. É no mi-
croscópio, e não na forma de organização da sociedade, que se procuram suas causas. A história natural da 
doença é dominada pelos fenômenos biológicos e sua história social é praticamente abolida. O tratamento 
e a prevenção das doenças deixam de ter relação com a redução da pobreza, passando a demandar outros 
mecanismos. O combate à pobreza dá lugar à procura de estratégias que abortem a transmissão, o contá-
gio, a infecção etc. (LEAvELL; CLARK, 1976). A história natural da doença, para esses autores, tem desenvol-
vimento, basicamente em dois períodos que se sucedem: o período epidemiológico e o patológico. No epi-
demiológico, o foco está nas interações entre os condicionantes sociais e ambientais e os fatores do próprio 
indivíduo suscetível (como fatores hereditários, congênitos ou adquiridos), também chamado de período 
pré-patogênese. No período de patogênese, que se segue, ocorre a interação estímulo-hospedeiro; pato-
gênese precoce; doença discernível e doença avançada, que pode resultar em incapacidades em diferentes 
níveis e/ou cronicidade, ou ainda, em cura. Um esquema sugerido por Rouquayrol e Goldbaum (2003) para 
compreender a complexidade do modelo da história natural da doença pode ser visto na Figura 1.
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Figura 1 -  História Natural da Doença

Fonte:  Rouquayrol; Goldbaum, (2003, p. 21). 

Florence Nightingale, fundadora da En-
fermagem moderna, durante a guerra  da 
Crimeia (1854-1856), integrou o Corpo de 
Enfermagem Britânico como enfermeira-
-chefe do exército, em Scutari, Turquia. 
Embora não conhecesse o conceito de 
contato por microorganismos, uma vez 
que este ainda não tinha sido descoberto, 
constatou que a falta de higiene e as doen-
ças matavam elevado número de soldados 
hospitalizados por ferimentos. Assim, de-
senvolveu um trabalho de assistência aos 
enfermos e de organização da infraestru-
tura hospitalar que a tornou conhecida em 
toda  a   frente    de   batalha,  consagrando 
a assistência aos enfermos em hospitais de 
campanha. Suas reformas reduziram a taxa 
de mortalidade em seu hospital militar de 
42,7 para 2,2% e voltou famosa da guerra, 
passando a batalhar, com considerável su-
cesso, pela reforma do sistema militar de 
saúde. Depois da guerra, publicou Notes 
on Matters Affecting the Health, Efficiency 
and Hospital Administration of the British 
Army (1858) - Notas sobre questões que 
afetam a Saúde, Eficiência e Administração 
Hospitalar do Exército Britânico - e fundou 
uma escola de enfermagem no Hospital 
de St. Thomas, em Londres, a primeira es-
cola de Enfermagem do mundo (1860).

VAMOS
refletir!

Muitos anos foram necessários até que se retomasse a associação das doenças à pobreza ou a for-
mas de organização da sociedade. Nas anamneses de médicos, enfermeiros e outros profissionais 
de saúde, esse fenômeno mostra sua face até hoje. Basta observar o diminuto tamanho da história 
social dos usuários, quando registradas!

Do final do século XIX à primeira metade do XX, o hospital foi progressivamente se tornando uma 
organização complexa. Já havia incorporado o laboratório de bacteriologia, o bloco cirúrgico, as 
técnicas de assepsia e antissepsia e, na passagem do século XIX para o século XX, incorporou os 
Raios-X e a patologia clínica. Esses e vários outros setores foram, paralelamente aos avanços da 
ciência, tornando-se sofisticados. Assim, o hospital, que anteriormente se constituiu como lugar 
onde os pobres aguardavam a morte ao abrigo da caridade pública, passou a ser considerado 
lugar onde se procura a cura para as doenças. Em seu interior, o trabalho para a salvação da alma 
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deu lugar a uma prática clínica para o restabelecimento da saúde do corpo. Uma das mais importantes consequências disso é 
que, pela primeira vez em toda a história do hospital, seus serviços deixaram de ser procurados apenas pelos pobres. Para ele, 
deslocavam-se também os ricos a procurar tratamentos para os seus males. Passou, assim, a ser o centro mais importante de 
pesquisa, ensino, aprendizagem e dispensação de cuidados à saúde. 

Esse período da evolução dos hospitais coincide também, segundo Steudler (1973) e Friedson (1970), com o reconhecimento 
de direito e de fato da Medicina como profissão. Isto equivale a dizer que a Medicina tornou-se uma prática dotada de auto-
nomia técnica, de poder jurisdicional e de autorregulamentação. E essa associação entre hospital, Medicina e uma determi-
nada visão científica - no caso em questão, a Biologia - vai se constituir no pensamento hegemônico da segunda metade do 
século XIX e da primeira metade do século XX. Quando países, associações e organizações vão enfrentar problemas sanitários 
ou construir sistemas de saúde, a alternativa que se apresenta é essa associação entre médicos, hospitais e Medicina científica. 
Certamente, não era a única, mas a que prevaleceu com mais frequência. Provavelmente, a essa altura, as expres sões “hospita-
locêntrico”, “medicocêntrico” e ”visão biológica e reducio nista” já faziam mais sentido. 

Embora hospitais, médicos e certa visão de ciência, que dava mais ênfase aos fenômenos biológicos para orientar as práticas 
nos sistemas de saúde, fossem comuns a praticamente todos os países do Ocidente, inclusive em países socialistas, as formas 
de organizar esses serviços e de ofertá-los à população variou amplamente desde o início do século XX. Enquanto nos países 
socialistas e também na maioria dos países euro peus se organizaram os Sistemas Nacionais Públicos de Saúde, nos Estados 
Unidos da América e em alguns outros países desenvolveu-se o que é chamado por alguns autores de Modelo Liberal Privatis-
ta. Embora esta tipologia seja muito genérica e abarque muitas diferenças entre países ou sistemas, um conjunto de caracterís-
ticas predominantes em cada uma pode nos orientar na análise comparativa dos sistemas de saúde. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o que caracteriza os sistemas nacionais públicos de saúde é seu caráter de acesso universal, for-
temente regulado e financiado pelo Estado, com serviços ofertados ao conjunto da população diretamente pelo setor público ou a 
partir da compra de serviços de profissionais ou organizações privadas. No Modelo Liberal Privatista, a população compra os serviços 
de saúde diretamente dos prestadores, por meio de diferentes tipos de associações que vão desde o mutualismo até empresas que 
intermediam a relação entre usuários e os serviços que, em geral, situam-se como prestadores privados de assistência à saúde. 

Segundo Graça (2000), no Pós-Guerra a extensão da proteção social e, consequentemente, da saúde a toda a população, que ocorreu 
em dife rentes graus de intensidade, na maioria dos países se deu tendo como objetivo principal disponibilizar médicos e hospitais 
para a população. Isto fez com que houvesse significativo aumento da procura a serviços hospi talares. Em decorrência disso, verificou-
-se, até a década de 60, elevado aumento do número de hospitais, de leitos hospitalares, de profissionais ligados aos hospitais e do 
número de serviços prestados, em pratica mente todos os países da Europa e também da América do Norte. Em quase todos os países 
do Ocidente, em períodos que se diferenciaram em alguns anos, a saúde passou a se constituir como um direito garan tido constitu-
cionalmente, a ser provido diretamente pelo Estado ou por seguros públicos ou privados de saúde, em diferentes arranjos de finan-
ciamento e de prestação de serviços e com marcante aumento do acesso a médicos e à hospitalização.

Nos anos 70 e 80 do século XX, a associação entre o aumento da clien tela e a ampliação do acesso aos serviços, operada pela imple-
mentação do direito à saúde como política da maioria dos países ocidentais, e o aumento dos custos decorrentes de uma Medicina 
hospitalar cada vez mais especializada e equipamento-dependente, resultaram em expressivo aumento do gasto com assistência 
médica ao longo dos anos, o que, de alguma forma, ainda repercute até o presente. 
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No entanto, essa ampliação nos gastos não se fez acompanhar da melhoria 
dos indicadores de saúde. Um extenso número de pesquisas e estudos co-
meçou a mostrar a ausência de correlação direta entre níveis e indicadores 
de saúde em cada país e o gasto em saúde, seja em termos de gasto per 
capita ou de percentuais do PIB, o que também continua prevalecendo até 
nossos dias. 

Nesse contexto, a importância e a legitimidade do hospital, com sua espiral 
tecnológica e científica e o processo de especialização médica, começaram 
a ser questionadas em sua capacidade de melhorar a qualidade de vida ou 
os indicadores de saúde. A permanente incorporação de novas tecnologias 
no interior do hospital, bem como a especialização e as práticas de saúde 
dependentes de equipamentos tornaram-se uma indústria em si mesmas, 
sem que se notassem igualmente seus efeitos práticos. Ao mesmo tempo, 
os efeitos colaterais perversos desse processo de tecnificação começaram a 
mostrar de forma mais dramática sua face. O uso abusivo de antimicrobia-
nos e de psicofármacos, o excesso de exames complementares, alguns dos 
quais de natureza invasiva, passíveis de levar a complicações e até mesmo à 
morte, levaram autores como Illich (1975) a denunciar a iatrogênese e ques-
tionar a eficácia dessa Medicina tecnicista e hospitalocêntrica. 

Devers (1976) produziu, a partir de vários estudos, um modelo para a análise 
de políticas de saúde que tinha como suporte a epidemiologia. Questioná-
vel sob vários aspectos, esse modelo tornou-se emblemático, pois permitia 
mensurar, em países industrializados, os impactos de várias modalidades 
de intervenção em saúde e sua potência relativa em termos de aumento 
da sobrevida da popu lação. A pequena importância relativa do sistema de 
saúde, até então centrado no hospital e na prática médica convencional, e 
sua potencial contribuição para a redução da mortalidade nos Estados Uni-
dos, ressaltavam um questio namento radical da forma como os serviços de 
saúde estavam organizados. Os estudos mostravam que, de quatro grandes 
grupos de fatores - estilos de vida, biologia e genética, meio ambiente e sis-
tema de saúde - o que tinha menos contribuição em termos de aumentar os 
anos potenciais de vida era o sistema de saúde, sugerindo que investimen-
tos mais altos fossem feitos em outros campos. Os pesos relativos de cada 
um desses fatores em relação aos Estados Unidos da América se encontram 
estampados em números que representam percentuais na Figura 2.

ESTILO DE VIDA FATORES
BIOLÓGICOS

AMBIENTE SISTEMA DE
ATENÇÃO

43

27

18

11

Figura 2 – Contribuição potencial de intervenções para redução da mortalidade 
nos Estados Unidos

Fonte: Adaptado de Devers (1976): An Epidemiological Model for Health Policy Analysis, Soc Ind Res, 1976; 
v. 2, p. 465.26.
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Em 1978, na Conferência de Alma-Alta, no Casaquistão, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) lançou o seu programa “Saúde para todos no ano 2000”, baseado 
num conceito que não era novo, o de cuidados primários em saúde, abordado por 
americanos e ingleses no começo do século XX. Essa proposta implicava outra 
filosofia e toda uma reorientação da organização dos serviços de saúde e procu-
rava dar ênfase à prevenção das doenças e à promoção da saúde, pressupondo, 
também, a participação comunitária, a intersetorialidade para a abordagem dos 
determinantes sociais das doenças, a atuação em equipes multidisciplinares e in-
corporando toda uma racionalidade no uso e dispensação de serviços de saúde, 
revalorizando o conjunto de profissionais que trabalham na Atenção Primária. 

Seja em decorrência do processo de contenção de custos, seja em decorrência da 
crise de legitimidade, o fato é que praticamente todos os movimentos de refor-
ma dos sistemas de saúde das últimas três décadas no Ocidente vêm procurando 
reorientar os modelos de organização dos serviços bem como suas práticas assis-
tenciais. Alterar o peso relativo e a forma de inserção do segmento hospitalar no 
setor saúde foi medida adotada em praticamente todos os processos de reforma 
sanitária ocor ridos nestas últimas décadas. A redução ou racionalização dos gas-
tos com serviços hospitalares e a proposta de melhoria dos serviços de saúde por 
meio da atenção básica esteve presente em quase todas as discussões sobre os 
sistemas de saúde nas últimas três décadas. 

Obviamente, essas não são as únicas razões para as reformas e mudanças nos mo-
delos de organização de serviços que vêm se dando nas últimas décadas. É ne-
cessário acrescentar a estas considerações que, segundo vários autores, como Al-
meida (1999), Abrantes Pego e Almeida (2002), viana (2002) e Cohn e Elias (2002), 
entre outros, iniciou-se, nessas mesmas décadas, uma redução ou estancamento 
dos gastos com a proteção social, em vários países, o que trouxe constrangimen-
tos à expansão dos gastos com a saúde. Esse movi mento, caracterizado pelos au-
tores mencionados como uma ofensiva neoli beral, além da conter gastos sociais 
pela esfera estatal, implicava investimentos em uma reestruturação produtiva, 
abrangendo a maioria dos setores econômicos, o que afetou de forma substantiva 
o funcionamento do Welfare State (Estado de Bem Estar) e, consequentemente, 
dos sistemas de saúde.

1.3 Os modelos assistenciais no Brasil2

No Brasil, vários movimentos em relação aos hospitais, aos profissionais de saúde 
e sistema de saúde seguiram, de forma geral, curso similar ao ocorrido em outros 
países. No entanto, algumas diferenças de datas e peculiaridades brasileiras mere-
cem ser destacadas. Já no período do império algumas tendências se mostravam 
evidentes. O aparato estatal se ocupava eminentemente de saneamento de por-
tos, das cidades, do controle de epidemias e endemias, tendo construído poucos 
hospitais próprios, basicamente militares, deixando a cargo da filantropia (Santas 
Casas de Misericórdia) a construção e manutenção de hospitais. A Medicina pri-
vada e uns poucos hospitais em algumas cidades mais importantes do império 
somente estavam à disposição das classes mais abastadas.

No início do século XX, o Estado brasileiro ampliou suas ações de cunho higie-
nista, voltadas para a vigilância dos portos, saneamento das cidades, controle de 
grandes epidemias e das endemias que assolavam o país, fazendo-o na forma de 
campanhas sanitárias, como as promovidas por Oswaldo Cruz para sanear o Rio 
de Janeiro.

Foto: Paulo Rodino – Fiocruz Multimagens

2 Este texto é uma adaptação da Parte 3 – Os modelos assistenciais no Brasil,  da Seção 1 – Mo-
delos Assistenciais em Saúde, da  2ª edição do caderno Modelo assistencial e atenção básica à saúde, 
do curso de Pós-graduação em Atenção Básica em  Saúde da Família,do Programa Ágora, do Núcleo de 
Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG,  feita pelos organizadores do presente 
caderno, por isso  os créditos devem ser  atribuídos aos seus autores - Horácio Pereira de Faria, Ivan Batis-
ta Coelho, Marcos Azeredo Furquim Werneck, Max André dos Santos (2010).
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Essas campanhas frequentemente se faziam de forma autoritária, empregando, 
inclusive, estratégias militares para sua implementação, o que não raro levou a 
verdadeiros levantes populares, como o ocorrido no Rio de Janeiro no início do 
século XX, conhecido como a Revolta da vacina (Figura 3). Por este motivo, muitos 
historiadores da saúde pública têm se referido a esse quadro de nossa história 
como período do sanitarismo campanhista. No campo da assistência hospitalar, 
o aparato estatal se especializou apenas em segmentos populacionais que, segun-
do o pensamento dominante à época, poderiam potencialmente trazer impactos 
não somente para os indiví duos em si, mas também para toda a população. Assim, 
em termos de assistência hospitalar, ocorre o aprofundamento do conhecimento 
em doenças infecciosas (hanseníase e tuber culose em especial) e saúde mental, 
segundo documento do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2002).

Ficou a cargo da filantropia a assistência médica individual aos pobres e ao mercado 
a assistência aos que podiam pagar diretamente ou por diversos arranjos mutualistas, 
iniciados por sindicatos e comunidades de imigrantes. Desta forma, em relação aos hos-
pitais, temos dois polos de crescimento que se desenvolveram paralelamente durante 
longo período: um representado pelo aparato estatal, voltado para as doenças infec-
ciosas e a saúde mental, e o outro representado pela filantropia e pelo setor privado. 
Estes últimos mantidos por meio da caridade pública, ou pela compra direta de serviços 
pela parcela mais abastada da população, o que era feito por intermédio dos incipientes 
arranjos mutualistas, que no futuro se transformaram na seguridade social do país e 
diretamente pelos cidadãos de posses.

Em resumo, pode-se dizer que nesse período o crescimento dos hospi tais se processou 
de forma distinta quanto ao tipo de instituição – pública, privada lucrativa e não lucrati-
va –, como pode ser visto a seguir. 

Na esfera pública esse crescimento se deu principalmente no nível federal, voltado prin-
cipalmente para as grandes endemias e a saúde mental, com os estados e municípios 
edificando pequenos hospitais, voltados para o atendimento de urgências e emergên-
cias e, em algumas situações, para o atendimento a seus próprios servidores.

Na esfera previdenciária observou-se o crescimento de uma rede própria de hospitais 
dos antigos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP), mas, acima de tudo e apesar de 
sua precariedade, um impulso significativo das redes filantrópica e privada em função 
da constituição de um potente mercado comprador e financiador de serviços de saú-
de representado pelos IAP. Embora a compra de serviços beneficiasse prin cipalmente 
a rede filantrópica, já se fazia notar nesse período a presença de uma crescente rede 
com características estritamente privadas de hospitais, como sugere Guimarães (1989). 
O crescimento dos segmentos filantrópico e privado  já superava o crescimento do setor 
público. Segundo Santos e Gerschman (2006), em 1950, 53,9% dos leitos hospitalares no 
Brasil eram privados, predominando, no entanto, entidades mutualistas e filantrópicas 

É nesse panorama, em 1922, que a En-
fermagem moderna (iniciada com Flo-
rence Nightingale) chega ao Brasil, com 
uma missão de enfermeiras americanas 
convidadas por Carlos Chagas – diretor 
do Departamento Nacional de Saúde 
Pública, com financiamento da Funda-
ção Rockfeler.

FIGURA 3 - A charge abaixo ilustra a revolta da população con-
tra Oswaldo Cruz - o personagem de bigode ao centro, montado 
em uma seringa. Médico especializado em saúde pública, em 1903, 
foi escolhido pelo governo federal para o cargo de Diretor de Saúde 
Pública. No cargo, fez várias campanhas contra doenças, sobretudo 
no Rio de Janeiro, onde combateu várias epidemias.

Fonte: Banco de Imagens da Revista Ciência Hoje, 2010.
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que suplementavam redes estatais. Em 1960, 62,1% dos hospitais eram privados, dos quais 14,4% com fins 
lucrativos. Portanto, o movimento de ampliação do setor privado é anterior à unificação da previdência, que 
o acentua.

Em 1966, em plena ditadura militar, ocorreu a fusão dos IAP no Insti tuto Nacional de Previdência Social – INPS 
(OLIvEIRA; TEIXEIRA, 1985). A política de assistência adotada privilegiou de forma mais explícita que nos perí-
odos anteriores a compra de serviços do setor privado filantrópico ou lucrativo em detrimento da construção 
de unidades próprias. Esse movi mento já se faz sentir quando comparamos dados relativos à movimen tação 
do número de hospitais e de leitos hospitalares entre 1962 e 1971. Gonçalves (1977), utilizando dados do 
IBGE e do cadastro de hospitais do Ministério da Saúde, afirma que o número de hospitais brasileiros aumen-
tou em 145% no período que vai de 1962 a 1971, o que representou a vertigi nosa quantidade de 1.262 novos 
hospitais em uma década. Porém, em que pese ao fato do crescimento do número de hospitais do setor 
público ter sido um pouco mais alto, o aumento do número de leitos privados foi superior, aumentando a 
participação relativa desse setor no total de leitos. 

Já na década de 80, aquele modelo de compra de serviços do setor privado, de utilização excessiva do hos-
pital para o enfrentamento dos problemas da saúde começou a ser questionado, como relatam Abrantes 
Pego e Almeida (2002), viana (2002) e Cohn e Elias (2002). Um processo que foi caracterizado por Oliveira e 
Teixeira (1985) e outros pesquisadores como a crise da previdência brasileira, que tinha também outros 
determinantes além dos gastos com a assistência médica. Como exemplo, cita-se mais aumento proporcio-
nal do número de aposentados em relação ao de contribuintes, que traz consigo a necessidade da revisão 

da previdência social em todos os seus aspectos, incluindo a saúde. Soma-se a essa situação um movi mento de questio-
namento e descrença quase universal em relação à capacidade dos hospitais ou dos sistemas de saúde, na forma como 
se encontravam configurados à época, de exercerem influência nos níveis de saúde da população, conforme descrito em 
páginas anteriores. Esse movimento teve início paralelamente aos vários projetos precursores do Sistema Único de Saú-
de - SUS - como o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), Programa Nacional de Serviços 
Básicos de Saúde (PREv-SAÚDE), Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS), Ações Integradas de Saúde (AIS), Sistema 
Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que procuravam fomentar a atenção ambulatorial e racionalizar a assistên-
cia, o investimento nos hospitais públicos das diversas esferas de governo. 

Porém, o discurso e as práticas que colocam em cheque a centralidade do hospital no sistema de saúde também têm sig-
nificativo eco na implan tação do SUS, que procura ampliar as práticas ambulatoriais. Os dados do IBGE documentam bem 
isso ao mostrar que entre 1976 e 1999 a rede de atenção à saúde pública e privada apresentou extraordinária expansão, 
com acréscimo de 35.682 novos estabelecimentos. Destes, 25.841 eram públicos, 93% dos quais constituíam ampliação 
da rede ambulatorial, numa clara indicação do início de reversão do modelo de assistência centrado nos hospitais, que 
predominava até então. A participação percentual dos estabelecimentos de saúde com internação em relação ao número 
total de estabelecimentos de saúde tem apresentado queda sistemática nos últimos anos, a denotar, juntamente com os 
dados anteriores, progressivo aumento do componente ambulatorial (IBGE, 2002).

Mesmo fornecendo explicações e denominações diferentes às formas de organizar o sistema de saúde, há certo consenso 
entre vários autores (MENDES, 1993, CAMPOS, 1992; FLEURY, 2007) de que o modelo hege mônico de assistência adotado 
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no Brasil,  centrado na medicina especia lizada e em hospitais, passou, nos 
finais das décadas de 1970 e 1980, a exemplo do que ocorreu em outros 
países, por uma crise que mostra seus efeitos até nossos dias. Atualmente, 
convivem no Brasil diversas formas de organizar e prover os serviços. Entre 
os usuários da saúde suplementar poder-se-ia dizer que o formato se apro-
xima do que vários autores têm chamado de Modelo Liberal Privatista. No 
SUS, concebido como um Sistema Nacional e Público de Saúde, convivem 
práticas que lembram o Sanitarismo Campanhista e, apesar da atenção 
primária e a urgência serem prestados majoritariamente pelo aparato es-
tatal, os serviços hospitalares e os de mais complexidade são comprados 
de organizações privadas que contam, em sua maioria, com profissionais 
médicos orga nizados de forma liberal. No Brasil, a exemplo do que vem 
ocorrendo em outros países do Ocidente, propostas alternativas a esse mo-
delo hegemô nico de organização dos serviços vêm sendo desenvolvidas. 

Seja no SUS ou na saúde suplementar, o sistema de saúde ainda apresenta 
fortes ligações com os médicos e os hospitais. As dificuldades e limitações 
dessas ligações presentes no sistema de saúde têm levado, também aqui no 
Brasil, nas últimas décadas, a um debate permanente entre pesqui sadores, 
gestores, trabalhadores e usuários sobre a melhor forma de organizar o nos-
so sistema de saúde. vários experimentos com modelos alternativos de or-
ganização dos serviços vêm sendo feitos em diversos municípios e estados.

Mas o que não se pode negar é que a Saúde da Família é hoje institucio-
nalizada no nosso país como política de Estado, que tem como desafio re-
modelar a atenção à saúde, modificando o jeito de trabalhar, construindo 
novas bases para o desenvolvimento de práticas de saúde mais integrais e 
humanizadas (COSTA et al., 2009).

Teixeira, Paim e vilasbôas, em 1998, ao falar de SUS, Modelos Assistenciais 
e vigilância da Saúde, já vislumbravam a Saúde da Família “invadindo” os 
níveis de atenção secundária e terciária na medida em que sua equipe teria 
potencial para se responsabilizar pelo cuidado do paciente e pelo apoio a 
sua família, na perspectiva de um modelo fundamentado na vigilância da 
Saúde, conforme pode ser visto na Figura 4.

VIGILÂNCIA DA SAÚDE

POLÍTICAS PÚBLICAS
PROMOÇÃO À SAÚDE CIDADE SAUDÁVEL

PROGRAMAS ESPECIAIS

DEMANDA ESPONTÂNEA

OFERTA ORGANIZADA

ATENÇÃO PRIMÁRIA

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL

SAÚDE DA
FAMÍLIA
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SECUNDÁRIA
E TERCIÁRIA
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Figura 4 – O Modelo Assistencial baseado na Vigilância da Saúde

Fonte:  Teixeira; Paim; vilasbôas (1998, p.10).
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De acordo com esses autores ainda, é preciso que se pense na transição 
para um novo modelo assistencial, em que, a oferta organizada de serviços 
com base nas necessidades de saúde da população ultrapasse as ações diri-
gidas à chamada demanda espontânea (pessoas que buscam diariamente o 
serviço de saúde sem agenda prévia), bem como ações programáticas que 
muitas vezes tendem a fragmentar o cuidado, o que pode ser visualizado 
na Figura 5.

Para conhecer mais sobre os modelos assistenciais no Brasil e as propostas 
de modelos alternativos, sugerimos a leitura de dois textos: As propostas de 
modelos alternativos em saúde (COELHO, 2006), e SUS, Modelos Assisten-
ciais e vigilância da Saúde (Teixeira, Paim; vilasbôas, 1998).

VIGILÂNCIA DA SAÚDE

POLÍTICAS PÚBLICAS
PROMOÇÃO À SAÚDE CIDADE SAUDÁVEL

PROGRAMAS ESPECIAIS

DEMANDA ESPONTÂNEA

OFERTA ORGANIZADA

ATENÇÃO PRIMÁRIA
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INTERMUNICIPAL

SAÚDE DA
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SECUNDÁRIA
E TERCIÁRIA

CO
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Figura 5 – Diagrama de transição para um novo modelo assistencial

Fonte:  Teixeira; Paim; vilasbôas (1998, p.10).
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SEÇÃO 2

2.1 Fundamentos da Atenção Primária à Saúde

2.1.1 Atenção Primária à Saúde: relendo a história e os caminhos...

Não há como negar as duas metas principais de qualquer sistema de serviços de saúde: contri-
buir para a melhora da saúde da população e reduzir as desigualdades entre os diferentes gru-
pos populacionais, ampliando o acesso (STARFIELD, 2004). A autora afirma ainda que a Atenção 
Primária à Saúde (APS) pode ser considerada o mais importante componente de um sistema de 
saúde, pois o desenho dos sistemas se diferencia na medida em que são ou não incorporados 
os princípios da APS a esse desenho. 

No nosso país, o modelo adotado de APS é a Estratégia  Saúde da Família (ESF). Podem ser visu-
alizados, no Quadro 1, os valores, princípios e atributos da APS na ESF.

APS é, portanto, uma forma de organização dos serviços de saúde que responde a um modelo 
assistencial, por meio da qual se busca integrar todos os aspectos desses serviços, e que tem 
seu foco nas necessidades de saúde da população. Em sua forma mais desenvolvida, APS é o 
primeiro contato com o sistema de saúde, é a porta de entrada do sistema, e, ao mesmo tempo, 
é o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e da 
população ao longo do tempo (longitudinalidade do cuidado) e busca proporcionar equilíbrio 
entre as duas metas de um sistema nacional de saúde: melhorar a saúde da população e pro-
porcionar equidade na distribuição de recursos (STARFIELD, 2004; BRASIL, 2007).

ATENÇÃO pRIMáRIA À SAÚDE E ESTRATéGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Fonte: Organização Mundial de Saúde. Relatório Mundial, 2008.

Figura 6 – Atenção Primária à Saúde: Agora Mais do que 
Nunca. Lisboa: OMS (2008).
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SUS-BRASIL
A SAÚDE DA FAMÍLIA

VALORES
Expressam os valores dominantes em uma sociedade.
São  a âncora moral para as políticas e programas no 
interesse público.

ATRIBUTOS
(ou elementos ou características da APS)
São a base estrutural e funcional do sistema de
saúde. Permitem operacionalizar as políticas,
os programas e os serviços.

Únicos da APS:
• PRIMEIRO CONTATO
• INTEGRALIDADE
• LONGITUDINALIDADE
• COORDENAÇÃO

PRINCÍPIOS
Provêm as bases para a legislação, os critérios para a 

avaliação e critérios para a alocação de recursos.

• UNIVERSALIDADE
• EQUIDADE
• INTEGRALIDADE
• PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

TERRITORIALIZAÇÃO •
INTERSETORIALIDADE •

CARÁTER SUBSTITUTIVO •
(baseado na pessoa e não na doença)

EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS •
(baseado nas necessidades e

expectativas das populações)

VOLTADO PARA A QUALIDADE •

DERIVADOS DOS ANTERIORES:
Enfoque na pessoa •

(não na doença) e na família
Valorização dos aspectos culturais •

Orientado para a comunidade •

NÃO ÚNICOS DA APS, MAS ESSENCIAIS:
Registro adequado •

Continuidade de pessoal •
Comunicação •

Qualidade clínica •
Defesa da clientela (advocacia) •

Quadro 1 – Valores, princípios e elementos de um modelo de saúde baseado na Atenção Primária e do 
modelo de saúde adotado no Brasil, modificado do quadro da Organização Pan Americana de Saúde.

Fonte: BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção Primária e Promoção da Saúde. Brasília: CONASS, (2007. p.33).

Considerando a APS como uma “filosofia” que per-
meia todo o sistema de saúde, então, um país só 
pode afirmar que tem um sistema de saúde basea-
do na APS, no sentido mais profundo da expressão, 
quando seu sistema de saúde se caracteriza por: jus-
tiça social e equidade; autorresponsabilidade; solida-
riedade e aceitação de um conceito amplo de saúde. 
Além disso, esse sistema de saúde deve dar ênfase à 
compreensão da saúde como um direito humano e 
à necessidade de abordar os determinantes sociais e 
políticos mais amplos da saúde. 

Esse debate sobre os modos de melhor atender a 
população, de oferecer saúde de qualidade à po-
pulação, e buscar melhorar a qualidade da vida das 
pessoas não é novo, e vem sendo foco das discussões 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) desde os 
anos 50 do século passado. Concretiza-se na Confe-
rência Internacional de Saúde de Alma-Ata em 1978, 
de onde sai o documento “Saúde Para Todos no Ano 
2000” – que propõe a base de um conjunto de ações 
que veio a ser chamado de APS. Por isso, é importan-
te conhecer um pouco dessa história...
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Em nosso país o movimento da Reforma Sanitária, que discutia maneiras de levar 
a saúde a todos os brasileiros, embarca nas propostas da OMS e, em 1986, durante 
a 8ª Conferência Nacional de Saúde, propõe em seu documento final um sistema 
de saúde universal utilizando os conceitos de Alma-Ata de saúde baseada na APS. 
Em 1988, na promulgação da Carta Constitucional vigente, os princípios de Saú-
de como direito e um sistema de saúde universal são propostos. Em 1990, as Leis 
Orgânicas da Saúde (8080 e 8142) são promulgadas – tornando concreto o texto 
Constitucional. Mas como tornar isso prático? Em 1994, aproveitando a experiência 
pioneira dos agentes comunitários de saúde do Ceará e buscando parceria com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com a Sociedade Brasileira de Medi-
cina Geral e Comunitária (hoje Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Co-
munidade), o Ministério da Saúde – com o Ministro Henrique Santillo – propõe a 
criação do Programa Saúde da Família (PSF), nome que assume a APS em nosso 
meio (BRASIL, 1994).

Ainda em 1994, em Ottawa no Canadá, a WONCA (World Organization of National 
Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Phy-
sicians - Sociedade Mundial dos Médicos de Família e Comunidade) produz um 
documento balizando em como se fazer e estabilizar a APS ao redor do mundo. A 
APS é uma proposta que promove a saúde e a construção de responsabilização dos 
usuários para com a sua saúde, mas que, simultaneamente, muda a lógica da aten-
ção. Sai do enfoque da doença e da utilização da tecnologia como instrumento bá-
sico de trabalho, propondo a avaliação das condições de vida e hábitos das pessoas 
como a forma de promover a atenção à saúde, relegando a tecnologia à ferramenta 
de apoio (com isto diminuindo os ganhos da indústria da tecnologia).

Em nosso meio, o Ministério da Saúde, em 1996, priorizava a expansão do PSF como 
forma de levar saúde a todos e havia um forte incremento do programa que se es-
palhava país afora. Porém, foi um período em que a quase totalidade dos agentes 
políticos e operadores da saúde tinham pouco conhecimento e domínio dos con-
ceitos da APS – e o Ministério da Saúde procurava permitir que cada um encontras-
se o seu caminho, o que, ao mesmo tempo, deu autonomia, mas também permitiu 
muitas distorções e desvios que se tornaram crônicos com o desenrolar dos anos. 

Os meios formadores de profissionais de saúde ainda utilizam a lógica da formação 
baseada na doença e na modificação dos seus determinantes – o que ainda produz 
profissionais pouco afeitos à proposta da APS, ainda não podendo ser sentidos os 
efeitos da adesão das escolas às novas diretrizes curriculares nacionais para cursos 
da área da saúde (BRASIL, 2001; BRASIL, 2005).

Em 2004, o Conselho de Gestores Tripartite, ou seja, as três esferas de governo, ge-
rou um documento chamado “Pacto Pela Saúde”. Este documento redefiniu papéis 
e compromissos, criou instrumentos de controle e avaliação - além de firmar o com-
promisso político para o desenvolvimento de  um sistema de saúde abrangente e 
estruturado a partir da APS (BRASIL, 2006a).

O Ministério da Saúde, em 2005, iniciou a distribuição de um documento, forma-
tado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, chamado AMQ (Avaliação para a 
Melhoria da Qualidade na Estratégia Saúde da Família), - ferramenta  que em cinco 
cadernos avalia os aspectos da gestão, da gerência e das ações das equipes do PSF, 
já então não mais denominado de programa – mas de ESF enquanto uma estratégia 
estruturante de mudança do modelo de atenção à saúde em nosso meio. Ao mes-
mo tempo em que avalia – como bom instrumento – ele simultaneamente fornece 
às equipes uma noção clara do que se espera delas e que critérios devem almejar 
para estarem dentro da meta.

Em 2008, a OMS gerou um novo documento fundamental “Atenção Primária em 
Saúde: Agora Mais do Que Nunca”, em que faz uma análise da importância da APS 
no mundo, seu impacto para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e uma 
adequação do uso das tecnologias na saúde. Nesse documento, a OMS faz uma 
comparação entre as diferentes dimensões das primeiras tentativas de implemen-
tação da APS em contraste com as abordagens atuais, que vale a pena conhecer 
(QUADRO 2). Estas diferenças reforçam a complexidade da APS e a necessidade de 
reformas (...)  

(...) que não são definidas nem pelos elementos estruturantes a que 
se dirigem, nem pela escolha das intervenções de controle de doença 
a universalizar, mas pelas dinâmicas sociais que definem o papel dos 
sistemas de saúde na sociedade (OMS, 2008, p. xvi).
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PRIMEIRAS TENTATIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA APS PREOCUPAÇÕES ATUAIS DAS REFORMAS DA APS

Amplo acesso a um pacote básico de intervenções em saúde
e a medicamentos essenciais para os pobres em áreas rurais.

Concentração na saúde da mãe e da criança.

Focalização num pequeno número de doenças selecionadas, 
primordialmente infecciosas e agudas.

Melhorias em higiene, água, saneamento e educação para
a saúde ao nível das comunidades.

Tecnologias simples para trabalhadores de saúde
comunitários, não pro�ssionais e voluntários.

Participação vista como a mobilização de recursos locais e a gestão
de centros de saúde através de comitês de saúde locais.

Serviços �nanciados e prestados pelo Governo com
gestão centralizada de cima para baixo.

Gestão da crescente escassez e redução de postos e trabalho.

Ajuda e assistência técnica bilaterais.

Atenção primária como a antítese do hospital.

APS é barata e requer apenas um modesto investimento.
APS não é barata: requer um investimento considerável,
mas mais compensador do que qualquer outra alternativa.

Atenção primária como coordenadora de uma resposta 
integrada a todos os níveis.

Solidariedade global e aprendizagem conjunta.

Por o aumento dos recursos para a saúde a serviço da cobertura universal.

Sistemas de saúde pluralísticos num contexto globalizado.

Participação institucionalizada da sociedade civil em
diálogos políticos e mecanismos de responsabilização.

Equipes de trabalhadores da saúde a facilitar o acesso e o
uso apropriado das tecnologias e dos medicamentos.

Promoção de estilos de vida mais saudáveis e mitigação
dos efeitos dos riscos sociais e ambientais.

Resposta integrada às expectativas e necessidades das pessoas, ampliando
o espectro de riscos e de doenças abrangidas.

Preocupação com a saúde de todos os membros de uma comunidade.

Transformação e regulamentação dos sistemas de saúde existentes,
com o objetivo  de acesso universal e da proteção social da saúde.

Quadro 2 – Diferenças entre as primeiras tentati-
vas de implementação da APS e as preocupações 
atuais com a sua reforma.

Fonte: Organização Mundial de Saúde. Relatório Mundial 
2008: Atenção Primária em Saúde: Agora mais do Que 

Nunca. Lisboa: OMS, (2008. p. xv.).
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É importante ainda reforçar que, de acordo com esse mesmo documento (OMS, 
2008), a APS se mostra mais necessária que nunca, mas precisa considerar como 
essenciais para garantir sua contemporaneidade quatro conjuntos  de reformas:

• Garantam que os sistemas de saúde contribuam para a equidade em 
saúde, justiça social e para o fim da exclusão, primordialmente através 
do progresso do acesso universal e da proteção social da saúde – re-
formas da cobertura universal; 

• Reorganizem os serviços de saúde como preconizado pela APS, isto 
é, em torno das necessidades e expectativas das pessoas, de forma 
a torná-los socialmente mais relevantes e que respondam melhor ao 
mundo em mudança, enquanto produzem melhores resultados – re-
formas da prestação de serviço;

• Garantam comunidades mais saudáveis, integrando ações de saúde 
pública na APS e almejando políticas públicas saudáveis nos vários se-
tores – reformas de política pública;

• Substituam o comando e controle autoritário e o laissez-faire des-
comprometido do Estado, por uma liderança com base na negocia-
ção, participativa e inclusiva, exigida pela complexidade dos sistemas 
de saúde contemporâneos – reformas da liderança. (OMS, p. xvi). 

Após refazer os caminhos da APS e passar pelos principais pontos da sua história, 
vamos avançar no conhecimento e compreender se APS e Atenção Básica são a 
mesma coisa.

 

2.1.2 Atenção Primária à Saúde e Atenção Básica são a mesma coisa?

De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS - (BRASIL, 
2003), é preciso compreender, e não se pode mais negar, que há uma tendência 
mundial de valorização da Atenção Básica, especialmente no Brasil, por meio do 
incentivo à expansão das Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde 
da Família.

Mas afinal, quando falamos de APS e Atenção Básica, estamos falando da mesma 
coisa?

Gil (2006), ao analisar os conceitos de Atenção Primária, Atenção Básica e Saúde da 
Família, em documentos oficiais do Ministério da Saúde, no período de 1990 a 2005, 
bem como em artigos completos publicados no mesmo período na Biblioteca vir-
tual em Saúde (BvS), concluiu que o uso dos dois termos muitas vezes é feito como 
sinônimo, pois indicam uma perspectiva de unidades locais de saúde ou nível de 
assistência. Por outro lado, alguns artigos identificam a APS como serviços de saúde 
do primeiro nível da atenção, coincidindo com a ideia de porta de entrada do siste-
ma, que tem as unidades básicas de saúde (UBS) como “sua instância operacional 
com nível próprio de atendimento”(p.1177). Lembra, entretanto, que no contexto 
brasileiro a APS aparece com as marcas do debate dos anos 70, trazendo consigo 
um caráter racionalizador  defendido pelas agências financeiras internacionais, re-

comendando a redução do financiamento e dos gastos em saúde, mesmo diante 
das necessidades reais de saúde da população dos países da periferia. 

De acordo com Zoboli (2009), o termo APS é uma tradução literal do inglês Primary 
Health Care, valendo frisar que o significado da palavra primary é diferente de pri-
mário, em português. Considerando os regionalismos registrados no dicionário da 
língua portuguesa, Zoboli detecta conotações perigosas que atribuem ao termo pri-
mário o sentido de “sem consistência ou grandeza, mesquinho, superficial”, ou até 
“que demonstra rudeza, falta de cultura, de sofisticação, grosseiro, rude primitivo”.  
Já a palavra básica, que não tem regionalismos, significa “basilar, mais importante, 
fundamental, primordial, essencial”, daí, talvez, segundo a autora, ser preferível, em 
português, para expressar toda a complexidade devida à APS, o uso da expressão 
Atenção Básica. Embora haja consensos e dissensos sobre os termos, esse é o termo 
de escolha dos documentos oficiais da Política Pública de Saúde no país.

O fato é que as diferentes interpretações da abrangência e do escopo da atenção 
primária nos diversos países e continentes, a sua complexidade conceitual e a evo-
lução de sua implementação produzem diferentes termos para nomear essa forma 
de organização dos sistemas de serviços de saúde. Essa diversidade de palavras e 
termos para expressá-la tem sido vista não apenas no cenário nacional, mas tam-
bém no internacional (BRASIL, 2007). Da atenção primária proposta em Alma-Ata 
até nossos dias, surgiram derivações que apontam o que se considera avanço ou 
especificidade em relação à proposta original. Nesse sentido tem-se: APS, Atenção 
Primária Seletiva, Atenção Primária Orientada para a Comunidade e, mais recente-
mente, a Atenção Primária Renovada, conforme pode ser visto no Quadro 3.
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INTERPRETAÇÕES DE APS DEFINIÇÃO OU CONCEITO DE APS

APS SELETIVA
Um conjunto especí�co de
atividades e serviços de saúde
voltados à população pobre.

A APS constitui-se em um conjunto de atividades e serviços de alto 
impacto para enfrentar alguns dos desa�os de saúde mais prevalentes 
nos países em desenvolvimento (Go�n; Go�n, 2005).*

APS refere-se ao ponto de entrada no sistema de saúde quando se 
apresenta um problema de saúde, assim como o local de cuidados 
contínuos da saúde para a maioria das pessoas. Esta é a concepção
mais comum da APS na Europa e em outros países industrializados.

Para que a APS possa ser entendida como uma estratégia para organizar
o sistema de saúde, este sistema deve estar baseado em alguns 
princípios estratégicos simples: serviços acessíveis, relevantes às 
necessidades de saúde; funcionalmente integrados (coordenação); 
baseados na participação da comunidade, custo-efetivos e caracterizados
por colaboração intersetorial.

Um nível de Atenção em um
sistema de serviços de saúde.

Uma estratégia para organizar
os sistema de atenção à saúde.**

Uma concepção de sistema de
saúde, uma “�loso�a” que
permeia todo o sistema
de saúde.

Um país só pode proclamar que tem um sistema de saúde baseado na 
APS, no sentido mais profundo da expressão, quando seu sistema de 
saúde se caracteriza por: justiça social e equidade; autor-
responsabilidade; solidariedade internacional e aceitação de um 
conceito amplo de saúde. Enfatiza a compreensão da saúde como um 
direito humano e a necessidade de abordar os determinantes sociais e
políticos mais amplos da saúde (Ministério da Saúde, 2006). 
Não difere nos princípios de Alma-Ata, mas sim na ênfase sobre as 
implicações sociais e políticas na saúde. Defende que o enfoque social 
e político da APS deixaram para trás aspectos especí�cos das doenças 
e que as políticas de desenvolvimento devem ser mais inclusivas, 
dinâmicas, transparentes e apoiadas por compromissos �nanceiros e 
de legislação, se pretenderem alcançar mais equidade em saúde.

Quadro 3 – Diferentes interpretações dadas ao conceito 
de Atenção Primária à Saúde.

Fonte: BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção 
Primária e Promoção da Saúde. Brasília: Conass, 2007, p.34.
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Ainda de acordo com o CONASS (BRASIL, 2007), a utilização do termo Atenção Básica pelo Mi-
nistério da Saúde para designar a Atenção Primária é resultante da necessidade de diferenciar 
a proposta da saúde da família da proposta dos “cuidados primários de saúde”, mais ligados a 
uma lógica de focalização e de atenção primitiva à saúde; sendo assim a nomenclatura Atenção 
Básica é adotada para definir a APS no país, tendo como sua estratégia principal de atuação a 
Saúde da Família.

A Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
traz em seu texto que o Ministério da Saúde entende por Atenção Básica

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envol-
vem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde.

Além disso, o mesmo documento afirma que a operacionalização da Atenção Básica deve acon-
tecer por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas, integradas e parti-
cipativas, sob forma de trabalho em equipe,  e dirigidas a populações de territórios bem delimi-
tados, pelas quais  essa equipe deve assumir a responsabilidade sanitária, considerando a vida 
dinâmica existente nesse território em que vivem essas populações. Ao contrário do que muita 
gente pensa, a Atenção Básica utiliza tecnologias de elevada complexidade, entretanto de baixa 
densidade, a fim de resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu 
território. Mas o que isso quer dizer? Embora na Atenção Básica não encontremos equipamentos 
caros e de elevada tecnologia, como tomógrafos, por exemplo, a equipe precisa ter domínio am-
plo dos saberes, envolvimento com o serviço, com o trabalho em equipe, enfim, deve privilegiar 
as tecnologias leves e leves-duras de que falam Merhy e Franco (2003). Deve ser o contato prefe-
rencial dos usuários com os sistemas de saúde, daí ser chamada de porta de entrada do sistema. 

Assim, considerando a compreensão da saúde-doença na sociedade como um processo políti-
co, que se produz historicamente e, portanto, intrinsecamente ligado às condições e à qualidade 
de vida das pessoas, a Atenção Básica precisa valorizar e priorizar as atividades de promoção da 
saúde, reconhecer a saúde como direito e orientar-se pelos princípios e diretrizes do SUS, des-
tacando a universalidade, a acessibilidade e a coordenação do cuidado, do vínculo e da conti-
nuidade, a integralidade, a responsabilização, a humanização, a equidade e a participação social 
(BRASIL, 2006a; FARIA et al., 2010).

2.2.1 Fundamentos da Atenção Primária à Saúde

Em 1998, Barbara Starfield publicou o seu livro Atenção Primária, traduzido e publicado em 
nosso meio em 2002 e que teve sua segunda edição publicada em 2004. No que se refere à 
legislação nacional, a Atenção Básica apresenta os fundamentos semelhantes aos propostos por 
Starfield (2004), reforçando que Atenção Básica foi a escolha de tradução para o Termo APS, no 
nosso país:

I - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolu-
tivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com 
território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentraliza-
da, e em consonância com o princípio da equidade;

Se você ainda não conhece a Portaria nº 
2.436/2017, chegou a hora de conhecer. 
Se você já conhece, é a hora de reler. Boa 
leitura!

VAMOS
refletir!
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II - Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integra-
ção de ações programáticas e demanda espontânea, articulação das 
ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saú-
de, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em 
equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços;

III - Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equi-
pes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de 
saúde e a longitudinalidade do cuidado;

Iv - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do 
acompanhamento constante de sua formação e capacitação;

v - Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados 
alcançados, como parte do processo de planejamento e programa-
ção; e

vI - Estimular a participação popular e o controle social (BRASIL, 
2006b, p.2).

Para Mendes (2010), são sete os atributos da APS e só haverá APS de qualidade 
quando todos eles forem obedecidos, em sua totalidade. Estes sete atributos (tam-
bém conhecidos como atributos essenciais e derivados) podem ser visualizados na 
Figura 7, a seguir.

O primeiro contato “implica a acessibilidade e o uso de serviços para cada novo 
problema ou novo episódio de um problema para os quais se procura atenção à 
saúde” (MENDES, 2010, p.97). Quando falamos de primeiro contato estamos nos 
referindo a dar acesso aos serviços e permitir sua utilização a cada novo problema 
de saúde-doença, ou  em um novo episódio de um mesmo problema (STARFIELD, 
2004; BRASIL, 2007). Assim, para que o primeiro contato se efetive, tornando a uni-
dade de saúde porta de entrada do sistema de saúde, a população precisa identifi-
car nesse espaço de oferta de serviços o primeiro recurso a ser buscado diante da 
necessidade sentida. Assim, a Unidade Básica de Saúde (UBS), ou Unidade de Saúde 
da Família (USF), precisa ser de fácil acesso e estar disponível, pois, se não for assim, 
ou a procura será adiada, ou será buscado outro ponto de oferta de serviços do 
sistema. 

Mas, quais são os componentes do acesso? Muita gente pensa que, quando fala-
mos de acesso, estamos falando apenas de localização geográfica da UBS/USF. É 
claro que o acesso geográfico também influencia no primeiro contato. Entretanto, 
ele não é o único. Aspectos como o horário de funcionamento, acessibilidade para 
pessoas com necessidades especiais, tempo médio gasto na sala de espera e as aco-
modações, organização da agenda da equipe, intervalo entre a marcação da consul-
ta e a consulta em si, espaço nessa agenda para consultas de urgência-emergência, 
disponibilidade para a realização de visitas domiciliares, entre outros, são caracterís-
ticas que conformam o acesso sócio-organizacional (BRASIL, 2007).

Para Fekete (1995), há que se considerar outras dimensões da acessibilidade, como 
a sociocultural e a econômica. A primeira dimensão diz respeito à busca ou não de 
assistência à saúde diante da percepção que as pessoas têm sobre o corpo e a do-
ença, diante das crenças relativas à saúde, da tolerância à dor e da credibilidade nos 
serviços de saúde, entre outros aspectos. A segunda, por sua vez, a acessibilidade 
econômica, considera os gastos que podem ser gerados para o indivíduo e para 
a família e que incluem o consumo de tempo, energia e recursos financeiros para 
busca e obtenção da assistência à saúde, que podem gerar prejuízos por perda de 
dias de trabalho, ou ainda, perdas decorrentes de afastamento (licença médica) por 
doenças, o custo do tratamento (medicamentos) e outros.

É importante ainda compreender que o primeiro contato depende também da boa 
resolutividade da equipe, do acolhimento e da capacidade de resolver problemas, e 
é baseado nas necessidades das pessoas, das famílias e da comunidade, e não sim-
plesmente na doença (STARFIELD, 2004; BRASIL, 2007). Esse primeiro contato tende 
a contribuir para a redução de encaminhamentos e também das hospitalizações, 
bem como para o aumento de ações preventivas, para a adequação do cuidado, 
para a qualidade do serviço prestado e para a oportunidade de atenção.

ATRIBUTOS FUNÇÕES

• Primeiro Contato
• Longitudinalidade
• Integralidade
• Coordenação
• Focalização na família
• Orientação comunitária
• Competência cultural

• Resolubilidade
• Comunicação
• Responsabilização

Figura 7 – Atributos e funções da APS nas Redes de Atenção à Saúde (RAS).

Fonte: MENDES (2011).
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vale frisar que não há como efetivar a Atenção Básica no Brasil como porta de entra-
da do sistema se não se investir na quebra do paradigma da busca pelo especialista 
e da livre demanda, que são próprias do modelo hospitalocêntrico. Por isso , há que 
se restringir o acesso a especialistas, reorganizando o fluxo dos encaminhamentos, 
e também é necessário adequar a utilização dos serviços de urgência. 

Enfim, não dá para desconsiderar que o primeiro contato é fundamental para que 
haja a confiança da população na equipe que cuida dela e a compreensão de que 
esta equipe estará lá para acolher as suas angústias e necessidades, e que fará a 
construção conjunta de uma parceria visando a uma vida mais saudável e produ-
tiva. É intrínseca à natureza humana a necessidade de ser reconhecida enquanto 
pessoa e valorizada por sua história e estrutura. Nenhuma equipe de APS terá a 
credibilidade necessária para sua manutenção se a população achar que o acesso 
é inadequado e que deve se deslocar a outros pontos do sistema para a resolução 
breve de suas necessidades. Assim, o primeiro contato deve ser levado muito a sé-
rio no desenho das ações e na busca de uma parceria confiável com a população 
adstrita.

A longitudinalidade “implica a existência do aporte regular de cuidados pela equi-
pe de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, num ambiente de relação 
mútua de confiança e humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e famílias” 
(MENDES, 2010, p.97). 

Assim, corresponde a uma relação pessoal de longa duração entre os profissionais de saúde 
de uma dada equipe com a população sob sua responsabilidade, independente do tipo de 
problema que a pessoa apresente. É dessa relação que se espera que surjam o vínculo e a 
responsabilização. Entretanto, para que isso aconteça, é fundamental que as equipes sejam 
estáveis,em outras palavras: que haja o mínimo possível de rotatividade de pessoas na equi-
pe, já que isso acaba por impedir o alcance desse elemento (STARFIELD, 2004; BRASIL, 2007). 

De acordo com o CONASS, (BRASIL, 2007), a longitudinalidade do cuidado permite que: tra-
tamentos que se iniciem sejam completados; sejam realizadas mais ações preventivas e haja 
melhor utilização dos serviços de saúde pelos usuários; ocorra menor proporção de hospitali-
zações; os profissionais das equipes tenham maior capacidade de avaliar adequadamente as 
necessidades de saúde das pessoas sob sua responsabilidade; haja mais satisfação dos usuá-
rios com os serviços ofertados. Há que se destacar ainda a diferença que a longitudinalidade 
pode fazer para o cuidado de pessoas com doenças crônicas e comorbidades, situações cada 
vez mais frequentes e que têm exigido reorganizações dos serviços, para além do enfreta-
mento de problemas agudos.

você precisa estar ciente do seguinte: só a apropriação do estilo de vida das pessoas, suas 
relações familiares e sociais empodera a equipe de saúde para melhor enfrentar os problemas 
da comunidade. A partir da relação de confiança que se estabelece na relação usuário-equipe 

Não dá pra falar em primeiro contato sem 
pensar em acolhimento. Como sua equipe 
têm se organizado para realizar o acolhi-
mento a demanda espontânea?

Se você quiser se aprofundar nesse tema, 
sugerimos as leituras dos Cadernos de 
Atenção Básica do Ministério da Saúde:

Acolhimento à demanda espontânea: 
queixas mais comuns na atenção básica 
(BRASIL, 2012).

Acolhimento à demanda espontânea. 
(BRASIL, 2013)

Como anda a rotatividade na sua equipe?  
você consegue enxergar a influência dessa 
rotatividade na longitudinalidade do cui-
dado à população sob a responsabilidade 
de sua equipe?

VAMOS
refletir!

VAMOS
refletir!
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é que será possível intervir nos modos de vida da população, construindo práticas mais saudáveis 
e uma melhora dos padrões de vida. Mas é preciso compreender que não basta permanecer na co-
munidade – é preciso ir além, identificando as necessidades da população e construindo parceria de 
longo prazo, capacitando-se para atender as necessidades identificadas. É preciso avançar... Muitas 
vezes, nós trabalhadores de saúde, priorizamos conhecimentos técnicos e não nos apropriarmos de 
conhecimentos sociais e humanísticos, fundamentais para que essa parceria aconteça de fato.

A integralidade, por sua vez:

significa a prestação, pela equipe de saúde, de um conjunto de serviços que atendam às 
necessidades da população adscrita nos campos da promoção, da prevenção, da cura, do 
cuidado e da reabilitação, a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de 
atenção à saúde e o reconhecimento adequado dos problemas biológicos, psicológicos e 
sociais que causam as doenças (MENDES, 2010, p.97).

O exercício da integralidade na APS, também denominada abrangência, exige que se reconheça a 
complexidade das necessidades de saúde das pessoas e famílias da área adscrita, e a busca dos re-
cursos para dar respostas a essas necessidades. O que acontece é que muitas dessas respostas estão 
para além do campo de atuação da APS. Por isso, a integralidade pressupõe que se trabalhe com um 
conceito ampliado de saúde, que considera os determinantes sociais no processo de adoecer, e que 
exige, portanto, uma abordagem interdisciplinar (STARFIELD, 2004; BRASIL, 2007).

O que isso significa, então? Significa que, embora a atenção primária seja a porta de entrada prioritá-
ria e organizadora do sistema de saúde, ela é apenas um componente desse sistema. A APS tem em 
seu pacote de ferramentas de trabalho recursos que permitem compreender mais profundamente a 
realidade das famílias, como as visitas domiciliares e as ações junto a organizações da própria comu-
nidade, como escolas, associações, clubes, entre outros - que permitem conhecer com propriedade 
as necessidades da população. Mas isto não significa que ela tem que atender necessidades que não 
estejam dentro do alcance da APS, portanto, a integralidade do cuidado, no caso das equipes de 
saúde da família, pode significar, muitas vezes, encaminhar os usuários para serviços disponíveis em 
outro nível do sistema de saúde.

O serviço de saúde deve ter um olhar à comunidade por inteiro, buscando enfrentar todos os proble-
mas prevalentes de forma holística. A população precisa se ver reconhecida nas ações da equipe e 
ver que a mesma se estrutura para oferecer um serviço que enfrente e dê resposta satisfatória às suas 
necessidades. Há que se ter, das pessoas envolvidas na gestão, uma compreensão clara deste princí-
pio, pois só assim farão as adaptações necessárias para uma atuação equilibrada com as expectativas 
da população. 

Por outro lado, é preciso que a equipe de APS saiba conversar com a população para ouvir seus an-
seios e colocar a sua capacidade de resposta de forma clara - só assim, havendo respeito entre os 
sujeitos envolvidos no cuidado - equipes e usuários - é que a resposta integral vai ocorrer e a comu-
nidade valorizará as pessoas envolvidas em sua atenção.

A coordenação do cuidado visa “garantir a continuidade da atenção, através da equipe de saúde, 
com o reconhecimento dos problemas que requerem seguimento constante e se articula com a fun-
ção de centro de comunicação das RAS” (MENDES, 2010, p.97).

É muito difícil esgotar o tema da integrali-
dade da atenção em tão poucos parágra-
fos... e nem foi essa nossa intenção! Por 
isso, deixamos como recomendação, para 
complementar seu aprendizado sobre o 
tema, os seguintes textos:

• Integralidade da atenção e integração de 
serviços de saúde: desafios para avaliar a 
implantação de um “sistema sem muros” 
(HARTZ; CONTRANDIOPOULOS, 2004)

• Um modelo de educação em saúde para 
o Programa Saúde da Família: pela integra-
lidade da atenção e reorientação do mo-
delo assistencial (ALvES, 2004)

• Integralidade na atenção básica à saúde. 
Integralidade? Atenção? Básica? (NARvAI, 
2005)

VAMOS
refletir!
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O princípio da coordenação do cuidado, ou coordenação da atenção, como 
também é conhecido, mostra a importância de que todos os serviços de apoio, 
de atenção secundária e terciária sejam coordenados pela APS. Diz respeito, 
portanto, à capacidade da unidade de saúde da família de se integrar com ou-
tros serviços de maior complexidade tecnológica, referenciando os usuários, 
quando necessário (STARFIELD, 2004). Este conceito debatido por Mendes 
(2009) mostra que nenhum sistema de saúde consegue um resultado adequa-
do no manejo de situações crônicas sem que a tecnologia leve – a clínica por 
excelência – seja levada ao seu ápice, oferecendo um acompanhamento ade-
quado e uma coordenação apropriada dos demais níveis do sistema. É muito 
mais efetivo e satisfatório para as pessoas que sintam a presença de alguém 
que delas cuida e se preocupa com as suas necessidades. 

Por outro lado, é muito mais custo-efetivo, pois evita que os demais núcleos 
da atenção, baseados em tecnologias duras (equipamentos e intervenções) 
sejam os responsáveis por um manejo que será mais agressivo. Uma questão 
fundamental trazida por Sackett et al. (2004) e revisada constantemente pelo 
Grupo Cochrane é que a grande maioria das intervenções praticadas na medi-
cina carece de evidência científica que as justifique. Por isso, a coordenação da 
atenção deve ser da APS e ter como sua figura central a avaliação clínica em 
que se considerem as necessidades da pessoa, suas condições de vida e modos 
de interagir com o meio.  O próprio conceito de saúde, produzido por Brum e 
Cordova (apud  CRISTIEE-SEELY, 1984), no seio da APS, é claro na importância 
de se perceber o indivíduo, ao descrever a saúde como a capacidade de cada 
indivíduo em se adaptar ao diferentes estresses apresentados pela vida, sendo 
a doença resultante do “desrespeito” aos limites desta capacidade.

Nenhum dos princípios anteriores que fundamentam a APS tem sentido se a 
coordenação do cuidado não se efetivar. E essa coordenação tem desafios em 
diferentes contextos, a começar na própria Unidade de Saúde da Família, onde 
diferentes membros da equipe cuidam de um mesmo usuário, dispondo de 
diferentes aspectos da informação sobre ele e suas necessidades de saúde - daí 
a importância de que os sistemas de registros sejam qualificados e atualizados; 
entre os diferentes serviços, quando há a referência e a contrarreferência desse 
usuário; e ainda entre diferentes setores públicos que têm informações diver-
sas de uma mesma população (BRASIL, 2007).

Assim, dentre os desafios da coordenação do cuidado estão a melhora da qua-
lidade da informação dos prontuários em saúde, para permitir o compartilhar 
do cuidado e a ação multidisciplinar com uma base única de registros, prefe-
rencialmente informatizada, e a constituição de redes de atenção à saúde, que 
permita a comunicação entre os pontos de cuidado nos diferentes níveis da 
atenção e aumente a qualidade dos serviços prestados ao usuário.

Os atributos derivados, por sua vez, são os três a seguir. A focalização na fa-
mília “implica considerar a família como o sujeito da atenção, o que exige uma 

interação da equipe de saúde com essa unidade social e o conhecimento inte-
gral de seus problemas de saúde” (MENDES, 2010, p.97), ou seja, é a orientação 
do cuidado com base na família e no seu modo de ser e viver.

A orientação comunitária, por sua vez:

significa o reconhecimento das necessidades das famílias em 
função do contexto físico, econômico, social e cultural em que 
vivem, o que exige uma análise situacional das necessidades 
de saúde das famílias numa perspectiva populacional e a sua 
integração em programas intersetoriais de enfrentamento dos 
determinantes sociais da saúde (MENDES, 2010, p.97).

Logo, envolve epidemiologia do território, para o ciclo permanente e virtuoso 
do diagnóstico, planejamento, execução e avaliação das ações na APS.

 A competência cultural, por fim, “exige uma relação horizontal entre a equipe 
de saúde e a população que respeite as singularidades culturais e as preferên-
cias das pessoas e das famílias” (MENDES, 2010, p.97), ou seja, é preciso que nos 
esforcemos em nos adaptar, buscando nos despir de preconceitos e ampliar a 
nossa visão de mundo a partir do território.

E são esses atributos todos que apoiam a APS no cumprimento de suas três 
funções essenciais: a resolubilidade, a comunicação e a responsabilização. E, 
para Mendes (2010, p.98).

A função de resolubilidade, inerente ao nível de atenção primá-
ria, significa que ela deve ser resolutiva, capacitada, portanto, 

Sem a coordenação do cuidado, o primeiro 
contato não passa de uma formalidade admi-
nistrativa, a longitudinalidade fica incompleta e 
a integralidade, então, inviável.
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cognitiva e tecnologicamente, para atender mais de 85% dos problemas de sua população. A 
função de comunicação expressa o exercício, pela APS, de centro de comunicação das RAS, o 
que significa ter condições de ordenar os fluxos e contrafluxos das pessoas, dos produtos e das 
informações entre os diferentes componentes das redes. A função de responsabilização implica 
o conhecimento e o relacionamento íntimo, nos microterritórios sanitários, da população adscri-
ta e o exercício da responsabilização econômica e sanitária em relação a ela.

Pois é, conhecer e reconhecer a interdependência e complementaridade entre atributos e funções da 
APS é fundamental para aproximarmos nossas práticas na Saúde da Família dos resultados possíveis para 
este nível da atenção à saúde.

2.3 A Estratégia de Saúde da Família (ESF)

2.3.1 Histórico da Estratégia de Saúde da Família 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), ao longo dos últimos vinte anos, vem se configurando no 
sentido de pôr em prática os princípios da APS, reorganizando o modelo assistencial tradicional, cen-
trado em práticas curativas e individualistas, com base na abordagem familiar. Esse processo teve início 
formal com a implantação em 1991 do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e, em 1994, 
do Programa de Saúde da Família (PSF).  O PSF se apresentou como uma estratégia inovadora, que veio 
não apenas para reorganizar a atenção primária no SUS, mas para estruturar, de modo essencial, todo o 
sistema público de saúde, na medida em que tem provocado um redirecionamento das prioridades das 
ações em saúde, e mudanças nos demais níveis da atenção, além de colocar equipes multiprofissionais 
mais próximas das famílias e comunidades (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006; COSTA et al., 2009).

O referencial teórico em que se embasa a Saúde da Família, reconhecida enquanto Estratégia, a partir 
de 2006, com a Portaria 648 (BRASIL, 2006b), de acordo com Moysés et al. (1999) tem consistência, pois 
caminha para a ruptura com o modelo hegemônico tecnicista e individualista de pensar e fazer saúde, 
que fragmenta o cuidado e põe em evidência a superespecialização.

Desde o início da ESF se trabalhou com a adscrição de clientela, e, de acordo com a legislação vigente, 
a equipe multiprofissional deve ser responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, sendo a média reco-
mendada de 3.000 (BRASIL, 2006b).

Em dezembro de 2017, 5.487 municípios brasileiros possuíam agentes comunitários de saúde (ACS), to-
talizando 264.275 implantados, 5.467 municípios tinham ESF com 42.119 Equipes de Saúde da Família 
implantadas. Equipe de Saúde Bucal encontra-se presente em 5.027 municípios brasileiros, totalizando 
23.721 equipes implantadas (MS/SAS/DAB, 2017; IBGE, 2017).

Aliás, a expansão do programa não era, desde o início, tão uniforme, antes apresentava diferenças im-
portantes de cobertura, considerando as regiões e os estados, e os diferentes portes de municípios, com 
coberturas populacionais mais elevadas nas regiões Nordeste e Sul do país. A partir de 1998, com a cria-
ção do Piso da Atenção Básica, e com as várias mudanças nos valores dos incentivos que se sucederam, 
o crescimento se efetivou em todas as regiões (BRASIL, 2003). Para conhecer a cobertura da ESF no Brasil 
acesse: http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php

Para que você consolide a compreensão 
do papel da APS nas RAS, complemente 
seu aprendizado sobre o tema com o se-
guinte texto:

A Atenção Primária à Saúde nas Redes de 
Atenção à Saúde, que é um dos tópicos da 
Parte um do livro “A atenção à saúde co-
ordenada pela APS: construindo as redes: 
contribuições para o debate” (OPAS, 2011, 
p. 27-31).

VAMOS
refletir!

Parando para pensar um pouco: você acha 
que a ESF tem conseguido colocar em prá-
tica todos esses fundamentos da APS que 
acabamos de estudar? Ou pelo menos, al-
guns deles? você, membro de uma ESF ou 
da gestão da estratégia, seja qual for a sua 
categoria profissional, consegue ver essa 
mudança no cuidado das pessoas aconte-
cendo no seu território de atuação?

VAMOS
refletir!
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De acordo com Sousa e Hamann (2009), é preciso considerar, entretanto, algumas 
dificuldades verificadas para a expansão da ESF em municípios de pequeno e mé-
dio porte,  e que são potencialmente agravadas nas grandes cidades e metrópoles. 
Esses autores enumeram como fatores dificultadores para a expansão da ESF nas 
grandes cidades os seguintes:

os altos níveis de exclusão no acesso aos serviços de saúde, os agravos 
de saúde característicos dos grandes centros, a oferta consolidada de 
uma rede assistencial desarticulada e mal distribuída, a predominân-
cia da modalidade tradicional de atendimento à demanda e de pro-
gramas verticalizados sem estabelecimento de vínculos com a comu-
nidade do seu território (SOUZA; HAMANN, 2009, p.1329)

Ao falar dos desafios postos para os grandes centros urbanos, o Ministério da Saúde 
já afirmava, desde 2002, que em relação à resolutividade dos serviços de Saúde da 
Família nesses grandes centros, é  preciso enfrentar problemas como: 

o despreparo e a qualificação insuficiente dos médicos de família; a fal-
ta de mecanismos de relação do PSF com outros serviços (decorrente, 
entre outras, das dificuldades de desenvolvimento de sistemas de re-
ferência e contrarreferência); as precariedades das redes ambulatoriais 
e hospitalares locais preexistentes. (BRASIL, 2002, p. 21).

O CONASS destaca, ainda, dentre esses fatores dificultadores da expansão, especial-
mente nos municípios de grande porte: a capacitação dos profissionais das equipes 
e a integração delas com a rede já existente de serviços (BRASIL, 2003).

Diante dessas dificuldades, com o intuito de contribuir para a implantação e conso-
lidação da ESF nos municípios que possuem mais de 100 mil habitantes e incentivar 
a melhoria da qualidade dos processos de trabalho e do desempenho dos serviços 
de saúde no país, o Ministério da Saúde, com o apoio do Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD , implementou, a partir de 2003, o Projeto 
de Expansão e Consolidação à Saúde da Família - PROESF, em execução em 187 mu-
nicípios brasileiros e nas 27 Unidades da Federação (BRASIL, 2010). 

Seria muita pretensão resumir a história da ESF em três páginas. Mas, procuramos 
dar uma noção geral desses mais de 20 anos de história. Reconhecemos que se tra-
ta de um período muito curto na história para mudar todo o jeito de fazer saúde 
dessa geração. Além disso, a Saúde da Família trabalha com perspectivas de longo 
prazo, com mudanças gradativas, e que não dependem exclusivamente do setor da 
saúde (MOYSÉS et al., 1999). O que não se pode negar é que, com esses números de 
cobertura, a ESF tem contribuído para a expressiva ampliação da oferta de serviços 
básicos em todo o Brasil, e também do acesso a esses serviços.

Entretanto, de acordo com Costa et al. (2009), a expansão da cobertura e do aces-
so não pode ser entendida automaticamente como sinônimo  de integralidade  e 
qualidade do cuidado produzido. Por isso, mesmo diante dos avanços quantitativos 
alcançados pela ESF e do reconhecimento internacional, é preciso encarar diversos 
desafios, dentre os quais está o de integrar os diversos pontos da rede de atenção à 

saúde do sistema (BRASIL, 2007), que só pode ser alcançado se conseguirmos avan-
çar no sentido de guardar as características essenciais ao trabalho na APS, que são: 
o primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade da atenção e a coordenação 
do cuidado.

Merece também destaque o fato de em 2008, com a Portaria 154 (BRASIL, 2008a), 
terem sido implantados os NASF – Núcleos de Apoio à Saúde da Família, hoje deno-
minados Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), que 
têm como responsabilidade central atuar e reforçar as nove diretrizes na atenção 
à saúde, que são: a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, a educação popular, 
o território, a integralidade, o controle social, a educação permanente em saúde, 
a promoção da saúde e a humanização. A equipe do NASF-AB, em parceria com 
as equipes de Saúde da Família, deve criar espaços de discussões para gestão do 
cuidado, como, por exemplo, reuniões e atendimentos conjuntos constituindo pro-
cesso de aprendizado coletivo. Dessa maneira, o NASF-AB não se constitui porta 
de entrada do sistema para os usuários, mas apoio às equipes de Saúde da Família, 
tendo como eixos a responsabilização, a gestão compartilhada e o apoio à coorde-
nação do cuidado que se pretende pela Saúde da Família. As áreas estratégicas do 
NASF-AB são as seguintes: atividade física/práticas corporais; práticas integrativas 
e complementares; reabilitação; alimentação e nutrição; saúde mental; serviço so-
cial; saúde da criança/do adolescente e do jovem; saúde da mulher e assistência 
farmacêutica. A portaria em vigor agora corresponde à nº 2.436, onde consta toda a 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), incluindo os NASF-AB.

Para entender mais sobre os NASF-AB, 
consulte os seguintes documentos:

• Portaria nº 2.436, de setembro de 2017.

• DIRETRIZES DO NASF: Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família (Cad. Atenção Básica nº 
27 e 39)

VAMOS
refletir!
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2.3.2 Diretrizes Básicas do Trabalho em Saúde da Família3

Como qualquer disciplina, trabalhar em Saúde da Família também tem as suas diretrizes básicas, as quais derivam dos 
princípios da medicina de família, primeiramente desenvolvidos pelo Colégio Canadense de Medicina de Família. 

De acordo com Wagner (1999) podemos dividir esses princípios em quatro diretrizes básicas:

Mas de que habilidades se está falando aqui? O profissional de saúde da família precisa ser centrado na atenção ao usuá-
rio, comprometido e sua família, trabalhando centrado nas evidências que suportam as suas condutas. Ele também deve 
ser capaz de analisar as condições de risco que possam surgir na população sob sua responsabilidade. Segundo o Dr. Da-
vid Seegal, citado em Primary Care Medicine, editado por John Noble em 1996, o profissional de Saúde da Família deve ser 
assim definido: bem treinado e desenvolvendo educação continuada ao longo da vida; com senso de valor que distingue 
o que é importante do que não é importante; capaz de manejar apropriada e eficientemente os usuários; interessado em 
pessoas e em comunicação; com conhecimento do usuário e do caso; com habilidade de trabalhar duro, não ditado pelo 
relógio; pontual, não apenas no sentido de chegar na hora marcada, mas de cumprir pactos feitos com usuários ou comu-
nidade; com conhecimento de suas limitações e disposição para buscar ajuda; orgulhoso do trabalho bem feito; hábil em 
acertar o seu próprio passo; compromissado com o usuário em 1º lugar; com habilidade em dar o seu melhor e inspirar 
confiança nos seus contemporâneos; e com demonstração entusiasmo e equanimidade (MCWHINEY, 1997).

Nossa, quantas habilidades, não?! É claro que é difícil achar um profissional que agregue todas elas, mas uma equipe, essa 
sim é possível de existir com tais habilidades, distribuídas entre seus membros.

Como você deve ter notado, essas habilidades não se restringem apenas a desenvolver habilidades práticas, manuais ou 
teóricas ligadas exclusivamente à parte técnica, mas, mais do que isto, são um amplo entendimento da epidemiologia, 
nos aspectos clássicos, clínicos e sociais. São uma compreensão social do usuário, de sua família e da comunidade em que 
se insere. A análise das informações deve ser aprofundada: qual a fundamentação das decisões clínicas, qual a relevância 
da informação para a comunidade na qual estou inserido – como isto se aplicaria no meu dia-a-dia.

Portanto, você já pode perceber que, ao contrário do que muita gente pensa por aí, fazer Saúde da Família exige muita 
habilidade.

3  Este tópico, “Diretrizes Básicas do Trabalho em Saúde da Fa-
mília, é uma adaptação do texto “OS PRINCÍPIOS DO PSF”, de Hamilton 
lima Wagner (1999),  que tem como base o texto Four principles of family 
medicine (THE COLLEGE OF FAMILY PHYSICIANS OF CANADA, 1996).

1º - O profissional de saúde da família deve ser hábil.
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A comunidade adscrita à equipe reconhece nela fonte de recursos para as suas necessidades de saúde, ao mesmo tempo 
em que a equipe deve tratar toda a sua população como de risco – investindo em educação e promoção para a saúde, 
avaliando as novas informações de forma crítica, mantendo registros adequados das suas atividades de forma clara, con-
tribuindo para a melhoria do trabalho em equipe e permitindo um bom acompanhamento da epidemiologia da sua área, 
por exemplo, atualizando os dados do cadastro das famílias, dos prontuários e do genograma. Para se manter enquanto 
fonte de recursos, o profissional da Saúde da Família precisa ser também estudante autodidata, refletindo a sua prática de 
forma científica, baseando-se nas melhores evidências científicas, advogando em prol do seu usuário quanto às políticas 
públicas de saúde e se responsabilizando pelos recursos alocados na saúde.

O compromisso com a comunidade é rigoroso, o profissional precisa se sentir parte dela e por ela também responsá-
vel – o que não é simplesmente atender consultas, imunizar ou fazer procedimentos;  é entender o seu funcionamento, 
compreendê-la e, a partir dela, iniciar a construção de um novo modo de viver, mais saudável, dentro da realidade e da 
cultura a ser trabalhada. Todos os seus componentes devem ser considerados, pois compartilham do mesmo ambiente e 
modo de viver.

As novas informações sobre a comunidade devem sempre ser consideradas de modo a reforçar a relação de vínculo e 
aumentar a eficiência da equipe de saúde. As novas informações técnicas precisam ser analisadas em relação à sua rele-
vância para a comunidade, à sua validade científica e à sua aplicabilidade técnica.

Os registros devem ser mantidos atualizados e feitos de forma clara, de modo a subsidiar o trabalho da equipe, permitindo 
o estudo da família e dos indivíduos, o que melhora a eficiência e a resolutividade do grupo de trabalho. Dentre os regis-
tros, é fundamental a atualização constante da folha de rosto – listagem de problemas, dados vacinais, hospitalizações, 
dados gineco-obstétricos. São esses dados que permitirão ações de prevenção e de educação em saúde voltados para a 
realidade da comunidade, pois são eles que darão seu perfil epidemiológico, orientando a nossa necessidade de forma-
ção e estudo.

A prática da Equipe de Saúde da Família deve ser voltada para a reflexão e para o estudo, para buscar a informação ade-
quada que subsidie o seu trabalho, reservando um tempo diário para as atividades de educação e de estudo,  promoven-
do o crescimento de seus componentes.

O indivíduo e a sua família devem ser o alvo da sua atenção, por isso busque o compromisso com o usuário, defendendo-o 
junto ao Sistema de Saúde, de modo a facilitar a solução de seus problemas e aumentando a sua satisfação com o serviço 
ofertado. Não se esqueça que, em certa média, você, profissional de Saúde da Família, é responsável pela utilização do 
dinheiro público alocado para o Sistema de Saúde – refletindo suas práticas sempre sobre o custo-benefício da utilização 
desses recursos.

2º - O profissional de saúde da família é fonte de recursos para uma população definida.
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É a epidemiologia da área que deve ditar o enfoque a ser desenvolvido, por isso a equipe precisa conhecê-la epidemio-
logicamente. Claro que problemas chegam muitas vezes de forma indiferenciada; casos iniciais, não bem definidos,  que 
dependem da confiança e do relacionamento estabelecido ao longo do tempo – a longitudinalidade do cuidado permite 
à equipe, especialmente ao médico, condutas mais expectantes pela parceria estabelecida.

Por outro lado, a frequência relativa dos problemas é grande, sendo a maioria do tempo usado para atender um número 
limitado de casos – em geral não mais que 25 doenças - o que permite que o profissional desenvolva as suas habilidades 
na área. Devemos nos tornar capazes de estudar esses casos.

O usuário deve ser acompanhado em vários contextos, seja nas unidades de saúde, no hospital, nas suas casas ou nos seus 
ambientes de trabalho, de modo a promover integralmente a sua saúde e facilitar a sua recuperação. É preciso considerar 
todo o sistema como uma equipe, um time de trabalho – equipe da unidade, especialistas e serviços de apoio, hospital e 
unidades de alta complexidade. Mas isso também exige que o profissional de Saúde da Família saiba encaminhar o indi-
víduo quando o problema estiver fora da sua competência, e até acompanhando a visita ao local de referência, de modo 
a melhorar a eficiência.

Temos que compreender que a saúde enquanto serviço existe para atender ao cidadão, o qual deve ser o objeto do nosso 
interesse. Não cabem dentro da proposta atitudes como “eu sou o responsável pela sua saúde” – há que se construir uma 
parceria com o usuário, na qual equipe,  indivíduos e família se corresponsabilizam pela produção de saúde. É preciso re-
conhecer que não existe mais essa história de que a equipe detém o conhecimento científico, - ela só tem informação em 
algumas coisas - mas o indivíduo e sua família também têm conhecimentos. É desta interação que a saúde é promovida e 
que se pode alcançar a eficiência esperada com as ações na Saúde da Família. 

Como foco do nosso interesse, o usuário deve ser tratado com respeito e cordialidade, de modo  que se estabeleça uma 
parceria pouco a pouco - nossa ação é planejada ao longo do tempo! O vínculo estabelecido através dessa parceria per-
mitirá uma ação mais eficiente, aumentando a satisfação da comunidade com o serviço ofertado e do profissional com o 
resultado obtido.

Ouvir o usuário é básico, conhecer o que pensa a sua família também, o usuário fica conosco alguns minutos e a vida intei-
ra com sua família, não compreender isso é não compreender por que muitas vezes ele não segue as nossas orientações. 
O entendimento de como a comunidade funciona, seus credos e ídolos permite uma noção melhor de como orientar e 
interagir.

3º - A Saúde da Família é disciplina baseada na comunidade.

4º - A relação equipe de saúde com o usuário e sua família se torna central.
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2.3.2 Princípios Gerais da ESF

Não há como falar nos princípios gerais da ESF se não pensarmos que ela tem como centro a reorganização da Atenção 
Básica no Brasil, respeitando os princípios doutrinários e organizativos do SUS. A Portaria nº 2.436 (BRASIL, 2017)  reafirma 
a Saúde da Família enquanto estratégia prioritária para a organização da Atenção Básica no nosso país e, por isso, precisa 
estar gravada no coração de cada membro de Equipe da Saúde da Família.

Essa legislação se apresenta como um manual básico para organização da Saúde da Família, trazendo: os princípios gerais 
da Estratégia bem como as responsabilidades de cada nível do governo na efetivação dessa política; a infraestrutura e 
recursos necessários; o processo de trabalho recomendado; a capacitação das equipes; as orientações para o processo de 
implantação e o financiamento, além de pontuar os papéis comuns e específicos dos profissionais das equipes.

É não é por acaso que os princípios vêm primeiro nesta ordem da Portaria... Os princípios são a base da organização da 
Saúde da Família, como o alicerce em uma construção, portanto, são fundamentais para garantir sustentabilidade ao 
modelo.

De acordo com a Portaria nº 2.436 (BRASIL, 2017), a Atenção Básica tem como princípios e diretrizes:

Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de serviços ofertados na Atenção 
Básica serão orientadores para a sua organização nos municípios, conforme descritos 
a seguir:

Princípios

• Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferen-
cial da RAS (primeiro contato), acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e 
corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento 
de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica 
de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que 
as equipes que atuam na Atenção Básica devem receber e ouvir todas as pessoas que 
procuram seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações exclu-
dentes, e a partir daí construir respostas para suas demandas e necessidades.

• Equidade: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e 
saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à 
saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Ficando proi-
bida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, 
orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, 
escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outras, com estratégias 
que permitam minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que possam 
vir a sofrer estigmatização ou discriminação; de maneira que impacte na autonomia e 
na situação de saúde.

• Integralidade: É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde 
que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, 
da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da 
cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos. Inclui a res-
ponsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde 
e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, am-
bientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de 
cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da ampliação da autonomia 
das pessoas e coletividade.

Diretrizes

Regionalização e Hierarquização: dos pontos de atenção da RAS, tendo a 
Atenção Básica como ponto de comunicação entre esses. Considera-se regiões 
de saúde como um recorte espacial estratégico para fins de planejamento, or-
ganização e gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada loca-
lidade, e a hierarquização como forma de organização de pontos de atenção da 
RAS entre si, com fluxos e referências estabelecidos. 

Territorialização e Adstrição: de forma a permitir o planejamento, a programa-
ção descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com 
foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes 
e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele 
espaço e estão, portanto, adstritos a ele. Para efeitos desta portaria, considera-se 
Território a unidade geográfica única, de construção descentralizada do SUS na 
execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, 

pRINCÍpIOS E DIRETRIZES DA ATENÇÃO BáSICA

I

II
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proteção e recuperação da saúde. Os Territórios são destinados para dinami-
zar a ação em saúde pública, o estudo social, econômico, epidemiológico, 
assistencial, cultural e identitário, possibilitando uma ampla visão de cada 
unidade geográfica e subsidiando a atuação na Atenção Básica, de forma 
que atendam a necessidade da população adscrita e ou as populações es-
pecíficas.

População Adscrita: população que está presente no território da UBS, de 
forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabili-
zação entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações 
de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referên-
cia para o seu cuidado.

Cuidado Centrado na Pessoa: aponta para o desenvolvimento de ações de 
cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os 
conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir 
e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saú-
de de forma mais efetiva. O cuidado é construído com as pessoas, de acordo 
com suas necessidades e potencialidades na busca de uma vida indepen-
dente e plena. A família, a comunidade e outras formas de coletividade são 
elementos relevantes, muitas vezes condicionantes ou determinantes na 
vida das pessoas e, por consequência, no cuidado.

Resolutividade: reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, uti-
lizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e cole-
tivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positi-
vos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na 
perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos 
sociais. Deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde 
da população, coordenando o cuidado do usuário em outros pontos da RAS, 
quando necessário.

Longitudinalidade do cuidado: pressupõe a continuidade da relação de 
cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais 
e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acom-
panhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na 
vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de 
iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e 
da falta de coordenação do cuidado.

Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usu-
ários entre os pontos de atenção das RAS. Atuando como o centro de co-
municação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo 
cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através de uma relação 
horizontal, contínua e integrada, com objetivo de produzir a gestão com-
partilhada da atenção integral. Articulando também as outras estruturas das 

redes de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais.

Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob 
sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em re-
lação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o plane-
jamento das ações, assim como, a programação dos serviços de saúde, parta 
das necessidades de saúde das pessoas.

Participação da comunidade: estimular a participação das pessoas, a orien-
tação comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a competência 
cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade 
na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do ter-
ritório. Considerando ainda o enfrentamento dos determinantes e condicio-
nantes de saúde, através de articulação e integração das ações intersetoriais 
na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais 
centradas nas pessoas e no exercício do controle social.

III     

IV     

V     

VI     

IX     

VII     

VIII     
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Podemos afirmar, por fim, que a APS é um novo paradigma de saúde para o nosso meio, um olhar 
diferenciado em que se percebe a pessoa em seu contexto e no de sua família e, em vez de reagir 
às queixas e às demandas, busca-se uma ação de prevenção e promoção à saúde. Tanto os teóri-
cos que exploram o tema, como os organismos nacionais e internacionais envolvidos no estudo 
das condições e determinantes da saúde, identificam a necessidade de rever os modelos de saúde 
fragmentados e voltados para atendimento às necessidades sentidas.

Construir uma APS de qualidade passa por entender os seus atributos e responsabilidades e os 
colocar em prática. São eles que conformam a atenção e a estrutura dos serviços. Também pas-
sa por compreender os seus princípios de atuação – a competência clínica, uma população alvo 
identificada e sob a responsabilidade da equipe, o trabalho centrado na realidade epidemiológica 
e a relação pessoa e sua família com os centros do trabalho. Esse conjunto de princípios e diretri-
zes leva à eficiência e à efetividade da APS. Se nós, trabalhadores da Saúde da Família, perdemos 
a noção de que é a aplicação de todos – em conjunto – que torna a APS concreta, geramos uma 
incompreensão da ação, seja pela população, seja pelos gestores do sistema, seja pela própria 
equipe. Precisamos e podemos mudar a história das nossas equipes!

Resumindo:

I – Princípios:

a) Universalidade;

b) Equidade; e

c) Integralidade.

II – Diretrizes:

a) Regionalização e Hierarquização:

b) Territorialização;

c) População Adscrita;

d) Cuidado centrado na pessoa;

e) Resolutividade;

f ) Longitudinalidade do cuidado;

g) Coordenação do cuidado;

h) Ordenação da rede; e

i) Participação da comunidade.
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SEÇÃO 3

3.1 Por que discutir Processos de Trabalho na ESF?

Definição de Processos de Trabalho, segundo Dicionário Aurélio de Português online:

Processo: Ato de proceder, ir por diante; seguimento, curso, marcha; sucessão de estados ou 
mudanças; maneira pela qual se realiza uma operação segundo determinadas normas, técnica, 
método.   

Trabalho: Atividade coordenada, de caráter físico e/ou intelectual necessária para a realização 
de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento; maneira de trabalhar a matéria, com manejo 
ou a utilização de instrumentos de trabalho.

Processo de trabalho é definido como a forma com que se realiza o trabalho, tendo como ele-
mentos em sua realização, no caso específico dos serviços de saúde, o usuário, os profissionais 
de saúde, a gestão e a própria rede de serviços, com objetivo de chegar a um produto que é a 
saúde.

veja o fluxograma a seguir:

pROCESSOS DE TRABALHO
você já parou para pensar como se dá o 
processo de trabalho em sua prática diá-
ria? Ele é baseado na atenção à saúde do 
usuário e sua família? O trabalho é plane-
jado segundo as necessidades de sua co-
munidade? 

VAMOS
refletir!

PRODUZ

Atos de saúde: 
procedimentos, 
acolhimentos, 

responsabilização

Intervenção em saúde, 
sob a forma de 

cuidados, atuando 
sobre ”problemas de saúde”

Com a produção 
do cuidado à saúde, 

visa-se como resultado
a cura, a promoção e a 

proteção da saúde

Que, como se supõe, que 
impacta sobre os direitos
dos usuários �nais, tidos 

como necessidades de
saúde, aumentando seus 

graus de  autonomia
de vida.

PRODUZ

TRABALHO
EM SAÚDE

Fonte: A perda da dimensão cuidadora na produção de saúde: uma discussão do modelo assistencial e da intervenção no seu modo de trabalhar a assistência (MERHY, 2009).
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Segundo Merhy (2004), a reflexão conceitual é parte integrante do trabalho, para que possa haver a compreensão do 
que se está realizando, somente desta forma você passará a ser protagonista da ação.

O trabalho em saúde ainda é fragmentado. Este modelo se baseia no modelo de processos de trabalho de Taylor 
(1908), implantado desde o início do século vinte, a fim de se estabelecerem processos de trabalho, com maior pro-
dutividade, exercidos em tempos menores, de forma padronizada, fragmentando a produção de materiais, de forma 
que o indivíduo tenha uma baixa governabilidade sobre os processos de execução da ação. Este modelo, que foi 
inicialmente implantado nas indústrias, logo passou a ser adotado pelas empresas que prestavam serviços, dentre 
elas o serviço de saúde. 

O serviço de saúde passou a adotar a fragmentação das ações, voltadas ao atendimento de doenças, centradas no 
saber técnico, com baixa interferência do usuário que sofre o atendimento, e com baixa responsabilização sanitária. 
E essas ações são, fundamentalmente, avaliadas pela produção de serviços.

 Ao se fazer um trabalho, gera-se um produto. Temos de um lado o executor do trabalho e as ferramentas, e  do outro 
lado o usuário do produto, não havendo relação entre usuário e produtor do serviço. Na área de saúde isto é impos-
sível, o produto final é o cuidado à saúde, havendo uma inter-relação dinâmica entre o trabalhador, as tecnologias e 
o usuário, gerando a elaboração partilhada do ato do cuidado à saúde.

Segundo este mesmo autor (Merhy, 2004), esta inter-relação no processo de trabalho desencadeia mudanças no pro-
dutor do cuidado e no usuário que vem em busca de soluções para seus problemas, e procura recuperar a autonomia 
sobre sua vida. Esta relação deve permitir a livre expressão dos seus partícipes. Aqui pode ocorrer um problema, 
que é verificado na prestação de serviços na área de saúde. Quando o cuidado não é centrado no usuário, seguindo 
a lógica de produção de atendimentos, não há espaço para esta construção entre os atores, gerando, por um lado, 
frustração com as práticas realizadas, e por outro, a insatisfação do usuário com a qualidade do cuidado que sai da 
unidade de saúde sem a resolução das necessidades por ele sentidas. Na relação usuário/profissional de saúde preci-
sa ocorrer a corresponsabilização em torno do problema apresentado, fortalecendo vínculos e aceitação.

Relembrando:

O SUS propõe a reorientação do modelo assis-
tencial, que era centrado na doença, na produ-
ção de procedimentos, no atendimento médi-
co, para um modelo assistencial centrado no 
indivíduo e coletividade, através da reflexão 
sobre as rotinas de serviço que devem ser usuá-
rio  centradas. O Programa de Saúde da Família, 
no ano de 2006, passa a ser nominado como 
Estratégia Saúde da Família, a fim de procurar 
garantir a integralidade das ações e a respon-
sabilização pelo território. A mudança para de-
nominação - Estratégia - guarda em seu sentido 
todo um repensar e redefinição trabalho, que 
deve ser planejado, voltado para a atenção de 
saúde de seu território. Porém, permanece ain-
da, prescritivo, no sentido de se cumprir a exe-
cução dos indicadores de saúde determinados 
no Pacto de Atenção à Saúde.

Conhecendo um pouco do Pacto pela Saúde

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, divulga o Pacto pela Saúde e aprova as diretrizes operacionais do referido Pacto, nos 
três componentes:

PACTO PELA vIDA: Está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resulta-
dos e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.

PACTO EM DEFESA DO SUS: Envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas, no sentido de reforçar o SUS 
como política de Estado, como estratégia de mobilização social envolvendo o conjunto da sociedade brasileira, instituição da 
saúde como direito de cidadania, tendo o financiamento público da saúde como um dos pontos centrais.

O PACTO DE GESTÃO DO SUS: Estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado de forma a diminuir as competências 
concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e 
solidária do SUS. Reforça a territorialização da saúde como base para organização dos sistemas, estruturando as regiões sanitárias 
e instituindo colegiados de gestão regional. Reitera a importância da participação e do controle social com o compromisso de 
apoio à sua qualificação. Explicita as diretrizes para o sistema de financiamento público tripartite.
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3.2 Componentes do Processo de Trabalho4

O trabalho em geral é o conjunto de procedimentos pelos quais os homens atuam, 
por intermédio de meios de produção, sobre algum objeto para, transformando-
-o, obterem um determinado produto que pretensamente tenha alguma utilidade.

A reflexão crítica e contínua sobre o processo de trabalho e sua transformação é 
uma característica marcante da humanidade e constitui uma parte central do pro-
cesso de desenvolvimento humano. O grau de dificuldade dessa reflexão aumenta 
com a complexidade e com a indeterminação dos processos de trabalho. Quanto 
mais complexo o processo de trabalho e quanto menos sistematizado for, mais 
difícil será refletir sobre ele.

Essas são características muito presentes na APS e na ESF. Por isso, é fundamental 
que os profissionais aí inseridos desenvolvam habilidades para a aplicação de ins-
trumentos que possibilitem a reflexão crítica e a transformação do seu processo de 
trabalho.

Em um processo de trabalho, as finalidades ou objetivos são projeções de resul-
tado que visam satisfazer necessidades e expectativas dos homens conforme sua 
organização social em dado momento histórico.

Os objetos a serem transformados podem ser matérias-primas ou materiais já pre-
viamente elaborados ou, ainda, certos estados ou condições pessoais ou sociais.

Os meios de produção ou instrumentos de trabalho podem ser máquinas, ferra-
mentas ou equipamentos em geral, mas também, em uma visão mais ampla, po-
dem incluir conhecimentos e habilidades.

Os homens são os agentes de todos os processos de trabalho em que se realiza a 
transformação de objetos ou condições para se atingir fins previamente estabele-
cidos.

O conceito e o esquema geral dos processos de trabalho são oriundos da econo-
mia e ganharam utilidade especial na análise de processos de trabalho específicos 
na ergonomia e na saúde do trabalhador, na engenharia de produção e na admi-
nistração.

vamos, a partir de agora, abordar, de forma mais detalhada, cada componente do 
processo de trabalho.

Todo processo de trabalho é realizado para se atingir alguma(s) 
finalidade(s) determinada(s) previamente. Pode-se dizer, por-
tanto, que a finalidade rege todo o processo de trabalho e é 
em função dessa finalidade que se estabelecem os critérios ou 
parâmetros de realização do processo de trabalho.

O objetivo do processo de trabalho é a produção de um dado 
objeto ou condição que determina o produto específico de 
cada processo de trabalho. Com esse produto, por sua vez, 
pretende-se responder a alguma necessidade ou expectativa 
humana, as quais são determinadas ou condicionadas pelo de-
senvolvimento histórico das sociedades.

Deve-se destacar que, como todo processo de trabalho é regi-
do pelos fins estabelecidos, a escolha e o estabelecimento des-
ses fins ou objetivos é uma atividade de crucial importância. É 
aí que se localizam, mesmo que não explicitamente, as grandes 
questões sociais e de poder na determinação dos processos de 
trabalho.

Atualmente, em nossa sociedade, em quase todas as institui-
ções, a definição das finalidades está quase completamente 
alienada, fora do poder de decisão dos trabalhadores que reali-
zam as atividades produtivas diretas.

Quem define as finalidades são, geralmente, grupos restritos 
que ocupam os níveis mais elevados da hierarquia institucio-
nal. Talvez, por isso, seja comum nas análises dos processos de 
trabalho, omitirem este componente – o objetivo ou finalidade 
– em seus esquemas analíticos, tratando-o como um dado ex-
terno ao próprio trabalho. Essa é, em nosso entendimento, uma 
visão equivocada e viciada, que pressupõe a impossibilidade 
de os trabalhadores deliberarem sobre o conjunto da produção 
social.

4 Este texto é uma adaptação da Parte 1 – O Processo de trabalho, da Unidade Didática I - Organização do pro-
cesso de trabalho na atenção básica à saúde do curso de Especialização em Atenção Básica em  Saúde da Família, do 
Programa Ágora, do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG,  feita pelos organizado-
res do presente caderno, por isso  os créditos devem ser  atribuídos aos seus autores - Horácio Pereira de Faria, Ivan Batista 
Coelho, Marcos Azeredo Furquim Werneck, Max André dos Santos (2010).

Objetivos ou finalidades



Princípios Gerais e o Processo de Trabalho na Estratégia Saúde da Família 43

Todo processo de trabalho é desenvolvido com o uso de meios 
específicos para cada condição particular. Os meios e condi-
ções de trabalho se combinam na realização do trabalho, por 
meio da atividade produtiva.

As ferramentas e estruturas físicas para o trabalho, como má-
quinas, equipamentos, instrumentos, edificações e o ambien-
te que permitem que o trabalho se realize; os conhecimentos, 
sistematizados ou não, e as habilidades utilizadas no processo 
de trabalho, comumente chamados de meios intangíveis (ou 
tecnologias leve-duras e leves, na terminologia cunhada por 
Emerson Merhy) contribuem para a análise dos processos de 
trabalho em saúde; por fim, podemos considerar também as 
próprias estruturas sociais, que são determinantes, por exem-
plo, para as relações de poder no trabalho e para os rendimen-
tos dos diversos tipos de trabalho.

Tecnologias de trabalho, segundo Merhy; Franco (2003): 1- Cen-
tradas em máquinas e instrumentos, chamadas de “tecnologias 
duras”; 2- Centradas no conhecimento técnico, chamadas de 
“tecnologias leve-duras”; 3- Centradas nas relações, chamadas 
de “tecnlogias leves”.

Todo processo de trabalho tem um sujeito – ou conjunto de sujeitos – que executa as ações, estabelece os obje-
tivos e as relações de adequação entre os meios e condições que realizam a transformação no objeto.

Deve-se considerar o agente do trabalho na complexidade de sua existência real. Nos processos de trabalho, 
muitas vezes, a atividade é realizada por apenas um indivíduo, embora, raramente, isso ocorra em todo o proces-
so de trabalho. Trata-se, então, de um sujeito individual exercendo uma atividade ou um conjunto dado de ativi-
dades. Com frequência, no entanto, encontramos, nos processos de trabalho, atividades coletivas, conjuntas ou 
complementares de vários indivíduos. Nesse caso, falamos, normalmente, em trabalho de grupo ou de equipe.

A maior parte dos processos de trabalho, individuais ou de equipe realiza-se dentro de organizações sociais ou 
instituições especialmente constituídas para um determinado fim. Além disso, deve-se considerar que todos 
esses sujeitos são formados e desenvolvem suas atividades em uma sociedade determinada. Assim, os objetivos, 
bem como os procedimentos analíticos e operacionais de adequação de meios, condições e fins são estabeleci-
dos e realizados em todos esses níveis (social, institucional, de equipe ou grupo e individual).

Portanto, dependendo da perspectiva de análise, o agente do trabalho pode e deve ser visto como um indiví-
duo, um grupo ou equipe, uma instituição ou uma sociedade.

Todo processo de trabalho se realiza em algum objeto, sobre o 
qual se exerce ação transformadora, com o uso de meios e em 
condições determinadas.

Elementos físicos e biológicos ou mesmo elementos simbóli-
cos, assim como subjetividades ou complexos sociais, podem 
ser objetos nos diversos processos de trabalho.

Meios e condições

Agente ou sujeito

Objeto

Para conhecer melhor estes conceitos, leia o ar-
tigo: Por uma Composição Técnica do Trabalho 
centrada no campo relacional e nas tecnologias 
leves, de Emerson Merhy.
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Até este ponto do texto, consideramos os objetivos dos processos de trabalho sob um ângulo predo-
minantemente técnico, da finalidade imediata do trabalho (produzir uma mesa, aplicar uma vacina, 
preparar uma comida etc.). Porém, todo processo de trabalho realiza também objetivos existenciais e 
sociais dos sujeitos nele envolvidos, objetivos estes que podem estar claros ou não para esses sujeitos.

Em primeiro lugar, o processo de trabalho é um momento privilegiado de exercício de capacidades, de 
manifestação ativa dos indivíduos humanos e, por isso, podemos dizer que a realização em si dessas in-
dividualidades é também um objetivo de todo trabalho. Dito de outra forma, desenvolver a capacidade 
e a possibilidade de realizar um trabalho pode ser, em si mesmo, um objetivo.

Aqui se incluem potencialidades e expectativas individuais que são sempre formadas ou desenvolvidas 
socialmente. Destaca-se que parte não desprezível dessa realização, assim como da produtividade do 
trabalho, deve-se às relações interpessoais nas equipes de trabalho. Dessa inter-relação também emer-
gem objetivos diversos daqueles relacionados à realização dos produtos, que tecnicamente são o fim 
do trabalho da equipe.

Em segundo lugar, é claro que as instituições apresentam objetivos que vão muito além da simples 
realização dos produtos para os quais elas são designadas. Esses objetivos variam, certamente, com o 
caráter das instituições em questão. Um exemplo clássico é aquele das empresas privadas dentro das re-
lações sociais capitalistas. Nessas condições, as instituições sempre têm como objetivo final não apenas 
a fabricação de um produto, mas também produzir certo volume ou percentual de lucro, ou conquistar 
certa posição no mercado. A realização de seus produtos ou serviços é, de fato, meio para atingirem tal 
fim. Do mesmo modo, dentro das instituições públicas, por meio das quais se realizam, por exemplo, os 
serviços públicos de saúde e educação no Brasil, há objetivos de interesse dos representantes políticos, 
tais como a conquista e a manutenção de posições de poder nos diversos níveis institucionais: local, 
municipal, regional, estadual e nacional.

Por fim, todos esses objetivos ou expectativas individuais, grupais ou institucionais se dão numa deter-
minada sociedade, que também produz (de uma maneira ou outra) objetivos ou expectativas, expres-
sos, mais ou menos claramente, em padrões, valores e metas.

Nos níveis institucional e social é que se definem também as retribuições, as recompensas (salário, por 
exemplo) atribuídas aos diversos indivíduos, conforme suas posições na divisão do trabalho. Essas re-
compensas representam parcela significativa das condições de trabalho e, ao mesmo tempo, certamen-
te, constituem parte dos objetivos dos agentes individuais nos processos de trabalho.

Pode-se concluir que todos os objetivos dos processos de trabalho são, portanto, estabelecidos por 
subjetividades ou complexos de subjetividades em diversos níveis de estruturação, que, como tal, fun-
cionam como agentes, em sentido amplo, nos processos de trabalho. 

Objetivos existenciais ou sociais nos processos de trabalho



Princípios Gerais e o Processo de Trabalho na Estratégia Saúde da Família 45

SEÇÃO 4

Esta seção tem como objetivo principal a discussão do processo de trabalho na Atenção Básica 
(AB). São objetivos específicos desta seção: identificar as especificidades do processo de traba-
lho em saúde dentro do contexto de prestação de serviços; compreender as implicações destas 
especificidades no trabalho das Equipes de Saúde; compreender o papel do profissional de 
saúde dentro da especificidade do processo de trabalho em saúde.

Com a finalidade de organizar o texto de forma didática, buscaremos identificar, articular e 
contextualizar os elementos do processo de trabalho na realidade da prestação de serviços de 
saúde e suas particularidades, refletindo ainda sobre o conceito de território. Nesse sentido, 
apresentamos o texto seccionado nas seguintes partes:

Antes de considerarmos o(s) processo(s) de trabalho em saúde, 
abordaremos, rapidamente, algumas especificidades dos processos 
de trabalho na prestação de serviços em geral.

O pROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BáSICA

01 As especi�cidades do processo de 
trabalho na prestação de serviços

A noção de território

Os agentes ou sujeitos

Os objetivos e �nalidades

Os meios e as condições

Os objetos e os produtos

02

03

04

05

06



Princípios Gerais e o Processo de Trabalho na Estratégia Saúde da Família 46

Na prestação de serviços, o objetivo é a criação ou produção de certas condições ou estados para os 
indivíduos demandantes dos serviços. Por exemplo: prestar uma informação, cortar o cabelo, passar 
uma roupa...

Em alguns desses casos, realizam-se, portanto, modificações nos próprios consumidores do serviço. 
Nessas situações é preciso considerar que os consumidores do serviço são, também, direta ou imedia-
tamente, sujeitos ou agentes do processo de trabalho, e são, ainda, em alguma dimensão de seu ser, 
objetos desse mesmo processo de trabalho. Esses são os casos da saúde e da educação.

Por fim, deve-se considerar que, nos processos de trabalho, também os agentes são modificados pelo 
exercício de sua atividade produtiva e pelos resultados de sua produção. Esse fato se apresenta ainda 
mais intensa e diretamente na prestação de serviços, que se baseia em relações interpessoais entre o 
prestador do serviço e o usuário ou cliente, e cujo objetivo é alguma modificação sobre esse usuário ou 
cliente.

Nesse caso, o processo de trabalho é, necessariamente, um momento privilegiado e intenso na for-
mação da subjetividade desse usuário. O profissional não pode estar alheio a essa dimensão de seu 
trabalho. Por um lado, porque ela é um de seus objetivos centrais e, por outro, porque a sua própria 
subjetividade também se forma e transforma nesse processo. A atividade produtiva é aí, então, direta 
e intensamente, produção de sujeitos, envolvendo os dois lados da relação: o usuário e o profissional. 
Assim é, como dissemos, na prestação de serviços em educação e saúde. Nesses casos, podemos dizer, 
portanto, que o próprio profissional é também, de modo direto, objeto no processo de trabalho.

Esperamos ter ficado claro que o processo de trabalho na prestação de serviços se diferencia em alguns 
aspectos do processo de trabalho na produção de bens (produtos). A seguir, veremos as especificidades 
da prestação de serviços na saúde e, particularmente, na AB.

vamos, agora, aplicar ao processo de trabalho em atenção à saúde o esquema do processo de trabalho, 
com a característica específica de ser uma produção de serviços e não de bens de consumo.

Entre as peculiaridades dos processos de trabalho na prestação de serviços, conforme exposto anterior-
mente, destacamos uma que é pertinente ao trabalho em saúde: 

O usuário é o objeto no processo de trabalho, mas é também um agente. Isso porque é em sua existên-
cia que as alterações buscadas irão ou não ocorrer. Por isso, é evidente que ele deve estar ativamente 
envolvido para que elas ocorram, fornecendo informações ou cumprindo recomendações que impli-
cam, muitas vezes, em mudanças de hábitos de vida (parar de fumar, emagrecer, etc.). Ou seja, o objeto 
da ação também age.

Na prática clínica, isso quer dizer que, muitas vezes, as prescrições e orientações dos profissionais de 
saúde sempre passarão pelo crivo do usuário, que é, enfim, quem decidirá o que será ou não feito, 
com as orientações recebidas. Essa interação médico/usuário é pouco importante ou desprezível em 
urgências e emergências. Entretanto, esta interação é essencial na AB, principalmente no manejo de 
doenças crônico degenerativas, quando o indivíduo precisa se corresponsabilizar pelo seu tratamento. 
Principalmente quando se considera a mudança de aspectos comportamentais. 

As especificidades do processo de trabalho na prestação de serviços01

Atenção! Definição de condições crô-
nicas: Segundo Mendes (2010), as con-
dições crônicas são definidas como: 
doenças crônicas; doenças infectopa-
rasitárias de curso longo, tais como 
tuberculose pulmonar, AIDS, Hanse-
níase; as condições materno infantis; 
os seguimentos por ciclos de vida, tais 
como puericultura, seguimento de 
adolescentes e idosos, o seguimento 
de pessoas com deficiências físicas ou 
estruturais contínuas (amputações, 
cegueiras e déficits motores persisten-
tes) e distúrbios mentais.
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Enfocamos a atividade médico/usuário, porém isto se aplica também na abordagem dos outros profis-
sionais; nós, os profissionais de saúde, temos que estruturar nosso atendimento em técnicas, como as 
metodologias ativas. É importante entender que o usuário tem algum conhecimento a respeito de sua 
doença, devemos ouvir o que ele sabe a respeito da doença e, a seguir, construir os conceitos corretos, 
desconstruir os mitos, para que se elabore um plano terapêutico compartilhado entre o profissional de 
saúde e usuário.

A  APS, entendida como o componente primário de redes de serviço de saúde, é exercida atualmente 
em várias regiões do mundo, predominantemente por meio de um médico generalista, atendendo a 
uma população definida/vinculada. No modelo da ESF, a atenção é prestada por meio de uma equipe 
formalmente constituída, que traz como peculiaridade a figura dos agentes comunitários de saúde, 
reforçando a abordagem comunitária. Outra característica importante da ESF é a definição de um ter-
ritório ou área de abrangência de cobertura de cada equipe, que se obtém pela vinculação de um nú-
mero de pessoas de determinada área adscrita a uma equipe de referência. Aqui vale a pena abrir um 
parêntese e refletir sobre o significado da palavra território.

Estratégia fundamental na construção do SUS, a descentralização visa a uma melhor organização dos 
serviços, respeitando as características das diferentes regiões em nosso país. Além disso, tem por ob-
jetivo, em cada local, conferir maior autonomia aos dirigentes e trabalhadores da saúde para, junto 
com a população, conhecer a realidade e, a partir desse conhecimento, planejar, implementar e geren-
ciar programas de saúde que respondam, com adequação e eficácia, aos problemas e às demandas ali 
identificados. Assim, a partir da descentralização, desencadeiam-se os processos de regionalização e de 
municipalização da saúde. Com a efetivação da regionalização e, principalmente, da municipalização, 
alguns conceitos vêm sendo estudados e desenvolvidos no esforço de subsidiar o planejamento e a 
organização dos serviços de saúde, tais como: os de território, de área de abrangência, de área homo-
gênea.

Por território, compreendemos não apenas uma área geográfica delimitada, com características de re-
levo, vegetação e clima próprios, mas também um espaço social onde vive uma população definida 
e onde a organização da vida dessas pessoas em sociedade obedece a um processo historicamente 
construído. Cada território apresenta características próprias conformando uma realidade que, a cada 
momento, lhe é peculiar e única (SANTOS, 1990). Esse processo definiu, e vem definindo, ao longo do 
tempo, uma sociedade com classes sociais diferentes, com diferentes culturas, condições de vida e de 
acesso aos serviços, inclusive aos de saúde. Essas diferenças geram maiores ou menores oportunidades 
de as pessoas estarem sadias ou doentes. Geram, ainda, formas diferentes de se sentirem sadias ou do-
entes (SANTOS, 1990; DONATO,1990; WERNECK, 1998).

A noção de território02
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Assim, se a saúde das pessoas, em um dado local e em um dado momento, é determinada pelas dife-
renças anteriormente citadas, a organização dos serviços de saúde deverá sempre levá-las em conta, 
para que os diagnósticos (dos riscos e danos), a definição das prioridades e das formas de atuação se-
jam mais justas, adequadas e eficazes. Os serviços não podem se basear apenas nos estudos da origem 
biológica quando da ocorrência de doenças. É preciso conhecer onde, em quem, com que frequência 
e como e por que as doenças ocorrem. É necessário conhecer as condições em que vivem as pessoas 
acometidas, o valor por elas atribuído a essas doenças e os prováveis fatores que determinam e condi-
cionam o aparecimento e a manutenção dessas enfermidades.

Município

Área de Abrangência

Microárea de risco

Família

(das unidades de saúde)

Distrito Sanitário

Fonte: TEIXEIRA; PAIM; vILASBÔAS (1998)

Figura 8 - Territorização dos Problemas e das Ações de Saúde no Município

Na apresentação dos elementos do processo de trabalho, 
começamos pelos objetivos porque eles funcionam como 
projeções que dirigem toda a realização dos processos de tra-
balho. No entanto, vimos que esses objetivos são formulados 
por pessoas, grupos, instituições ou sociedades que atuam, 
direta ou indiretamente, sobre os processos de trabalho e, por 
isso, devem ser considerados como seus sujeitos ou agentes. 
Como primeiro passo, vamos identificar esses agentes.

O agente institucional: o Sistema de Saúde

No caso da ESF, estamos falando de uma estratégia do siste-
ma público de saúde, desenvolvida, portanto, dentro de um 
organismo estatal. O sistema público de saúde brasileiro (o 
SUS) é estruturado nas três esferas administrativas do Estado 
nacional: União, Estados e Municípios. Todos os elementos 
institucionais aí envolvidos, nos diversos níveis, são agentes 
dos processos de trabalho da ESF, pois estabelecem objetivos 
para as atividades das equipes.

As equipes de saúde da família

As equipes de saúde formalmente constituídas são os agen-
tes ou sujeitos grupais imediatos dos processos de trabalho 
em AB no SUS, dentro da ESF. 

Os profissionais que compõem as equipes de saúde da família 

São os agentes ou sujeitos individuais imediatos dos proces-
sos de trabalho realizados pelas equipes de Saúde da Família.

Os agentes ou sujeitos03
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Os indivíduos adscritos às equipes de Saúde da Família.

Cada indivíduo adscrito a uma equipe de Saúde da Família é, potencialmente, demandante de seus 
serviços e, também, objeto e sujeito imediatos em sua atuação.

A sociedade

Por se tratar de componente de um sistema público de saúde, a AB realizada pela equipe atende, de um 
modo ou de outro, a objetivos da população brasileira em seu conjunto, na forma em que ela está or-
ganizada. O Estado, que anteriormente foi considerado como agente no nível institucional, tanto serve 
como mediador como é componente relevante da organização social e, certamente, também tem ob-
jetivos específicos que podem ser distintos dos objetivos sociais. Além disso, conhecimentos, técnicas, 
valores e padrões de comportamento que se desenvolvem na prática das ESFs são produzidos social-
mente. Também sob esse aspecto, a sociedade é agente nos processos de trabalho em saúde.

Cada ESF deve atender a objetivos que porventura sejam postos pela população local e, em muitos 
casos, essa mesma população, ou parcelas dela, é objeto e agente imediatos nas ações desenvolvidas. 
Comumente, chama-se a esse subconjunto populacional (a população local) de comunidade. Deve-se 
destacar que, também neste nível, conhecimentos, valores e padrões de comportamento são formados, 
e os membros das ESF com eles interagem, de um modo ou de outro.

A pluralidade de agentes anteriormente referidos – instituições, equipes, gestores, comunidade/socie-
dade – define objetivos e finalidades distintos e, por vezes, contraditórios, conforme mostraremos a 
seguir.

Objetivos dos indivíduos adscritos

Dos indivíduos adscritos, pode-se dizer que eles têm como objetivo principal a resposta às suas necessi-
dades e expectativas que são socialmente consideradas como próprias para os serviços de saúde. O alí-
vio de suas dores e sofrimentos e a recuperação de sua capacidade psico-fisiológica são demandas que 
os indivíduos mais frequentemente apresentam às equipes. A proteção e até a promoção de sua saúde 
são também demandas que os indivíduos, às vezes, apresentam aos profissionais, desde que sejam 
socialmente reconhecidas como demandas apropriadas para os serviços de saúde. Assim, a vacinação 
de crianças e idosos, a realização de alguns exames preventivos ou o tradicional check-up, o acompa-
nhamento de pré-natal ou de hipertensos são demandas postas pelos indivíduos em algumas circuns-
tâncias. Raramente, veremos usuários requisitando práticas educacionais e atividades para a mudança 
de comportamentos, ou a modificação do padrão de suas relações sociais e profissionais, em função de 
impactos esperados em sua saúde. 

Os objetivos e finalidades04
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Portanto, a grande maioria das expectativas e necessidades apresentadas pelos indivíduos aos profis-
sionais de saúde compõe o que tradicionalmente se chama de demanda espontânea. Algumas estão 
dentro de ações programáticas ou demanda estruturada da atenção básica à saúde. Em geral, a relação 
estabelecida é aquela característica da prestação de serviços, cujo critério de eficácia é, fundamental-
mente, a satisfação dos usuários, ou seja, o nível de atendimento de suas expectativas. 

Outra característica fundamental da demanda na APS é que uma parte significativa das necessidades e 
expectativas apresentadas pelos usuários dos serviços não se limita às condições e sofrimentos bioló-
gicos, ao contrário, é diretamente derivada de condições psicossociais. Todos que trabalham com APS 
sabem que os objetivos dos usuários para e com relação aos serviços de atenção básica implicam po-
tenciais contradições em si mesmas (e também com relação aos objetivos institucionais do sistema de 
saúde, das equipes e dos profissionais envolvidos, como veremos adiante). Por um lado, estão relacio-
nados à realização de consultas e exames e à medicalização dos problemas e, por outro, ultrapassam as 
possibilidades de uma solução apenas biomédica. 

Para a resolução dessas contradições e a superação das tensões que elas produzem, são necessários o 
desenvolvimento e a utilização de tecnologias próprias à APS. Essas tecnologias devem, necessariamen-
te: considerar a necessidade de atenção e cuidado para com todas as demandas dos usuários; ampliar a 
capacidade dos profissionais em lidar com as dimensões psíquica e social (cultural, profissional, econô-
mica etc.) dos indivíduos e com as suas próprias, que interagem; ampliar as capacidades comunicativas 
e gerenciais dos profissionais necessárias para a atuação comunitária em geral e para a organização da 
assistência.

Objetivos coletivos locais

A “comunidade” local, na forma real em que está estruturada, apresenta demandas correspondentes às 
necessidades e expectativas de grupos constituídos, formal ou informalmente, no território da equipe. 
Associações comunitárias, grupos de correligionários de políticos com influência local, grupos religio-
sos e de várias outras naturezas coexistem nas áreas das equipes de saúde da família. Esses coletivos 
apresentam demandas grupais ou de seus representantes, com alguma capacidade de pressão junto às 
equipes.

Do mesmo modo que no caso dos indivíduos adscritos, essas demandas frequentemente têm o foco na 
assistência individual (acesso a consultas, exames, especialistas etc.). Portanto, as potenciais contradi-
ções apresentadas na análise dos objetivos individuais também acontecem no caso dos objetivos cole-
tivos locais, provocando a necessidade do desenvolvimento e da implantação de tecnologias próprias 
para a atenção básica. Essas tecnologias devem permitir tanto o diagnóstico quanto a abordagem das 
demandas e, principalmente, das necessidades das comunidades. No nível comunitário, destaca-se o 
diagnóstico local e, principalmente, a capacidade dos profissionais em identificar e lidar com as influ-
ências políticas e com as diversas redes sociais locais, ativando as suas potencialidades para ampliar a 
atenção às necessidades de saúde.
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Objetivos institucionais

várias dimensões institucionais se entrecruzam na composição de sistemas de saúde públicos, em geral, e na AB, em parti-
cular. Em primeiro lugar, vamos considerar os objetivos do sistema de saúde: os objetivos do SUS.

Esses objetivos estão determinados constitucionalmente e nas leis orgânicas do SUS, e se consolidam em suas normas ope-
racionais e portarias técnicas. No contexto da análise do processo de trabalho na ABS, podemos afirmar que o objetivo geral 
do SUS, como de todo sistema público nacional e universal de saúde, deve ser a melhoria do nível de saúde da população 
do país, dentro de limites éticos e econômicos que são estabelecidos socialmente.

O objetivo geral do SUS no âmbito nacional é reposto nos níveis estadual e municipal, assim como nos distritos, áreas e 
microáreas das equipes de saúde da família, correspondendo aos diversos níveis de responsabilização do sistema com a 
saúde da população. Entre as estratégias para se atingir esses objetivos podemos destacar: a devida gestão dos recursos 
disponíveis; a regionalização e hierarquização dos serviços; a estruturação das redes de serviços a partir da AB; a adoção de 
diretrizes clínicas e tecnologias mais eficientes e eficazes (destacando-se as ações de prevenção e, principalmente, de pro-
moção à saúde) em cada nível do sistema, etc. No entanto, não se deve esquecer também que o sistema público de saúde é 
parte do Estado nacional e, como tal, é organizado sob a lógica política, respondendo, portanto, também aos objetivos polí-
ticos que se apresentam em cada nível do Estado. No caso da AB e da ESF em especial, dada sua forte inserção comunitária, 
os interesses e objetivos políticos locais e municipais têm certamente forte influência sobre a sua atuação. Também aqui é 
necessário ter claro que esses objetivos podem estar em contradição com os objetivos gerais do sistema de saúde. Como 
apontado na análise dos objetivos coletivos locais, a capacidade de mapear e ativar as diversas influências políticas que atu-
am localmente, no sentido de atender às necessidades de saúde da população, é uma das habilidades que se requer em AB. 

Objetivos da sociedade

A sociedade considerada como um sujeito coletivo depende das capacidades gerais dos seus indivíduos, inclusive as psico-
-fisiológicas, para se desenvolver. A proteção e a promoção da saúde do conjunto dos indivíduos são, portanto, uma neces-
sidade de toda sociedade. No entanto, as demandas sociais para o sistema de saúde, muitas vezes, não correspondem a essa 
necessidade geral. Por um lado, isso ocorre porque não se tem o conhecimento necessário sobre o que realmente protege e 
promove a saúde da maioria dos indivíduos em uma determinada sociedade, ou esse conhecimento não é suficientemente 
difundido. Por outro lado, isso ocorre porque as demandas sociais são apresentadas por grupos de pressão, com interesses 
próprios. Os interesses de profissionais de saúde ou de grupos de prestadores de serviços, por exemplo, com frequência, são 
apresentados como demandas de toda a sociedade. Sob esse aspecto, merece destaque o fato de que o complexo médico-
-industrial, desde a formação dos profissionais, e ao longo de toda a sua carreira, consegue apresentar os seus interesses 
como imprescindíveis para se atingir os objetivos sociais.

Discernir o que legitimamente atende às necessidades sociais do que convém somente aos interesses corporativos e em-
presariais é tarefa difícil. Apesar das dificuldades, esse discernimento é fundamental para a escolha das alternativas mais 
eficazes e que realmente atendam às necessidades da população. O acesso atualizado e a avaliação sem preconceitos das 
evidências advindas da epidemiologia e da clínica, da história e de outros campos do conhecimento social são recursos que 
podem contribuir para tal discernimento.

Uma forma de proteger os interesses da comunidade é estimular a participação efetiva da população nos conselhos de 
saúde. É fundamental a participação social, mas o que se observa na prática ainda é que os indivíduos não exercem seus di-
reitos como cidadãos. Mas o que é ser um cidadão? Segundo  vilaça (1996), “é aquele que tem uma parte legal na autoridade 
deliberativa e judiciária de sua cidade”, ou seja, é sujeito ativo na tomada de decisões que regulam a vida social. 
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A saúde é um direito assegurado na Constituição de 1988, sendo que suas ações devem ser submetidas 
ao controle social. Esse exercício de cidadania vem sendo construído através dos Conselhos de Saúde. 
A função dos membros do conselho é participar da formulação, administração e monitoramento das 
políticas sociais.

Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados deliberativos e permanentes do SUS, existentes em cada 
esfera de governo e integrantes da estrutura básica do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com composição, organização e competência fixadas 
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Atuam na formulação e proposição de estratégias e no 
controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros. Suas 
decisões devem ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído, em cada esfera de go-
verno. As regras para composição dos Conselhos de Saúde são, também, estabelecidas no texto legal, 
devendo incluir representantes do governo, prestadores de serviços, trabalhadores de saúde e usuários, 
sendo a representação dos usuários paritária (50%) em relação ao conjunto dos demais segmentos. A 
criação dos conselhos deve ser objeto de lei ou decreto, em âmbito municipal ou estadual.

Os Conselhos de Saúde enfrentam diversos problemas, principalmente, em sua composição. Alguns 
desafios a serem resolvidos:

Construir a autonomia e independência dos Conselhos de Saúde;

Articulação permanente entre os conselhos e a população;

Articulação dos segmentos que defendem os interesses coletivos;

Estimular a participação social.

Objetivos dos profissionais e das Equipes de Saúde

Como todas as pessoas e grupos de trabalho, os profissionais e as Equipes de Saúde têm seus objetivos 
profissionais e existenciais, suas necessidades e expectativas de condições de trabalho e renda, de re-
alização e desenvolvimento de suas capacidades, de reconhecimento, etc. Esses objetivos têm grande 
importância nos processos de trabalho e, portanto, devem ser considerados de modo preciso em sua 
gestão. Dessa forma, a constituição de uma equipe e seu funcionamento dependem da interação de 
vários sujeitos que têm objetivos e perspectivas, às vezes, muito diferentes. Provavelmente, o envolvi-
mento de um profissional que “está de passagem” pela ESF será diferente de outro que “veste a camisa” 
da AB. Devemos nos lembrar que mesmo que os objetivos dos diferentes profissionais de saúde sejam 
diferentes, eles devem convergir para uma direção única, que é atender de forma integral a população 
que está sob sua responsabilidade, respeitando-se as diferentes competências.

 Na prática são fundamentais as reuniões das equipes; somente desta forma se traçam os objetivos a 
serem alcançados e a forma como serão executadas as ações e a avaliação.
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Os equipamentos e suplementos técnicos, as edificações das unidades de saúde e ou-
tros equipamentos sociais utilizados na AB são condições que permitem ou não que 
alguns dos objetivos do trabalho sejam atingidos. Por exemplo: uma mesa ginecológica 
na Unidade de Saúde, uma balança, um espaço para reunião, estrutura para a realiza-
ção de uma cirurgia ambulatorial, acesso à base de dados dos sistemas de informação 
em saúde são condições que podem contribuir, pelo menos em parte, para o maior ou 
menor sucesso de uma atividade, de um programa ou projeto. Além desses meios físi-
cos, devemos considerar também aqueles constituídos pela interação dos profissionais 
entre si e destes com os usuários e a comunidade como condições para a realização do 
trabalho.

O objeto no processo de trabalho em saúde constitui processos ou estados sociais, psí-
quicos ou biológicos, cuja alteração pode ter impacto positivo sobre a saúde de indiví-
duos, grupos de pessoas ou comunidades. Como já indicado anteriormente, em se tra-
tando da ABS, as condições sociais e psíquicas têm grande relevância na determinação 
das condições de saúde e nos resultados das intervenções dos profissionais e, portanto, 
constituem objetos fundamentais das intervenções, requerendo, para isso, capacidades, 
habilidades e tecnologias específicas. Podemos concluir que, apesar de não resultar em 
um produto de consumo determinado, como no caso da produção industrial, nem por 
isso o trabalho nos serviços de saúde deixa de ter um produto definido.

Um aspecto que pode fazer a diferença é a reflexão contínua de cada profissional e da 
equipe sobre o seu processo de trabalho, considerando, principalmente, as finalidades 
do mesmo. Essa reflexão é uma tendência da gestão contemporânea e, ao mesmo tem-
po, um possível instrumento de transformação das relações e práticas profissionais. 

Em geral, reflexão implica na superação de concepções e práticas comuns e habituais. 
Na AB, essas práticas e concepções consideradas naturais, algo que nós temos que fazer 
porque todos fazem assim, também correspondem à nossa capacitação básica, à forma-
ção que recebemos ao longo da nossa vida como profissionais e cidadãos. No entanto, 
a insatisfação e a frustração de grande parte dos profissionais, assim como os resultados 
limitados que temos obtido, nos impõem essa reflexão crítica.

Além disso, é importante frisar que os profissionais e as equipes de saúde são os prota-
gonistas imediatos de todos os processos de trabalho em saúde; portanto, é justamente 
na definição dos seus processos de trabalho que se eleja a quais dos diversos objetivos 
anteriormente descritos se procura atender.

Os meios e condições

Os objetos e os produtos

05

06

Recapitulando:

Ao retomarmos os conceitos trabalhados 
nesta seção, articulando-os com a prática, é 
imprescindível compreendê-los de maneira 
articulada e dinâmica. A equipe de saúde da 
família precisa desenvolver seu trabalho a fim 
de dar respostas às demandas da comunida-
de. Para que isto ocorra é essencial conhe-
cer o território e os problemas de saúde das 
pessoas que nele habitam, os determinantes 
sociais que geram o adoecimento e desenvol-
ver ações para minimizar as consequências na 
saúde dos indivíduos. Deve exercer o cuidado 
de forma integral, resolutiva, equânime, as-
sim como gerenciar o cuidado dos indivíduos 
enquanto estão sendo assistidos em outros 
pontos da rede. Deve promover ações para 
emponderamento dos indivíduos no que se 
refere aos cuidados à sua saúde.
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SEÇÃO 5

São considerados como determinantes sociais da sáude (DSS) os fatores que podem interfe-
rir no estado de saúde do indivíduo e coletividade, podendo ser  os fatores sociais, culturais, 
étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais. Fatores estes reconhecidos há pouco tempo. 
Deve-se dizer que a partir do século XIX o conceito de determinantes de saúde era estritamente 
biológico, originado o conceito (e ação)  de saúde pública dirigida ao controle de doenças. A 
partir de 1948, quando a Organizações das Nações Unidas, ao criar a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), adota um conceito ampliado de saúde, começa-se a identificar outros fatores 
como importantes na manutenção do estado de saúde dos indivíduos. Contudo, na década 
de 50, há um retrocesso, voltando a ter enfoque a erradicação de doenças específicas - como a 
varíola. 

Essa oscilação de conceitos continua a ocorrer até ao final da década de 90, quando se iniciou a 
discussão a respeito das metas de saúde para o novo milênio, voltando a enfatizar o conceito de 
DSS, sendo este estruturado com a criação da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde 
da OMS, em 2005. A OMS define os DSS como “as condições sociais em que as pessoas vivem e 
trabalham” (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).

Estuda-se, atualmente, como os DSS interferem no equilíbrio da saúde do indivíduo, procu-
rando estabelecer uma hierarquia entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, 
política; sabe-se que não é uma relação direta de causa-efeito, além de permitir ainda a identi-
ficação de como e onde interferir para realizar intervenções adequadas para preservar a saúde.

 Nos últimos anos observou-se avanço nos estudos a respeito do modo de organização das so-
ciedades e a situação de saúde de sua população, estudando-se principalmente as iniquidades 
em saúde, entendidas como as desigualdades de saúde entre grupos populacionais que, além 
de sistemáticas e relevantes, são também evitáveis, injustas e desnecessárias. Estas iniquidades 
devem ser minimizadas para que os indivíduos possam alcançar sua plenitude.

Outro desafio importante em termos conceituais e metodológicos se refere à distinção entre os 
determinantes da saúde dos indivíduos e os de grupos e populações, pois alguns fatores que 
são importantes para explicar as diferenças no estado de saúde dos indivíduos não explicam 
as diferenças entre grupos de uma sociedade ou entre sociedades diversas. (BUSS; PELLEGRINI 
FILHO, 2007).

Enquanto os fatores individuais são importantes para identificar que indivíduos no interior de 
um grupo estão submetidos a maior risco, as diferenças nos níveis de saúde entre grupos e 
países estão mais relacionadas com outros fatores, principalmente o grau de equidade na dis-
tribuição de renda.

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE (DSS)
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Existem diversos modelos que buscam  explicar as relações entre os fatores estudados. Passaremos a discutir dois 
modelos específicos: o Modelo de Dahlgren e Whitehead (GUNNING-SCHEPERS, 1999) e o Modelo de Didericksen 
e outros (EvANS et al., 2001).

O primeiro Modelo, de Dahlgren e Whitehead, parte das características individuais, como sexo, idade e fatores 
genéticos; na primeira camada estão situados os fatores comportamentais, de responsabilidade do indivíduo, ou 
seja, dependentes do  livre arbítrio, não sendo possível, desprezar as pressões sociais para adoção de determina-
dos comportamentos pessoais. 

A segunda camada, que compreende as redes sociais, é considerada importante  para a saúde do indivíduo: sabe-
-se  que, quanto mais rica a rede social de apoio, maior a chance de restabelecimento da saúde do indivíduo.

A terceira camada relaciona-se com as condições de vida, determinadas pela renda individual, que pode garantir 
acesso à moradia, alimentação, lazer, educação, informação e a serviços de proteção à saúde.

A quarta camada, por sua vez, relaciona-se os macrodeterminanates - condições econômicas, culturais e ambien-
tais de determinada sociedade. Este modelo não procura explicar as relações entre os diversos níveis e a gênese 
da iniquidade.

IDADE, SEXO E
FATORES HEREDITÁRIOS

E S T I L O  D E  V I D A  D O S  I N D I V Í D U O S

REDES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS

CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS GERAIS

PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA

DE ALIMENTOS

EDUCAÇÃO

DESEMPREGO

ÁGUA E ESGOTO

SERVIÇOS SOCIAIS
DE SAÚDE

HABITAÇÃO

AMBIENTE DE
TRABALHO

CONDIÇÕES DE VIDA
E DE TRABALHO

Figura 9 - Determinantes Sociais: modelo de Dahlgren e Whitehead

Fonte: PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):77-93,(2007).
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O segundo Modelo, de Diderichsen e Hallqvist, de 1998, foi adaptado por Diderichsen, Evans e Whitehead em 
2001. Os pesquisadores mostram que a estratificação social, gerada pelo contexto social, provoca diferentes es-
tados de saúde nos indivíduos.  Ou seja, o risco de adoecer está na dependência das condições sociais - grau de 
vulnerabilidade para desenvolver doenças e o impacto que estas podem ter sobre a situação sócioeconômica do 
indivíduo e da família.

O esquema abaixo apresenta os determinantes sociais, de forma resumida, de acordo com Diderichsen e Hallqvist.

CONTEXTO
SOCIAL

CONTEXTO
DAS

POLÍTICAS

POSIÇÃO SOCIAL

POSIÇÃO ESPECÍFICA

DOENÇA OU ACIDENTE

CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS
OU MAU ESTADO DE SAÚDE

I

II III

IV

I

Figura 10 - Determinantes Sociais: modelo de Diderichsen e Hallqvist

Fonte: PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):77-93, (2007).
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Por que é importante conhecer os DSS?

O conhecimento dos DSS delimita o nível de intervenção possível de se adotar, tanto individual, quanto coleti-
vamente, para  que se possa minimizar as consequências dos fatores que levam ao adoecimento dos indivíduos. 
Nos fatores individuais próprios do indivíduo, não é possível realizar intervenções; porém, ao se tratar de com-
portamentos, é possível promover mudanças, através de políticas de abrangência populacional, que estimulem 
a mudança de comportamento, tais como programas educativos promovendo adoção de hábitos saudáveis, rea-
lização de ações intersetoriais construindo espaços de lazer, para que todos tenham acesso a práticas esportivas, 
por exemplo. 

No  segundo nível, referente às redes comunitárias, estabelecer políticas que as fortaleçam, estimular a participa-
ção da coletividade , principalmente dos grupos de risco, para que sejam participantes ativos da vida social.

No terceiro nível, construir políticas públicas que assegurem a qualidade de vida dos indivíduos, através de inves-
timentos em habitação, trabalho, educação, acesso ao serviço de saúde, entre outras. Essas ações estão na depen-
dência de diferentes setores que geralmente atuam independentemente, sendo necessárias articulações políticas 
para que as ações sejam integradas. 

No quarto nível, referente aos macrodeterminantes, devem-se estabelecer políticas de mercado de trabalho, pro-
teção ambiental, promoção da paz, que levem à construção de ambientes mais saudáveis, reduzindo desta forma 
as desigualdades socioeconômicas.

No segundo Modelo, de Diderichsen e Hallqvist, as intervenções dependem de políticas que diminuam as dife-
renças entre os estratos sociais, todos na dependência de outros setores, que no entanto são fundamentais, tais 
como ações políticas que melhorem a educação, o mercado de trabalho e a seguridade social, aliadas a práticas 
contínuas de avaliação de impacto na mudança ou não de qualidade de vida da população.

Devem-se ainda assegurar políticas que tenham como público-alvo as populações de maior vulnerabilidade, quer 
seja morando em condições de risco, ou que não tenham acesso à alimentação adequada, que trabalhem em 
situações insalubres, ou populações expostas a maior violência, a fim de minimizar o impacto sobre a saúde do 
indivíduo.

As ações que visam a minimizar os problemas gerados pela estratificação social precisam ser feitas de forma co-
ordenada, com ações multissetoriais, buscando ainda promover a participação social, para que se possam imple-
mentar políticas eficazes na resolução dos problemas diagnosticados.

Comissão Nacional de DSS

Em 2005 a OMS, criou a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (Commission on Social Determinants of 
Health - CSDH), cujo objetivo é fazer conhecer a importância dos determinantes sociais no que se refere à saúde 
dos indivíduos e buscar desenvolver ações que diminuam as iniquidades entre os indivíduos. No Brasil, foi criada 
em 2006, através de decreto presidencial, a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), com 
o mesmo fim. 

Neste decreto é criado um grupo de trabalho constituído por pessoas ligadas a ministérios relacionados aos DSS, 
personalidades do Conselho Nacional de Secretários de Saúde Municipais e Estaduais, buscando estabelecer 
ações integradas com objetivo de melhorar as condições de saúde. Esta comissão tem como referencial de saúde 
o conceito adotado pela OMS:
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“um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença 
ou enfermidade” - é o preceito constitucional de reconhecer a saúde como um “direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação” (artigo 196 da Constituição brasileira de 1988).

Seus compromissos:

Compromisso com a ação: implica apresentar recomendações concretas de políticas, programas e 
intervenções para o combate às iniquidades de saúde geradas pelos DSS.

Compromisso com a equidade: é fundamentalmente um compromisso ético e uma posição política 
que orienta as ações da CNDSS para assegurar o direito universal à saúde.

Compromisso com a evidência: as recomendações da Comissão devem estar solidamente fundamen-
tadas em evidências científicas, que permitam, por um lado, entender como operam os DSS na geração 
das iniquidades em saúde e, por outro, como e onde devem incidir as intervenções para combatê-las e 
que resultados podem ser esperados em termos de efetividade e eficiência.

LINHAS DE
AÇÕES

Produção de conhecimentos e informações sobre as relações 
entre os DSS e a situação de saúde, particularmente as iniquida-

des de saúde, com vistas a fundamentar políticas e programas.

Promoção, apoio, seguimento e avaliação de políticas, programas 
e intervenções governamentais e não-governamentais realizadas 
em nível local, regional e nacional.

Desenvolvimento de ações de promoção e mobilização junto a 
diversos setores da sociedade civil, para a tomada de consciência 
sobre a importância das relações entre saúde e condições de vida 
e sobre as possibilidades de atuação para diminuição das iniqui-
dades de saúde.
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Em 2011, o Brasil e a OMS organizaram um fórum mundial sobre DSS. Nesta oportunidade 
foi elaborado um documento denominado: Declaração Política do Rio sobre DSS. Nesta 
são firmados compromissos para diminuir a iniquidade em saúde no mundo. Para que isto 
seja possível é necessário o esforço coletivo para melhorar as condições de vida; combater 
a distribuição desigual do poder, dinheiro e recursos; é necessário mensurar a magnitude 
do problema, compreendê-lo, intervir e avaliar o impacto das intervenções. 

Aponta a necessidade de envolvimento de diferentes setores e atores da sociedade e go-
verno (ações intersetoriais) a fim de promover a equidade em saúde e o estabelecimento 
de sociedades mais inclusivas e produtivas (WHO, 2011).

É expresso o compromisso político de erradicar a pobreza, promover condições dignas de 
vida, promover o crescimento econômico entre outras ações necessárias à resguardar a 
qualidade de vida da população.

Agora que você foi apresentado aos DSS pense em ações de sua 
governabilidade que podem ser implantadas em seu território 

para melhorar a qualidade de vida da população! Torne-se pró-ati-
vo, a partir das necessidades de sua comunidade, construa meca-

nismos para melhorar as condições de vida de sua população!
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SEÇÃO 6

A escolha de tecnologias apropriadas para a concretização de um determinado modelo tem 
relação intrínseca com os pressupostos ou princípios do modelo escolhido. No Brasil, na orga-
nização da AB, a aproximação entre os profissionais de saúde e a comunidade, em um território 
definido, é um princípio importante para a concretização do modelo proposto. Essa aproxi-
mação, sem dúvida, trouxe como consequência, para a maioria das UBS, expressivo aumento 
da demanda espontânea. Assim, tem sido essencial pensar em estratégias que garantam os 
princípios constitucionais do SUS, como a universalidade e o acesso e, portanto, deem resposta 
à demanda espontânea e, ao mesmo tempo, contribuam com a construção de um modelo ba-
seado na priorização do planejamento das ações de promoção e prevenção. 

A visita domiciliar e o acolhimento são bons exemplos de tecnologias que estão inseridas neste 
contexto. Além dos dois exemplos citados, queremos discutir com você mais duas tecnologias 
ou estratégias: o trabalho com grupos e a consulta. você já as conhece e as utiliza há mais 
tempo. Talvez exatamente porque já fazem parte do fazer do profissional de saúde no modelo 
tradicional, não têm sido foco de reflexão na perspectiva de outro modo de fazer. 

Nesta Seção, portanto, discutiremos os temas: acolhimento, trabalho com grupos, visita domi-
ciliar e consulta. Desejamos que, ao final, você seja capaz de: 

5 Esse texto é uma adaptação do Módulo 4: Práticas pedagógicas em Atenção Básica à Saúde. Tecnologias para abordagem ao indivíduo, família e comunidade.do curso 
de Pós-graduação em Atenção Básica em  Saúde da Família,do Programa Ágora, do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG,  feita pelos 
organizadores do presente caderno, por isso  os créditos devem ser  atribuídos aos seus autores – Mara vasconcelos, Maria José Cabral Grillo e Sônia Maria Soares (2009).

FERRAMENTAS DE ABORDAGEM INDIVIDUAL E COLETIVA5

Discutir humanização 
como aprimoramento 
das relações humanas, 
essencial para a produção
da saúde;

Compreender acolhimento
como processo contínuo
de construção de vínculo

com usuários, famílias
e comunidade;

Argumentar em favor do
trabalho com grupos

como uma tecnologia
a ser utilizada pelos 

pro�ssionais de saúde;

Identi�car as �nalidades
das visitas domiciliares

em seu processo de trabalho; 

Reconhecer o signi�cado da consulta 
como encontro entre o usuário e o 

pro�ssional de saúde com potencial 
de transformação do cuidado com a 

saúde. 

Explicar a proposta
teórica do grupo 
operativo;

Compreender a 
importância da 
interdisciplinaridade para
o desenvolvimento exitoso
do trabalho com grupos;

Compreender a importância da 
sistematização dos registros das visitas 
domiciliares; 
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Uma longa tradição tem marcado a utilização de trabalho com grupos na área da saúde, 
tanto na atenção à saúde psíquica quanto à saúde somática.  Nos anos de 1970, os grupos 
denominados operativos ganharam destaque devido ao grande potencial de aplicabilida-
de e à sistematização maior que traziam para o processo de trabalho. 

Com a implantação da ESF, o trabalho com grupos foi incorporado pelas equipes, sendo, 
inclusive, sugerido em planos nacionais de organização da atenção à saúde. 

Discutir esse fazer é fundamental quando nos propomos a refletir sobre o processo de tra-
balho da Equipe de Saúde da Família. É possível que sua equipe considere um desafio man-
ter um grupo funcionando, tanto do ponto de vista quantitativo (frequência dos membros, 
por exemplo), quanto qualitativo (participação efetiva e resultados). Outro aspecto impor-
tante a ser repensado: trabalhar com grupos definidos pelos agravos à saúde pode implicar 
que um indivíduo participe de vários grupos tais como de hipertensos e diabéticos.

Grupos operativos – abordagem teórica 

Encontramos na prática e na literatura várias nomenclaturas para designar o trabalho com grupos: grupo temático, grupo de intervenção, oficina 
de dinâmica de grupos, grupo de encontro/vivencial, grupo de adesão ao tratamento, grupo de promoção da saúde, grupo terapêutico, entre 
outros. Mas é importante ressaltar que não se trata apenas da nomenclatura, há modalidades e referenciais teóricos diferentes. Algumas são sub-
categorias de outras. 

Considerando os objetivos deste livro, pontuamos duas vertentes amplas: grupos socioeducativos e grupos psicoeducativos. Ambos são organi-
zados tendo como pressuposto o processo educativo, ou seja, a intenção é possibilitar a aprendizagem para mudança de comportamentos, de 
hábitos de vida e discussão de processos para o autocuidado. Enquanto o grupo socioeducativo está mais voltado para os aspectos socioculturais 
que interferem na condição de saúde e doença, o psicoeducativo remete aos processos psíquicos. Zimerman (2007) classifica os grupos, segundo 
o critério de finalidade, em operativos e psicoterápicos. Divide, ainda, os grupos operativos em quatro campos: ensino-aprendizagem, institucio-
nais, comunitários e terapêuticos. 

Considerando que a promoção da saúde e a prevenção de doenças envolvem práticas pedagógicas, a construção de relações interativas solidárias 
entre os membros do grupo pode ser produtiva. O trabalho com os mais variados grupos deve ser utilizado, também, como espaço de escuta para 
identificação e construção coletiva de soluções para problemas da comunidade. 

As Equipes de Referência e Apoio Especializado Matricial (Equipes Matriciais), implantadas em alguns municípios brasileiros, podem vir a ser um 
importante dispositivo para alavancar uma prática mais efetiva do trabalho com grupos, agregando o apoio de outros profissionais. 

O grupo é uma unidade que se comporta como uma totalidade, e vice-versa. Cabe uma analogia com a relação que existe entre as peças separa-
das de um quebra-cabeça e deste com o todo a ser armado” (ZIMERMAN, 2007).

O trabalho com grupos 

Realizar ações de promoção à saúde por 
ciclos de vida promovendo discussões so-
bre a prevenção de agravos próprios de 
cada ciclo pode otimizar a participação da 
população nos grupos voltados às ações 
de promoção e prevenção!

VAMOS
refletir!
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Atenção! Como são realizadas as atividades 
educativas em sua unidade de saúde? Como 
são escolhidos os temas? Como são avaliados 
os resultados? Analise como sua equipe tem 
feito estas ações!

A seguir, abordaremos a visita domiciliar (vD) como tecnologia apropriada para a aborda-
gem ao indivíduo em seu aspecto familiar e comunitário, como estratégia importante para 
a promoção da saúde e como potente indutor da mudança do modelo tecnoassistencial 
em saúde. 

A vD foi (re)introduzida no sistema de saúde brasileiro no panorama do Programa de Agen-
tes Comunitários de Saúde (PACS). Esse Programa foi criado em 1991, tendo como objetivo 
central contribuir para a redução da mortalidade infantil e mortalidade materna, princi-
palmente nas regiões Norte e Nordeste. Com as vD realizadas pelos ACS, buscou-se uma 
extensão de cobertura dos serviços de saúde para as áreas mais pobres e com menos aces-
so aos serviços de saúde. Antes de ser um programa nacional proposto oficialmente pelo 
Ministério da Saúde, o estado do Ceará acumulou experiência com sua implementação, 
conseguindo significativo declínio em mortalidade infantil (vIANA, 2005). 

Portanto, adotado como política pública na década de 1990, o PACS introduziu o ACS no cenário da saúde e reintroduziu a vD utilizada em outros 
momentos no Brasil pelos visitadores sanitários, entre outros. 

A ESF, desde sua origem, em 1994, incorporou o ACS à Equipe Básica, agregando a vD às suas ações como tecnologia de abordagem ao indivíduo, 
à família e à comunidade, que deve ser explorada por todos os membros da equipe. A sua utilização favorece, entre outros aspectos, a possibili-
dade de conhecer a realidade do território. 

A vD é um instrumento essencial para que a equipe conheça a realidade das famílias sob sua responsabilidade, identifique as situações de risco 
às  quais a população está exposta e conheça os problemas de saúde prevalentes em um território, uma área adscrita. É um instrumento potente 
para a vigilância à saúde, pois possibilita que os profissionais conheçam não só o quadro clínico e problemas de saúde, mas também as condições 
de vida da população, em termos econômicos, culturais, sociais e familiares. Deve compreender ações sistematizadas que considerem o antes e 
o depois da visita, a partir de um plano de ação consistente. 

Considerando, ainda, que a AB bem estruturada pode contribuir significativamente para a promoção da saúde e prevenção de doenças, a vD se 
insere nesta situação como uma tecnologia de elevada complexidade e baixa densidade, de grande relevância. Tem potencial para promover a 
saúde a partir da criação de um vínculo mais efetivo e de troca de saberes que permitam a consciência da possibilidade de uma vida plena e o 
comprometimento com a proteção ao meio ambiente por parte dos profissionais e dos usuários. 

É fundamental lembrar que a vD permite o estabelecimento de vínculos afetivos entre os profissionais e comunidade, permitindo ao profissional 
a percepção do momento vivido pela família, suas dificuldades e fortalezas. Esta vinculação equipe/família facilita a construção de atitudes que 
auxiliarão na melhoria das condições da família em situação de risco.

Visita domiciliar 
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A vD coloca o profissional no mundo do usuário e, tornando-se um potente indutor da 
transposição do modelo biomédico para um modelo biopsicossocial. No domicílio, a rela-
ção profissional-usuário tende a se tornar mais horizontal, pois evidencia o papel do usuá-
rio-sujeito em um espaço que é de seu domínio – o seu lar. 

A vD é fundamental ainda para a aproximação com o “não-usuário”, ou seja, aquele que não 
tem condições físicas para ir até a Unidade de Saúde. Neste caso, a vD é a porta de entrada 
do usuário no sistema de saúde. 

Na ESF, várias são as finalidades das vD, tais como:

A visita domiciliar e o profissional que a realiza 

vamos primeiro abordar a vD feita pelo profissional que a considera como a essência de seu trabalho: o ACS. 

Como membro da ESF, o ACS é o elo entre a comunidade e os demais profissionais da equipe, e a vD é a sua ação prioritária. Assim, considerando que o 
exercício das atividades do ACS “dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS” (BRASIL, Lei 11.350/2006), conclui-se que a vD é 
uma das tecnologias que caracteriza o modelo proposto. Considerando, ainda, a atuação em um território definido como outra característica do modelo, 
e o potencial da vD para compreendê-lo em sua amplitude e profundidade de relações individuais e coletivas, esta deve ser um instrumento imprescin-
dível para o planejamento e a organização do processo de trabalho da UBS. 

Conforme pré-requisito para cadastramento de uma equipe no Ministério da Saúde, a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprovou a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da AB, no âmbito do SUS, determina que o número de ACS por equi-
pe de ESF deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição 

Realizar e atualizar o cadastramento das famílias, identificando as condições so-
ciais e sanitárias; 

Avaliar as demandas exigidas por uma família, bem como o ambiente onde vi-
vem e a dinâmica familiar, visando a um diagnóstico da saúde da família e da 
comunidade, com avaliação de riscos e estabelecimento de prioridades, indivi-
duais e coletivas; 

Manter contato com as populações de risco, enfermos e seus familiares para a 
coleta de informações, acompanhamento e intervenções; 

Identificar as possibilidades de articulação com equipamentos sociais existentes 
na comunidade para construção de redes de apoio e solidariedade e de trabalho 
intersetorial; 

Complementar orientações iniciadas na consulta ou em grupo, bem como adap-
tar os conhecimentos e procedimentos técnicos à realidade social, econômica, 
cultural e ambiental do usuário-família; 

Planejar e prestar cuidados no domicílio ou orientar membro(s) da família para 
a prestação de cuidados e supervisão dos cuidados delegados, quando for con-
veniente, para o usuário, para a família e para o serviço de saúde sob o aspecto 
econômico, social ou psicológico; 

Observar e orientar sobre saneamento básico, higiene, amamentação, controle 
de peso, controle vacinal, cuidados com recém-nascidos, puérperas, gestantes e 
uso correto das medicações; 

Levantar dados que subsidiem intervenções no processo saúde-doença e o pla-
nejamento de ações visando à promoção da saúde e prevenção de doenças em 
ações no coletivo; 

Realizar busca ativa de faltosos acompanhados por meio de programas especí-
ficos.

Leitura obrigatória: Aplicação de Escala 
de Risco Familiar como Instrumento de 
priorização de visitas Domiciliares.
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local. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 
100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS, exceto as especificidades locorregionais. Assim 
é possível estabelecer uma relação quantitativamente menor de habitantes por ACS (menos de 750), contemplando 
situações específicas, principalmente no meio rural, onde a dispersão geográfica das famílias costuma ser significa-
tiva. Essa adequação é fundamental para que o ACS realize, no mínimo, uma visita por família por mês, uma vez que 
todas as suas atividades, direta ou indiretamente, estão relacionadas com o uso dessa tecnologia. 

Quando necessário, uma família deve ser visitada mais de uma vez em um mês, conforme planejamento da equipe.

A visita domiciliar e os demais profissionais da ESF 

Para os demais profissionais da equipe, a vD deve ser incorporada ao processo de 
trabalho cotidiano a partir de dois aspectos: uso direto e uso indireto. 

Nesse exemplo, podemos verificar os dois aspectos mencionados: a análise dos 
dados coletados pelo ACS (uso indireto) e o planejamento de vD a ser realizada 
diretamente por outros profissionais da equipe (uso direto). 

A equipe deve estabelecer uma ficha-roteiro que facilite o registro das vD. Assim 
como temos uma ficha para o cadastramento da família, que deve ser preenchida 
na primeira visita a cada família do território, também as visitas subsequentes de-
vem ser sistematicamente registradas. Considerando que a observação é um fator 
essencial na vD, detalhes importantes podem ser perdidos se confiarmos apenas 
em nossa memória, tanto durante a visita quanto no repasse das informações para 
os demais membros da equipe. Uma ficha objetiva deve ser elaborada e utilizada 
pela equipe, mas é importante lembrar que a utilização de uma ficha de registro 
não deve transformar ou anular a interatividade da comunicação.

A ficha deve conter identificação da família, registro do membro da família que 
motivou a vD, aspectos relacionados à saúde física, saúde bucal, saúde mental e 
aspectos ambientais da família. Ainda deve ter espaço para observações feitas an-
tes da visita, que possam contribuir para o êxito da mesma (resultado de algum 
exame, valores de sinais vitais anteriores e outros dados relevantes). 

Considerando que a saúde bucal ainda não é um valor incorporado à cultura na-
cional, é importante que a Equipe de Saúde Bucal participe desses momentos, 
construindo um olhar de totalidade, de visão multidimensional do todo (homem 
e sociedade). A reconstrução social do conceito de saúde precisa ocorrer intrae-
quipe, com participação ativa do ACS, para que a comunidade perceba, em todos 
os seus membros, uma forma diferente de fazer atenção à saúde e assimile novos 
conceitos. 

O respeito ao domicílio e todos os aspectos éticos que envolvem a abordagem a 
seres humanos devem caracterizar o comportamento da equipe. 

Nossa conhecida de muitos anos, com séculos de idade, nasceu com a própria medicina: a consulta!  Do ponto de vista 
de dicionários da língua portuguesa, é uma palavra substantiva feminina que significa ação de consultar, de pedir uma 
opinião ou conselho; do ponto de vista da medicina, é um procedimento que, por muito tempo em sua história, foi quase 
o único recurso terapêutico utilizado. 

Acrescentamos que, também por muito tempo, na área de saúde, foi considerada instrumento de trabalho exclusivo do 
profissional médico. Com o avanço do reconhecimento da necessidade de múltiplos olhares e saberes frente à complexi-
dade do viver e do processo saúde-doença, deixou de ser exclusividade do médico.

É preciso que você tenha compreendido que na área de saúde ainda é muito forte o paradigma científico, sintetizado por 
uma visão cartesiana, biológica e reducionista do ser humano. Essas visões estão impregnadas na sociedade e se mani-
festam tanto na forma como nós, profissionais, atuamos, quanto nas ações dos demais membros de uma comunidade. 

Consulta 
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“O sintoma deixa de ser representado como sinal ou tentativa de solução de conflito para tornar-se sinônimo de doença. Dessa 
maneira, tudo parece indicar uma confusão entre sinal e sintoma, sintoma e signo, signo e significado, significado e significante” 
(MELO; BRANT, 2005, p.3). 

Predomina a lógica que considera que, atuando sobre o corpo doente, por meio da clínica, o médico é capaz de dar conta da 
singularidade do sujeito (FOUCAULT, 1980) e, ainda, com forte medicalização. Consequentemente, ao se sentir doente, o usuário 
procura a avaliação do profissional de saúde, para resolver o seu problema.

Prevalece o famoso modelo cartesiano que concebe o corpo como uma máquina, que precisa ser consertada caso dê algum 
defeito: mecanicista. Nesse contexto, não só o potencial de intervenção dos demais profissionais e do próprio médico, quanto a 
outras abordagens– inclusive aquelas discutidas anteriormente –  são pouco valorizadas. 

A visão reducionista do ser ainda responde por grande parte da nossa dificuldade – profissionais e usuários – de fazer a passa-
gem de uma rotina de trabalho com usuários diagnosticados como doentes para uma prática que considere as ações programá-
ticas de saúde, o acolhimento, a vigilância da saúde, os ambientes saudáveis e a promoção da saúde. 

No cotidiano, a maioria das equipes encontra dificuldade em compatibilizar as ações programáticas com a demanda espon-
tânea, pois a consulta médica continua sendo um forte componente do atual modelo assistencial. Nesse sentido, a análise da 
demanda por consultas médicas em sua Unidade, sem dúvida, poderá instrumentalizar sua equipe para melhor organizar o pro-
cesso de trabalho, dando especial atenção aos grupos que apresentem superutilização. No entanto, não faça uma análise apenas 
estatística, ou seja, dê nome e vida aos números. Procure entender qualitativamente essa procura por uma consulta. 

Para reforçar a importância de pensarmos a consulta como um instrumento que deve 
contribuir para a mudança do modelo assistência (centrado na doença) , vamos partir 
de duas premissas básicas: 

Todos devem ter acesso ao serviço de saúde para explicitar sua consulta - pro-
gramada ou espontânea - ao médico, enfermeiro ou cirurgião-dentista (em se 
tratando da Equipe Mínima de Saúde da Família e Saúde Bucal);

Aspectos do encontro em que se dá na consulta 

Talvez por ser tão familiar, a consulta não tenha o destaque que deveria ter como es-
tratégia de mudança do modelo assistencial. Ela deve ser considerada um momento 
privilegiado de acolhimento, de escuta qualificada do usuário em sua singularidade: 
recebê-lo com o seu mundo-vida integral no consultório. 

Cabe explicitar nesse encontro todos os aspectos discutidos até o momento que busca 
refletir sobre as relações entre seres humanos. Entre outros aspectos, deve considerar: 
o resgate da relação entre sujeitos autônomos e o respeito a essa autonomia; a valori-
zação e sinergismo dos diferentes saberes envolvidos na relação; os aspectos cultural, 
econômico e social dos sujeitos envolvidos; a necessidade de identificar qual a funda-
mentação do saber do outro; os determinantes dos processos por ele vivenciados; o 
modo de se cuidar e o seu quadro socioeconômico; a linguagem e o significado das 
expressões próprias de determinada coletividade; a dimensão simbólica e psíquica do 
adoecer; a relação de poder presente nas relações entre sujeitos; os aspectos éticos; a 
aplicação de conceitos teóricos, como acolhimento, humanização do atendimento, in-

tegralidade da atenção e vínculo; as necessidades apresentadas pelos usuários como 
centro de todas as suas ações; a negociação e a participação do usuário nas tomadas 
de decisão; e a necessidade de ter domínio e aplicar saberes profissionais específicos. 

No encontro estabelecido na consulta, o usuário deve perceber que uma mudança 
está em curso no sistema de saúde. Esse é um encontro no qual o vínculo pode ser es-
tabelecido na perspectiva de soluções conjuntas para a necessidade premente, que 
gerou a consulta, e outras necessidades subjacentes e futuras. A capacidade de escu-
tar o usuário deve ser considerada elemento fundamental para o estabelecimento de 
laços de confiança e de vínculo. 

Atente, também, para a linguagem corporal e gestual. A percepção de que foi ouvido 
faz com que o usuário se identifique com o profissional, principalmente quando este 
explica como entendeu seu quadro de sofrimento, utilizando linguagem simples. 
Deve ficar evidente para o usuário que o profissional que o está atendendo se preo-
cupa com ele, com sua família e com a comunidade com a qual se relaciona. 

É preciso que fique evidente também a responsabilidade sanitária da Equipe de Saú-
de da Família com o seu território. Aspectos vitais, como a adesão ao tratamento, 
podem ser construídos – ou destruídos – nesses encontros. Uma forma de destruí-los 
é assumir posição prescritiva quanto à necessidade de mudança de hábito de vida, 
por exemplo, sem o estabelecimento mínimo de uma relação empática, solidária. Por 
outro lado, fazer escuta atenta, agendar retorno, indicar a possibilidade de uma vD 
são aspectos vitais para a construção de uma rede de recursos terapêuticos que deve 
ser sistematicamente  estabelecida. 
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É preciso, portanto, utilizar de forma adequada o potencial e a força simbólica da con-
sulta, legitimando o novo papel social que ela pode exercer. Uma consulta respondida 
por um profissional com formação humanista pode aumentar a eficácia dos serviços 
de saúde assim como “um olhar fragmentado e intervencionista deixa pouco espaço 
para a compreensão do contexto onde se desenrolam, no mundo vivido, os processos 
saúde-doença” (ROZEMBERG; MINAYO, 2001).

Não é possível discutir acolhimento nos serviços de saúde sem relembrar princípios do 
SUS estabelecidos na Lei nº 8.080, tais como: universalidade de acesso, integralidade 
da assistência, equidade, direito à informação e capacidade de resolução dos serviços 
em todos os níveis de assistência. Também não é possível discuti-lo sem que venha à 
tona o cuidado como ação humana fundamental. 

O Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa define acolher como: dar acolhida ou aga-
salho a; hospedar; receber; atender; dar crédito a; dar ouvidos a; admitir, aceitar; to-
mar em consideração; atender a. Estamos falando de uma forma de relação em que o 
profissional de saúde, que se reconstrói em seu processo de trabalho, atua de forma a 
possibilitar que o usuário construa sua própria saúde, com autonomia. Para tanto, ele 
ouve com atenção, admite o saber do outro em seu mundo de saberes acadêmicos, 
leva em consideração o que o outro expressa, qualquer que seja o modo de comuni-

cação. É assim que todos nós gostamos de ser atendidos em qualquer serviço: 
gostamos de ser acolhidos! 

Podemos dizer, portanto, que desde o início estamos falando de um acolhimen-
to cotidiano nas relações pedagógicas estabelecidas entre todos os envolvidos 
no processo de produção de saúde. 

Cada “gente” é sujeito de sua vida, que deve ser respeitado, acolhido, visto e 
atendido de forma integral, numa relação que gera vínculos institucionais e 
emocionais. Isto vale para abordagens coletivas e individuais (no consultório ou 
no gabinete odontológico, na recepção, no local de espera, na sala de vacina, 
na sala de procedimentos, na garagem da ambulância que também é “sala” de 
espera e outros – que você sabe bem quais são!). 

Esta é uma das dimensões do acolhimento, do nosso ponto de vista, a mais im-
portante: o ato de acolher de modo que demonstre a preocupação com o outro, 
a disponibilidade para cuidar, para fazer o melhor possível. Cuidar pressupõe 
um encontro afetivo – com laços de humanidade – e efetivo – do ponto de vista 
de identificação e resposta às necessidades singulares de saúde do usuário. É 
uma dimensão comportamental que deve ser mobilizadora de todos os traba-
lhadores da UBS para uma atenção focada no usuário.

Acolhimento 

Algumas vezes você pondera que também quer ser acolhido pelo usuário? 

Tudo bem, isso é o que todos queremos, a todo o momento: viver relações acolhedoras. Contudo, como agente do processo de 
trabalho em saúde, o que deve distinguir a sua postura da postura daquele que você assiste – e que muitas vezes não acolhe 
você – é a essência da prática profissional que escolheu, é o “cuidar como ofício”. Talvez seja a construção dessa concepção 
que nos permite entender a proposta de humanização dos serviços de saúde como política nacional que propõe humanizar o 
que é humano. É um aprimoramento das relações humanas, essencial para a produção da saúde. É preciso construir vínculos 
com a comunidade para que você também seja acolhido. É essencial que fique perceptível, no comportamento da equipe, a 
compreensão de que vínculo significa “a responsabilização pelo problema de saúde do usuário, individual e coletivo” (FRANCO 
et al., 1999). 

Sob esse aspecto, o acolhimento se concretiza como “tecnologia do encontro”, que se constrói no cotidiano (BRASIL, 2006b). 

Mas é preciso, também, (re)construir os laços de solidariedade entre aqueles que trabalham juntos na Unidade; arguir as con-
dições de trabalho; dignificar os espaços físicos de atenção; flexibilizar as relações hierárquicas de poder, entre outros aspectos 
que precisam ser humanizados no nosso cotidiano.
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O acolhimento deve garantir a resolubilidade, que é o objetivo final do trabalho em 
saúde, resolver efetivamente o problema do usuário (SOLLA, 2005). Oferecer sempre 
uma resposta positiva à demanda do usuário, que pode ser ou não um agravo físico, 
traduz a ideia do acolhimento como diretriz operacional. Em uma sociedade impreg-
nada pela lógica do modelo biomédico, os profissionais da AB enfrentam o desafio de 
priorizar a promoção da saúde e a prevenção de doenças e, ao mesmo tempo, garantir 
o direito que todos têm de serem atendidos. Ou seja, a partir de um diagnóstico situa-
cional, você deve ter identificado vários problemas individuais e coletivos e planejado 
intervenções, junto com sua equipe. 

Para muitas dessas intervenções, vocês pensaram alternativas de abordagem, tais 
como: consultas agendadas, grupos operativos, vD, reuniões informativas, oficinas 
educativas, atendimento a usuários que requerem cuidados especiais, atendimento 
em comunidades rurais, criação de redes de solidariedade, desenvolvimento de ativi-
dades integradas com as escolas, construção de outras parcerias intersetoriais etc. O 
que fazer? Como ter tempo para executar a programação, planejada a partir do diag-
nóstico situacional, e garantir o atendimento sem agendamento (denominado de-
manda espontânea para alguns e atendimento a agudos por outros)? 

É na busca de resposta a esse desafio que o acolhimento se aplica à possibilidade de garantir atendimento aos usuários que vão aos 
serviços de saúde sem constarem nas agendas e contribuir com a viabilização das ações programáticas. Ou seja, entre tantas barreiras 
que, infelizmente, ainda vão continuar existindo, impostas pelas condições socioeconômicas e geográficas, o acolhimento possibilita 
a intervenção naquelas sobre as quais você e sua equipe têm governabilidade para intervir. 

Organizar a atenção a essa demanda gera repercussões importantes, desde a possibilidade de evitar o risco potencial da automedi-
cação, passando pela redução do deslocamento desnecessário a outra localidade, até a redução da procura desnecessária por níveis 
de atenção de maior complexidade. 

O acolhimento tem o objetivo de fazer uma escuta qualificada e buscar a melhor solução possível para a situação apresentada, con-
jugada com as condições objetivas da unidade naquele momento. É reconhecer a demanda como legítima, seja de que forma ela se 
apresente, e dar uma resposta. “O enunciado desta resposta pode ser sim ou não, agora ou depois, aqui ou noutro lugar, comigo ou 
com outra pessoa – contudo, seja qual for, só opera como acolhimento se parte de uma afirmação, logicamente anterior a qualquer 
pergunta” (BELO HORIZONTE, 2003). 

Para conhecer melhor, leia:

Política Nacional de Humanização: a huma-
nização como eixo norteador das práticas de 
atenção e gestão em todas as instâncias do 
SUS / Ministério da Saúde, Secretaria-Execu-
tiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2004. 20 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde).
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Atente para isso...

Estar disponível para escutar pressupõe alguns requisitos “técnicos”, além do seu real interesse 
de acolher de forma cuidadosa, preocupando-se com a enfermidade ou o sentimento de en-
fermidade do usuário. Algumas dicas:

Como qualquer outro espaço destinado ao diálogo entre um profissional de saú-
de e o usuário, o atendimento à demanda espontânea deve ser feito em local que 
preserve a privacidade desse diálogo. você tem que estar atento para o fato de 
que ele foi à Unidade fazer uma consulta sobre um problema que o aflige. O pri-
meiro passo para demonstrar o interesse em escutá-lo é ter um espaço reservado 
especificamente para isso. Obviamente, se a demanda é por informação, escla-
recimento ou outras questões similares, quem o recebe na recepção da Unidade 
pode responder adequadamente, com interesse e atenção, de forma acolhedora. 
Entretanto, mesmo nessas situações, caso quem o recebe venha a perceber que 
há necessidade de uma resposta mais qualificada, deve encaminhá-lo ao profis-
sional que estiver respondendo pelo acolhimento naquele momento.

Em síntese:

O acolhimento é realizado por meio da escuta qualificada de todos os 
profissionais da unidade, respeitando-se a necessidade dos usuários e 
a capacidade de oferta de trabalho das equipes, assegurando aos indi-
víduos, o direito de alguma resposta à demanda apresentada. O acolhi-
mento deve ser feito em qualquer local, na unidade, no domicílio ou na 
comunidade, inclusive em serviços de urgência ou nos ambulatórios 
de especialidades. Enfim, todo o serviço de saúde, não importando se 
nível primário ou terciário, necessita desenvolver a atitude de acolher.

Tente compreender 
exatamente o que o 

outro pretende 
comunicar-lhe; 

Coloque-se em frente 
à pessoa que está 

falando e olhe para 
ela, de preferência 

olhe nos seus olhos;

Não prepare a respos-
ta enquanto o outro 
fala. Se assim você 

�zer, não compreen-
derá o que ele tem a 

dizer e, consequente-
mente, sua resposta 

pode ser inadequada;

Antes de dar sua 
opinião, certi�que-se 
de que compreendeu. 
Você pode fazer isso 

repetindo o que ouviu 
para que o outro 
con�rme ou não; 

Cuidado para não 
selecionar o que ouve, 
isto é, ouvir só o que 

lhe convém;

Quando estiver 
ouvindo, distinga 

fatos de opiniões e 
impressões.

Ouça sem interrom-
per, mesmo quando 

estiver em desacordo. 
Dê ao outro a oportu-
nidade de expressar--

se até o �m; 

Enquanto ouve, não 
se distraia com sons, 
acontecimentos do 

ambiente ou conver-
sas paralelas; 

Não antecipe o que o 
outro vai dizer. A 
pessoa sente-se 
desrespeitada e 
desvalorizada; 

Tome cuidado para 
que suas preocupa-
ções e preconceitos 

não integrem sua fala 
e mudem o sentido 

do que você gostaria 
de dizer; 

Autor desconhecido
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Mas como efetivar a ação de Acolher a demanda espontânea?

Agora que conhecemos o sentido do Acolhimento é necessário implantar estratégias para efetivá-lo. Para isto foi 
apresentado no Caderno de Atenção à Demanda Espontânea a Classificação de Risco e vulnerabilidade (BRASIL, 
2013), com este instrumento será possível acolher as pessoas que se apresentam em seu serviço e dar-lhes uma 
resposta à necessidade pressentida pelo usuário. O Caderno de Atenção à Demanda Espontânea faz a discussão 
de como operacionalizar a atenção ao usuário que demanda uma consulta sem agendamento prévio ou que 
apresenta uma urgência, baseada na Política Nacional de Humanização e na Politica Nacional da Atenção Básica.

O acolhimento com estratificação de risco tem como objetivo primordial a efetivação do princípio de equidade, 
empregando estratégias que garantam a atenção à demanda espontânea.

Este instrumento tem o propósito de organizar o fluxo de necessidades apresentadas pelos usuários, não deven-
do ser aplicado como um instrumento rígido, sem “alma”, devemos nos lembrar  que lidamos com pessoas e seus 
anseios, que precisam ser satisfeitos ou, minimamente, conhecidos. 

vamos entender os elementos que constituem a Classificação de Risco e vulnerabilidade (BRASIL, 2013).

Pensando em vulnerabilidade, temos o elemento chave para que o instrumento seja contextualizado com as ne-
cessidades do usuário, independente da ordem de chegada ao serviço de saúde. 

O conceito de vulnerabilidade deve ser entendido como:

Conjunto de fatores de natureza biológica, epidemiológica, social e cultural cuja interação amplia ou reduz 
o risco ou a proteção de uma pessoa ou população frente a uma determinada doença, condição ou dano 
(BRASIL, 2004, p.106 ).

A vulnerabilidade do sujeito deve ser entendido no conceito ampliado, levando-se em consi-
deração três aspectos: individual, programática e social (AYRES, 2004; MUÑOZ SANCHEZ, BER-
TOLOZZI, 2007). Os DSS como renda, grau de escolaridade, habitação, acesso aos serviços de 
saúde, estão fortemente associados à condição de adoecimento das pessoas, portanto são 
fatores que devem ser analisados ao se atender às necessidades de uma pessoa que se apre-
senta ao serviço de saúde. 

A vulnerabilidade individual depen-
de do grau de informação que cada 
indivíduo possui e a adoção de com-
portamentos saudáveis.

A vulnerabilidade social refere-se ao 
conjunto de fatores sociais que ga-
rantam um padrão de vida adequado 
a cada pessoa: renda, grau de esco-
laridade, acesso aos serviços, dentre 
eles o de saúde, moradia, exposição à 
violência, entre outros.

A vulnerabilidade programática refe-
re-se aos mecanismos institucionais 
para responder ao controle de doen-
ças, recursos financeiros e humanos, 
grau de compromisso dos serviços e 
o monitoramento dos programas nos 
diversos níveis de atenção.
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Segundo Ayres (2004), os profissionais de saúde deveriam participar ativamente na construção dos projetos de 
felicidade dos indivíduos que estão sob sua tutela. Neste sentido, pouco avançamos, ainda temos limitações nos 
mecanismos de escuta qualificada, responsabilização e vínculo à população entre outros dispositivos discrimina-
dos na Política Nacional de Humanização. 

Ayres (2004),  traz a reflexão de que o cuidar nas práticas em saúde, implica no exercício de se desenvolver espa-
ços de encontros intersubjetivos, baseados nas tecnologia duras e nas tecnologias leves, otimizado as interações 
entre profissionais e pessoas que demandam o serviço.

O instrumento para Classificação de Risco utiliza elementos da história clínica aliada aos sinais vitais, doenças de 
base, medicamentos utilizados, exame físico sumário, verificação de glicemia e eletrocardiograma (desde que 
disponível e necessário) para classificar grau de risco que o usuário apresenta naquele instante (BRASIL, 2004).

A Classificação de risco indicará quatro possibilidades:

VERMELHO • PRIORIDADE ZERO
Emergência.
Atendimento imediato.

AMARELO • PRIORIDADE UM
Urgência.
Atendimento o mais rápido possível.

VERDE • PRIORIDADE DOIS
Prioridade não urgente.

AZUL • PRIORIDADE TRÊS
Consulta de baixa complexidade. 
Atendimento de acordo com horário
de chegada e disponibilidade do serviço.
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Utilizando o conceito de vulnerabilidade e a classificação de risco, os profissionais da AB têm condições de garan-
tir a atenção ao usuário. É importante:

Finalizando

Discutimos diversos aspectos do trabalho em saúde da família e você, certamente, 
teve a oportunidade de fazer diversas reflexões a respeito de seu trabalho. Dese-
jamos que você possa adequar o seu processo de trabalho às necessidades de sua 
população, garantindo à mesma a integralidade na atenção à saúde, a longitudina-
lidade do cuidado, a resolutividade das ações. 

Para saber mais, leia o Caderno de Atenção à 
Demanda Espontânea, nele você terá a opor-
tunidade de conhecer em detalhes como 
organizar a demanda espontânea, garantin-
do desta maneira uma atenção resolutiva e 
equânime.

• Avaliar as necessidades de cuidados 
imediatos;

• Prestar os primeiros cuidados às situa-
ções de urgências;

• Identificar grau de vulnerabilidade 
individual ou coletiva;

• Classificar o risco para definir as priorida-
des de cuidado;

• Oportunizar o contato para identificar 
usuários que não utilizam a unidade, 
faltosos aos programas, ou usuários expos-
tos à situação de maior vulnerabilidade.
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