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RESUMO  

 

A Estratégia de Saúde da Família surge como modelo de reorientação das práticas 

sanitárias no Brasil. Sendo a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecida por meio 

da Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006, traz como uma das características 

do processo de trabalho da Saúde da Família a prática do cuidado familiar ampliado, 

efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias, 

visando propor intervenções que influenciem os processos de saúde e doença dos 

indivíduos, das famílias e da própria comunidade. Nesse sentido, atribui-se ao 

profissional de enfermagem a realização de uma assistência integral, que abrange a 

promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde, aos indivíduos e famílias na USF, e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários em todas as 

fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. 

Logo, o objetivo geral deste estudo é analisar a implementação da Estratégia de Saúde 

da Família sob a ótica dos Enfermeiros a partir da revisão integrativa. Trata-se de um 

estudo com abordagem qualitativa, que utiliza conceitos da Análise Institucional para 

discutir os seus achados. Foram encontrados na base de dados da BVS e utilizados nessa 

pesquisa 21 artigos, com a combinação dos descritores: Enfermagem AND Estratégia de 

Saúde da Família AND Avaliação de Serviços de Saúde. A organização do conteúdo 

obtido nas referências foi apresentada em uma tabela contendo os seguintes itens: ano, 

base de dados, metodologia, essência do conteúdo e produção do conhecimento e 

recomendação dos autores. Dos resultados obtidos, foi possível fazer o levantamento de 

três categorias de análise: a equipe da ESF, o processo de trabalho do Enfermeiro da 

ESF e a intersetorialidade ligada a ESF. Deste modo, conclui-se que passados mais de 

20 anos da implantação da ESF, há vários desafios a serem enfrentados, o que se 

comprova com a elucidação dos analisadores extraídos dessa pesquisa, e que, sem 

transformar a prática dos profissionais e dos serviços de saúde, não haverá mudanças na 

forma desses serviços funcionarem.  

 

Palavras Chave: Enfermagem, Estratégia de Saúde da Família, Avaliação de Serviços de 

Saúde 

 



ABSTRACT  

The Family Health Strategy emerges as a model for reorientation of health practices in 

Brazil. The National Policy for Primary Care, established through Ordinance GM/MS 

No. 648 of 28 March 2006, has as one of the characteristics of the health work process 

of family the practice of extended family care, effective through knowledge of the 

structure and functionality of the families, aiming to propose interventions influence the 

processes of health and illness of individuals, families and the community. In this 

regard, it is attributed to the nursing professional to conduct a comprehensive care, 

covering health promotion and protection, disease prevention, diagnosis, treatment, 

rehabilitation and maintenance of health, individuals and families at FHU, and when 

indicated or necessary, at home and/or in other community spaces at all stages of human 

development: childhood, adolescence, adulthood and old age. Therefore, the aim of this 

study is to analyze the implementation of the Family Health Strategy from the 

perspective of nurses from the integrative review. This is an integrative review with a 

qualitative approach, based on the method of institutional analysis in its socio-historical 

aspect. Were found in the BVS database and used in this research 21 articles, with the 

combination of descriptors Nursing AND Health Family Strategy AND Health Services 

Evaluation. The instrument for data collection used in the organization of the content 

obtained in the references was a table containing the following itens: year, database, 

methodology, content and essence of the production of knowledge and recommendation 

of the authors. The results obtained, it was possible to survey three categories of 

analysis: the FHS team, the nurses' working process of the FHS and the intersectoral 

approach linked to FHS. Thus, it is concluded that after more than 20 years of 

implementation of FHS, there are several challenges to be faced, which proves with the 

elucidation of analyzers extracted from this research, and without turning professional 

practice and health services, there will not be any changes in the way these services 

work. 

Keywords: Nursing, Family Health Strategy, Health Services Evaluation 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Atenção Primária em Saúde (APS) tem como antecedente teórico o Relatório 

Dawson, divulgado em 1920 na Grã-Bretanha, que traz como proposta a organização de 

um primeiro nível de atenção à saúde representado pelos centros de saúde primários, 

além dos centros de saúde secundários e hospitais-escola com vínculos entre si, e que 

foi a base para a regionalização dos serviços de saúde de diversos países (STARFIELD, 

2002).  

As discussões acerca das proposições da APS, no Brasil, entraram no cenário do 

debate da Reforma Sanitária Brasileira na década de 70, onde no processo pela 

democratização do país foram propostas a unificação do sistema de saúde e a 

valorização do primeiro nível de atenção. Tais ideias refletiram-se na VIII Conferência 

Nacional de Saúde e no desenho do Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 1990; 

BRASIL, 2011; FITTIPALDI, 2013). 

A reorientação do modelo assistencial no SUS segue os princípios da Atenção 

Primaria à Saúde sendo chamado de Atenção Básica e compreende a ideia de um 

sistema universal e integrado de ação à saúde (FRACOLLI; CASTRO, 2012). Na 

Atenção Básica em Saúde, o profissional enfermeiro possui papel fundamental, 

especialmente, no que se refere às ações de atenção à saúde com a população brasileira, 

como estratégia de promoção da saúde. Tendo em vista o potencial articulador desse 

profissional, considera-se que o mesmo possa ser capaz de atuar como agente de 

mudança, em busca da consolidação de novas práticas de saúde, voltada à integralidade 

das ações e comprometida com as reais necessidades da população (DONADUZZI; 

NEVES, 2009). 

 Nesse sentido, é que durante as atividades realizadas na comunidade enquanto 

acadêmica do Curso de Graduação e Licenciatura em Enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense, a efetividade das ações de atenção à saúde desenvolvida por 

enfermeiros em unidades de APS me levou a uma inevitável empatia com o campo da 

Saúde Coletiva, aliada ao desejo de compreender melhor o processo complexo da 

implementação da Estratégia de Saúde da Família no modelo de saúde brasileiro. 

A prática em saúde coletiva vem sendo transformada em decorrência da 

incorporação de novos conhecimentos que se propõem intervir no processo saúde e 

doença e a saúde coletiva define-se como um campo da saúde dinâmico, onde se 
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articulam saberes interdisciplinares e práticas desenvolvidas por vários agentes e 

instituições, dentro e fora do setor saúde (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2000; ACIOLI, 

2003). 

Este é um amplo campo para a atuação da enfermagem (EGRY, 1996). Mesmo 

que interligada e complementada por outros saberes profissionais, a enfermagem pode 

ser amplamente definida como a ciência do cuidado integral e integrador em saúde, 

tanto no sentido de assistir e coordenar as práticas de cuidado, quanto no sentido de 

promover e proteger a saúde dos indivíduos, famílias e comunidades. Nessa direção, o 

cuidado de enfermagem configura-se como prática social empreendedora, pela inserção 

ativa e proativa nos diferentes espaços de atuação profissional e, principalmente, pelas 

possibilidades interativas e associativas com os diferentes setores e contextos sociais 

(BACKES, 2008). 

Influenciado entre outras políticas pelo estabelecimento da meta “Saúde para 

Todos no Ano 2000” pela declaração Alma-Ata (OMS, 1978), o Brasil implantou o 

SUS, universalizou o acesso aos serviços de saúde e definiu a Atenção Básica à Saúde 

como porta de entrada e principal estratégia para alcançar melhorias das condições de 

saúde da população brasileira (BRASIL, 1990). 

Os conceitos de universalidade, integralidade, equidade, descentralização e 

controle social da gestão do SUS orientam a APS. Em 1994, esta foi fortalecida com a 

implantação do Programa de Saúde da Família, atualmente, denominado Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), que se constituiu de uma atenção integral desenvolvida por 

uma equipe multiprofissional, ao indivíduo e à comunidade. São considerados nessa 

proposta a participação da comunidade, a compreensão dos múltiplos fatores de risco à 

saúde e a possibilidade de intervenção sobre os mesmos com estratégias de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde (OMS, 1978; BRASIL, 1990; BRASIL, 2001; 

COSTA, CARBONE, 2004; BRASIL, 2009; BRASIL, 2011). 

Segundo orientações do Ministério da Saúde, na ESF, as ações de saúde são 

estruturadas no trabalho em equipe e buscam humanizar as práticas de saúde, com o 

objetivo de obter a satisfação do usuário através do estreito relacionamento dos 

profissionais com a comunidade. O processo de trabalho das equipes se organiza a partir 

do conceito de delimitação do território, mapeamento das áreas e micro áreas: a 

primeira entendida como um conjunto de micro áreas contíguas sob a responsabilidade 

de uma equipe, onde residem em torno de 3.000 a 4.500 pessoas e a segunda representa 



15 

 

a área de atuação de um agente comunitário de saúde onde moram cerca de 400 a 750 

pessoas e que constituem o cadastramento familiar no Sistema de Informação de 

Atenção Básica (BRASIL, 2006). 

A cobertura da Atenção Básica no Brasil, segundo o departamento de Atenção 

Básica do Ministério da Saúde (Brasil, 2015), dobrou nos últimos doze anos, saindo de 

31,8% em 2002 para 62,4% em 2014. Atualmente, 5.476 municípios possuem 

Estratégia de Saúde da Família, 40.348 equipes já foram implantadas e 124 milhões de 

pessoas estão sendo beneficiadas, conforme mostra a figura 1 abaixo:  

Quadro 1: Credenciamento e implantação da Estratégia de Saúde da Família no 

Brasil - 2016 

 

No contexto da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é resultado da 

experiência acumulada por conjunto de atores envolvidos historicamente com o 

desenvolvimento e a consolidação do SUS, como movimentos sociais, usuários, 

trabalhadores e gestores das três esferas de governo que estabelecem uma revisão de 

diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a ESF e o PACS. 
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Muitos avanços também foram obtidos, entre eles, o crescimento do 

financiamento federal da Atenção Básica, que foi para 100% nos últimos quatro anos; a 

criação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB); a ampliação e as novas diretrizes do Telessaúde; o Programa Mais 

Médicos; e a universalização dos Núcleos de Assistência à Saúde da Família (NASF).  

Diante do exposto, tem como objeto de estudo: A implementação da Estratégia 

de Saúde da Família sob a ótica do enfermeiro a partir da revisão integrativa. Tem como 

questão de pesquisa: Qual é a visão do enfermeiro sobre a implementação da 

Estratégia de Saúde da Família no modelo de saúde brasileiro? Para responder a esta 

questão tem-se como objetivo: analisar a implementação da Estratégia de Saúde da 

Família no modelo de saúde brasileiro sob a ótica do enfermeiro. 

O estudo justifica-se por ter um caráter inovador na produção de conhecimento 

sobre o cuidado em saúde, uma vez que a atuação da enfermagem é de extrema 

relevância frente às práticas em saúde coletiva, mais especificamente no âmbito do 

SUS. Além disso, outro fundamento alicerçante da pesquisa é a preocupação com a 

construção de um diálogo que envolva reflexões sobre os saberes e práticas do campo 

da Saúde Coletiva e seus determinantes histórico-sociais, em busca de novos 

paradigmas na saúde e na reconstrução de um modelo de saúde em defesa da vida do 

cidadão, da família e de grupos da comunidade, pois a implantação da ESF é um marco 

na inserção estratégica de Atenção Primária à Saúde na política de saúde brasileira 

(ESCOREL et al., 2007).  

O presente estudo está inserido na Linha de Pesquisa – Planejamento, Gestão e 

Avaliação de Políticas, Sistemas e Serviços de Saúde do Núcleo de Pesquisa e Extensão 

em Estudos Integrativos em Saúde Coletiva do Departamento de Enfermagem Materno-

Infantil e Psiquiátrica da Universidade Federal Fluminense.



 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A Estratégia de Saúde da Família na Atenção Primária em Saúde do SUS  

 

 O SUS foi criado, a partir de um conjunto de necessidades sociais de saúde que 

tinham que ser atendidas tendo em vista o caráter ético-moral da nossa Constituição que 

defende a saúde como direito de todo cidadão, como conquista das lutas participativas e 

democráticas da nossa sociedade. (BRASIL, 2002). 

A organização dos serviços de saúde, mesmo após a promulgação da 

Constituição de 1988, apresenta uma face ainda voltada para a atenção ao público 

doente nas unidades de saúde.  

A APS é o primeiro nível de acesso a um sistema de saúde, caracterizando-se, 

principalmente, pela longitudinalidade, integralidade da atenção e a coordenação do 

cuidado, podendo contar com características complementares como a orientação 

familiar e comunitária e a competência cultural. Países com APS forte, ordenadora e 

coordenadora da atenção, apresentam melhores indicadores de saúde com menores 

investimentos em relação a países com APS fraca. (BRASIL, 2013). 

Esse modelo de organização de saúde desigual, aliado à necessidade de se dar 

mais atenção à prevenção que à cura, fez com que o Ministério da Saúde do Brasil se 

voltasse para o Estado do Ceará, presenciasse a bem-sucedida experiência daquela 

região, e criasse o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (PNAS), 

vinculado à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), embasado no programa cearense 

criado em 1997.  Diante disso, o Ministério da Saúde deparou-se com uma alternativa 

para a reformulação daquele modelo organizacional de saúde, e em 1991 implanta o 

PNAS, inicialmente na Região Nordeste e, em seguida, na Região Norte, com o objetivo 

de contribuir para a redução da taxa de mortalidade infantil e mortalidade materna 

(VIANA e DAL POZ, 1998, p. 19).  

Em 1992, denominado PACS, custeado por meio de convênio entre a 

FUNASA/MS e Secretarias Estaduais de Saúde, passou a ter a família como unidade de 

ação programática, e não mais o indivíduo, e introduziu a noção de área de cobertura 

por família. (SANTOS et al., 2004). 

Segundo Ministério da Saúde, no início de 1992, o PACS se estendeu em caráter 

de emergência para os Estados do norte do país, como estratégia de combate à epidemia 



18 

 

de cólera que ameaçava a região. Porém essa expansão ficou suspensa por 

alguns meses e sua continuidade só foi garantida naquele momento em função da 

referida epidemia que acometia o país. A cada mudança política era retomado o debate 

quanto à sua continuidade, devido à falta de consenso, e ainda à inexistência de fontes e 

mecanismos de financiamento que garantissem a sustentabilidade ao programa. 

O ano de 1993 foi decisivo quanto à permanência do PACS em nosso país. As 

diversas experiências acumuladas pelo programa em diferentes municípios do país tais 

como: diminuição da mortalidade infantil, aumento do aleitamento materno exclusivo, 

melhoria dos indicadores de nutrição das crianças e aumento das taxas de cobertura 

vacinal, juntamente com as medidas gerenciais tomadas, em parceria com as secretarias 

estaduais de saúde, permitiram um redirecionamento do programa com o propósito de 

corrigir problemas e valorizar suas potencialidades (SANTOS et al., 2004). 

No final de 1993, o PACS abrangia 13 Estados das Regiões Norte e Nordeste, 

com 29 mil ACS atuando em 761 Municípios (BRASIL, 2002). Este período foi 

marcado pelo fortalecimento do processo de municipalização dos serviços de saúde, em 

que foi publicada a Norma Operacional Básica (NOB-SUS/93), que estabelece novos 

critérios para a responsabilização dos municípios na gestão municipal em saúde.  

Com esse propósito, iniciou-se a formulação das diretrizes do Programa Saúde 

da Família (PSF), lançado em março de 1994. Era apresentado como a estratégia capaz 

de provocar mudança no modelo assistencial, rompendo com os comportamentos 

passivos das unidades básicas de saúde e estendendo suas ações para (e junto com) a 

comunidade (SANTOS et al., 2004). 

Nesse período, o PSF não representava uma proposta de substituição do PACS, e 

sua implantação privilegiava áreas de maior risco social – inicialmente, população 

residente nas localidades delimitadas no Mapa da Fome do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA, e posteriormente, municípios inseridos no programa 

Comunidade Solidária ou no programa de redução da Mortalidade Infantil (BRASIL, 

2002).  

A estratégia PSF surgiu como forma de reorganizar a atenção básica em saúde, 

priorizando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da 

família, de forma integral e contínua.  Não com a pretensão de resolver todos os 

problemas de saúde, mas com intuito de tratar com desigualdade os desiguais, levando a 

saúde para mais perto da família, e, com isso, melhorar a qualidade de vida, reafirmando 
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os princípios básicos do SUS. As Unidades de Saúde da Família (USF) passariam a 

atuar através de uma equipe multiprofissional, composta minimamente por um médico, 

um enfermeiro, um ou dois auxiliares de enfermagem e de quatro a seis agentes 

comunitários.  Assim foi assumido o desafio do trabalho em equipe, multidisciplinar, 

com responsabilização sobre um território, onde vivem ou trabalham em torno de 4.500 

pessoas ou 1.000 famílias (SANTOS et al., 2004). 

Em 1995, PACS e PSF foram transferidos para a Secretaria de Assistência à 

Saúde (SAS), onde permaneceram até meados de 1999, quando novamente os 

programas mudaram de localização institucional para a Coordenação de Atenção Básica 

da Secretaria de Políticas de Saúde (SPS). Esses programas passaram a ser 

considerados, pelo então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, projetos 

prioritários do Governo Federal.  A atuação de seu Ministro da Saúde, Adib Jatene, 

contribuiu muito para firmar essa decisão (SANTOS et al., 2004). 

No ano de 1998 o PSF foi definido como estratégia para a organização do 

sistema de saúde. Foi criado o Departamento de Atenção Básica com a determinação de 

consolidar a estratégia de Saúde da Família, sendo estruturado o Sistema de 

Informações da Atenção Básica (SIAB) para acompanhar a implementação e monitorar 

os resultados do PSF. Este sistema é utilizado para coletar dados e orientar a avaliação e 

supervisão das atividades desenvolvidas (SANTOS et al., 2004). 

Ao longo de 1999, o Ministério da Saúde diagnosticou que o sucesso da 

implantação do PSF, em grande número de municípios, encobria a baixa cobertura de 

suas populações:  

"Diante do risco de pulverização do programa e da criação de aspectos 

privilegiados de assistência, sem, no entanto, incorporando-se ao 

sistema como estratégia substitutiva, e, em consequência, com baixa 

capacidade de provocar impacto nos indicadores municipais...” 

O Ministério da Saúde, a partir de novembro de 1999, reajustou então os valores 

dos repasses e introduziu uma nova modalidade, para cálculo dos incentivos financeiros 

do PAB, variável referente ao PSF, remunerando melhor os municípios com maior 

cobertura populacional das ESF.  Em dezembro do mesmo ano, o PSF existia 

em 3.090 municípios e estavam constituídas 10.473 ESF, com uma cobertura de 22% da 

população brasileira e 145.299 ACS's atuavam em 4.610 municípios, envolvendo cerca 

de 51% da população no país (SOUSA et al., 2000, p. 11). 
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Seguindo uma ordem cronológica dos fatos, tivemos alguns marcos que também 

evidenciaram a expansão e a consolidação do Programa de Saúde da Família no Brasil, 

foram eles (BRASIL, 2011): 

 

● 2001 - A edição da “Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS/01”, a 

ênfase na qualificação da atenção básica; a realização de um terceiro evento, o 

“II Seminário Internacional de Experiências em Atenção Básica/Saúde da 

Família”; o apoio à entrega de medicamentos básicos as Equipe de Saúde da 

Família (ESF); a incorporação das ações de saúde bucal ao PSF; a realização da 

primeira fase do estudo “Monitoramento das equipes de Saúde da Família no 

Brasil”. 

 

● 2002 - A realização de um quarto evento: “PSF - A saúde mais perto de 50 

milhões de brasileiros” e da segunda fase do estudo de “Monitoramento das 

equipes de Saúde da Família no Brasil”; A população coberta pelo PSF 

ultrapassa os 50 milhões de pessoas. 

 

● 2003 - O início da execução do Programa de Expansão e Consolidação da 

Estratégia de Saúde da Família (PROESF), cuja proposta inicial era a ampliação 

do programa em municípios de grande porte, ou seja, com mais de 100 mil 

habitantes, e publicação dos Indicadores dos anos de 2000, 2001 e 2002 do 

Sistema de Informação da Atenção Básica. 

 

● 2006 - Considerando a expansão do PSF, que se consolidou como estratégia 

prioritária para reorganização da atenção básica no Brasil e primeiro nível da 

atenção à saúde no SUS, o Ministério da Saúde publicou a Portaria Nº 648, de 

28 de março de 2006 e outras de importância. 

 

 2011- É realizada a revisão de diretrizes e normas para a organização da 

Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde.  
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O Programa de Saúde da Família é conhecido hoje como "Estratégia de Saúde 

da Família" (ESF), por não se tratar mais apenas de um programa. A ESF visa à 

reversão do modelo assistencial vigente, onde predomina o atendimento emergencial ao 

doente, na maioria das vezes em grandes hospitais. A família passa a ser o objeto de 

atenção, no ambiente em que vive, permitindo uma compreensão ampliada do processo 

saúde/doença e inclui ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação 

de doenças e agravos mais frequentes (BRASIL, 2004).  

A Atenção Básica - e de maneira especial, a ESF, para sua consecução - 

necessitam de diretrizes que apoiem as diferentes atividades a elas relacionadas. A 

definição de território adstrito, tão cara à sua organização, coloca-se como estratégia 

central, procurando reorganizar o processo de trabalho em saúde mediante operações 

intersetoriais e ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (MONKEN; 

BARCELLOS, 2005), permitindo a gestores, profissionais e usuários do SUS 

compreender a dinâmica dos lugares e dos sujeitos (individual e coletivo), desvelando 

as desigualdades sociais e as iniquidades em saúde (GONDIM, 2012). 

O território define em si a adstrição dos usuários, propiciando relações de 

vínculo, afetividade e confiança entre pessoas e/ou famílias e grupos a 

profissionais/equipes, sendo que estes passam a ser referência para o cuidado, 

garantindo a continuidade e a resolutividade das ações de saúde e a longitudinalidade do 

cuidado (BRASIL, 2011). 

No âmbito da reorganização dos serviços de saúde, a ESF vai ao encontro dos 

debates e análises referentes ao processo de mudança do paradigma que orienta o 

modelo de atenção à saúde vigente e que vem sendo enfrentada, desde a década de 70, 

pelo conjunto de atores e sujeitos sociais comprometidos com um novo modelo que 

valorize as ações de promoção e proteção da saúde, prevenção das doenças e atenção 

integral às pessoas. Estes pressupostos, tidos como capazes de produzir um impacto 

positivo na orientação do novo modelo e na superação do anterior, calcado na 

supervalorização das práticas da assistência curativa, especializada e hospitalar, e que 

induz ao excesso de procedimentos tecnológicos e medicamentosos e, sobretudo, na 

fragmentação do cuidado, encontra, em relação aos recursos humanos para o SUS, um 

outro desafio (BRASIL, 2011). 

A ESF é composta por equipe multiprofissional que possui, no mínimo, médico 

generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 
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enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e agente comunitário em saúde (ACS). Pode-se acrescentar a esta 

composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: 

cirurgião-dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico 

em saúde bucal (BRASIL, 2012). 

O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população 

cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por agente e de 12 ACS por equipe de 

Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por 

equipe. Cada equipe de ESF deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de 

uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde 

(BRASIL, 2012). 

A carga horária é de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde 

cadastrados na ESF, exceto o profissional médico que poderá atuar em, no máximo duas 

equipes, pois poderá ser contratado por 20 ou até 30 horas semanais. 

Na jornada de 40 horas deve-se observar a necessidade de dedicação mínima de 

32 horas da carga horária para atividades na equipe de Saúde da Família podendo, 

conforme decisão e prévia autorização do gestor, ser dedicada, até, oito horas do total da 

carga horária para prestação de serviços na Rede de Urgência e Emergência do 

município, ou para atividades de apoio matricial, qualificação e/ou educação 

permanente, como a especialização em saúde da família, residência multiprofissional 

e/ou de medicina de família e de comunidade (BRASIL, 2012). 

Na ESF o trabalho em equipe é considerado um dos pilares para a mudança do 

atual modelo hegemônico em saúde, com interação constante e intensa de trabalhadores 

de diferentes categorias e com diversidade de conhecimentos e habilidades que 

interajam entre si para que o cuidado do usuário seja o imperativo ético-político que 

organiza a intervenção técnico-científica (GONDIM, 2012). 

As atribuições dos profissionais das equipes de ESF, de saúde bucal e de 

Agentes Comunitários de Saúde estão previstas na Portaria nº 2.488, de 21 de outubro 

de 2011 e suas as atribuições dos profissionais da ESF são (BRASIL, 2011): 

 

I. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 

atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos 

a riscos e vulnerabilidades; 
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II. Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no 

sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de 

forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde 

considerando as características sociais, econômicas, culturais, 

demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a 

serem acompanhadas no planejamento local; 

 

III. Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente 

no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos 

demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); 

 

IV. Realizar ações de atenção a saúde conforme a necessidade de saúde 

da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos 

da gestão local; 

 

V. Garantir da atenção à saúde buscando a integralidade por meio da 

realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e 

prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da demanda 

espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de 

vigilância à saúde; 

 

VI. Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta 

qualificada das necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação 

(classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de 

informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de 

intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, se 

responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o 

estabelecimento do vínculo; 

 

VII. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação 

compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 
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VIII. Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a 

coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em 

outros pontos de atenção do sistema de saúde; 

 

IX. Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais 

que visa propor intervenções que influenciem os processos de saúde 

doença dos indivíduos, das famílias, coletividades e da própria 

comunidade; 

 

X. Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o 

planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos 

dados disponíveis; 

 

XI. Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, 

visando à readequação do processo de trabalho; 

 

XII. Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de 

informação na Atenção Básica; 

 

XIII. Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas 

técnicas e profissionais de diferentes formações; 

 

XIV. Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, 

conforme planejamento da equipe; 

 

XV. Participar das atividades de educação permanente; 

 

XVI. Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 

efetivar o controle social; 

 

XVII. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam 

potencializar ações intersetoriais e 
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XVIII. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo 

com as prioridades locais. Outras atribuições específicas dos 

profissionais da Atenção Básica poderão constar de normatização do 

município e do Distrito Federal, de acordo com as prioridades definidas 

pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais pactuadas. 

 

 O governo federal, no decorrer dos anos, tem feito tentativas de adequar as 

normas nacionais da Atenção Básica, definindo parâmetros que estejam adaptados à 

atual realidade vivida pelo SUS, pois cada vez mais, com as mudanças ocorridas na 

modernidade, a globalização das doenças, das práticas em saúde e dos hábitos de vida 

exigem um modelo de saúde centrado em uma estrutura que dê respostas adequadas às 

necessidades dos usuários, de forma coordenada, estabelecendo estratégias que 

permitam criar múltiplas respostas para o enfrentamento da produção saúde e doença. 

2.2 A inserção do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família 

 

Com a implantação do PSF surgiu um novo mercado de trabalho para os 

enfermeiros e uma preocupação com a sua capacitação profissional, para que 

contribuíssem para a mudança do perfil epidemiológico do país (COSTA; SILVA, 

2004). 

Apesar de diferentes categorias profissionais integrarem as equipes, um estudo 

preliminar de caráter analítico referente à implantação e funcionamento do PSF no país 

constatou que a categoria de Enfermeiro se destaca nas coordenações estaduais de 

Saúde da Família, representando 40% do total de membros das equipes, seguido do 

assistente social, com 24% de representatividade. Este dado expressa o papel primordial 

do enfermeiro na capacitação e supervisão dos agentes comunitários de saúde e na 

coordenação das equipes de ESF (BRASIL, 1999). 

A enfermagem como categoria profissional que visa o cuidado individual e 

coletivo e quase sempre buscou a interface entre a comunidade e os serviços de saúde, 

de imediato incorporou esta estratégia, contribuindo de forma significativa nos 

processos de planejamento, coordenação, implantação e avaliação dessa nova proposta 

(FIGUEIREDO, 2005). 
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Este novo modo de organizar a atenção à saúde constitui um estímulo desafiador 

para o enfermeiro, que deve levar em consideração o envolvimento, no seu agir, com os 

aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais relevantes para o processo de 

transição, consolidação e expansão da ESF. Para participar do processo de implantação, 

torna-se necessário conhecer o espaço geográfico e social no qual as famílias se inserem 

e os principais agravos de saúde que vivenciam; ou seja, é preciso conhecer o perfil 

epidemiológico e social da área delimitada. Nesta perspectiva, o enfermeiro gerente do 

PSF deve enfocar os problemas de saúde da população numa concepção de melhoria das 

condições de vida. Pesquisar as estratégias deste processo nos traz conhecimento acerca 

da atuação de profissionais enfermeiros-gerentes, sobre a capacidade de administrar os 

fatores que influenciam na organização da atenção à saúde, principalmente com uma 

visão a médio e longo prazo (DIAS; CUNHA; AMORIM, 2005). 

A ESF tem o enfermeiro como um importante membro da equipe básica 

multidisciplinar, o que tem representado um campo de crescimento e reconhecimento 

social deste profissional, por ser ele um componente ativo no processo de consolidação 

da Estratégia como política integrativa e humanizadora da saúde (SILVA; MOTTA; 

ZEITONE, 2010). 

A política de saúde é reconhecida na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988) como “Direito de todos e dever do Estado”. O conceito de saúde é reconhecido no 

Artigo 196 do CF de 1988 e no caput do Artigo 30 da Lei Orgânica n.8080/90: 

 

Art.196 - A saúde é um direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

Art. 30 - A saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, o transporte, o lazer e o acesso de bens e serviços 

essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do país (BRASIL, 1990).  

 

Rocha (2006) aponta que o enfermeiro é um profissional com formação 

acadêmica que vive tensões entre o teórico e o prático, o ideal e a realidade e que, 

aparentemente, possui dificuldades em delimitar seu real campo de ação. Portanto, 

convive com o universo profissional a partir da interação dos diversos fatores, gerando 

estímulos à prática autônoma em seu exercício ou restringindo-a e a Portaria 648 do 
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MS; referente à PNAB; traz uma gama de atribuições mínimas dos enfermeiros da ESF 

que são atribuições de suma importância para a implementação desta estratégia como 

tática de reorganização do primeiro nível de atenção à saúde (BRASIL, 2006). 

Os enfermeiros da ESF devem desenvolver seu processo de trabalho, na unidade 

de saúde e na comunidade, junto com a equipe, supervisionando e ampliando o trabalho 

dos ACS e auxiliares de enfermagem, realizando ações que promovam saúde, bem 

como assistindo às pessoas que necessitem de assistência de enfermagem, ampliando a 

atenção e o cuidado às famílias (WEIRICH; TAVARES; SILVA, 2004). 

 Neste sentido, o trabalho do enfermeiro é de grande relevância para o efetivo 

exercício de práticas transformadoras que precisam ser acrescidas de envolvimento e 

comprometimento político para alcançarmos políticas públicas coerentes com a 

necessidade da população.



 

 

3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, que possibilita a incorporação de evidências 

na prática clínica da enfermagem (NOBRE et al., 2003). O desenvolvimento desta 

revisão seguiu a descrição das seis etapas: 1) elaboração da questão de pesquisa; 2) 

busca na literatura e definição dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos; 3) 

definição das informações a serem extraídas e categorização dos estudos; 4) avaliação 

dos estudos incluídos; 5) interpretação dos resultados; 6) apresentação da revisão e 

síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 A questão norteadora desta pesquisa de revisão foi: Qual é a visão do 

enfermeiro sobre a implementação da Estratégia de Saúde da Família no modelo de 

saúde brasileiro? Nessa etapa também foi realizado o estabelecimento dos descritores 

encontrados no site Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) a serem utilizados, nesse 

caso foram: “Estratégia de Saúde da Família” AND “Enfermagem” AND “Avaliação de 

Serviços de Saúde”. 

O descritor “Avaliação de Serviços de Saúde” foi escolhido com o intuito de 

descobrir nos artigos que o relacionavam, qual era a avaliação dos autores em relação 

aos serviços de saúde, mas especificamente os serviços da atenção básica em saúde.  

Os critérios de inclusão utilizados foram à aderência ao objetivo e ao tema 

proposto, artigos publicados em português, inglês e espanhol com textos completos; 

artigos na íntegra que retratassem a temática e artigos publicados e indexados nos 

referidos bancos de dados nos últimos quinze anos. 

Os critérios de exclusão foram artigos publicados que se repetiram, os artigos 

que não abordavam a referida temática, não estavam publicados na íntegra e sua 

abordagem não contribui para o conhecimento da área da enfermagem. 

Em seguida, foi realizada a busca de artigos publicados até junho de 2016 na 

base de dados LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências e Saúde), 

Medline (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica) e Pubmed (US 

National Library of Medicine). 

Na terceira etapa, os artigos selecionados foram organizados em um quadro 

sinóptico especialmente construído para esse fim que contemplou os seguintes aspectos 

considerados pertinentes: autores, ano de publicação, tipo de publicação e abordagem 
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metodológica, essência do conteúdo/produção do conhecimento, base de dados, 

revista/periódico, unidade de saúde pesquisada e recomendação dos autores. 

Para a análise dos dados, utilizou-se os conceitos da Análise Institucional 

francesa Lourau-Lapassadena, que são apropriados no campo da Saúde Coletiva 

brasileiro, nos estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa Análise Institucional e Saúde 

Coletiva, da Universidade de Campinas. 

O referencial teórico da AI teve origem na França, na década de 1960, e foi 

difundida no Brasil a partir de 1970. (...) "nasceu da articulação entre intervenção e 

pesquisa, entre teoria e prática", tendo como objetivo "compreender uma determinada 

realidade social e organizacional, a partir dos discursos e práticas dos seus sujeitos" 

(L'ABBATE, 2012, p. 198).  

Para as finalidades deste estudo, parte-se de uma primeira distinção entre análise 

institucional e socioanálise referida por Hess & Savoye, (1993): L'analyse 

institutionnelle a pour but la compréhension d'une realité sociale, partant des pratiques 

et des énoncés de ses acteurs. La méthode utilisée met en oeuvre un ensemble de 

concepts dont les principaux sont ceux d'institution, de transversalité, d'analyseur, 

d'implication, de commande et demande. Idéalement, l'analyse est effectuée, 

collectivemen et en situation, par les acteurs eux-mêmes, avec ou sans le recours à des 

analystes extérieurs. On parle alors de socioanalyse. 

A autora sinaliza que a AI se utiliza de um método constituído de um conjunto 

articulado de conceitos, tendo como base um conceito dialético de instituição 

desenvolvido por Lourau a partir da lógica hegeliana e apoiado em Castoriadis. Para 

Lourau 1975, (p. 9), toda instituição é o resultado da articulação dinâmica entre três 

momentos: o instituído, o instituinte e a institucionalização. (...) "formas sociais 

visíveis, porquanto dotadas de uma organização jurídica e/ou material [...] são chamadas 

de instituição", bem como aquelas que não estão enunciadas de maneira manifesta. 

A ESF é aqui entendida como uma instituição, pois possui suas normas, 

protocolos, legislação, saberes e práticas instituídas, dinamicamente questionadas em 

movimentos instituintes de mudanças que se dão em conflito permanente com o 

instituído. Nesse movimento diacrônico, dá-se o processo de institucionalização, que 

implica em "duração, temporalidade e historicidade" (SAVOYE, 2007, p. 181). 

O confronto permanente entre o instituído (o que se procura manter) e o 

instituinte (forças de subversão e de mudança) na ESF resulta em seu processo de 
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institucionalização com características contraditórias, muitas vezes capturados por 

aquilo que é hegemônico e está instituído (LOURAU, 1995; KAES, 1991). 

Além disso, o referencial teórico da AI, por seu caráter eminentemente 

qualitativo, considera a relação sujeito-objeto como pertencente à mesma natureza 

histórica e social. Dessa forma, tomou-se como pressupostos que a opção metodológica, 

as questões e os objetivos da investigação são influenciados pela posição do 

pesquisador, ou seja, sua implicação com o objeto de estudo e análise. (L’ABBATE, 

2009). 

Na Análise Institucional, a coleta de dados pode ser feita através de intervenção 

ou da análise de papel. Foi utilizada a abordagem da análise papel, de caráter 

sociohistórico, que é feita a partir da leitura de artigos publicados com o eixo temático 

pesquisado, onde desvelam as relações que os homens mantêm com as instituições.  

Segundo Rodrigues, Leitão e Barros (2000) esse tipo de estudo pode ser útil do 

ponto de vista descritivo, mas também pode ser restritivo quando contrapomos, numa 

captura das forças instituídas, teoria (análise institucional no papel) e prática (análise 

institucional sobre o terreno).  

A análise iniciou-se por sucessivas leituras, com destaque das categorias de 

análise e identificação dos analisadores que farão a instituição ESF falar. 

Explicitar os analisadores, isto é, fatos e situações que surgem de forma 

imprevista, ou não, no processo de análise e que permitem identificar aspectos 

contraditórios e ocultos da organização a qual se analisa (L’ABBATE, 2012), é o que 

levará a discussão desta pesquisa.  

Segundo Lapassade, 1971, “o papel do analisador parece consistir em trazer à 

luz certas situações e levar o conjunto do grupo a não poder safar-se demasiado 

facilmente de sua verdade” e afirma que “por analisador se entenderá então uma 

situação que efetua de maneira implícita a análise” (HESS, 1979: 179). 

 A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de forma 

descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa 

elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método, ou seja, avaliar o processo de 

implementação da ESF sob a visão do enfermeiro no nosso país.



 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Na presente revisão integrativa, analisou-se 21 artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um 

panorama geral dos artigos avaliados (Quadro 2). 

Dentre os artigos incluídos na revisão integrativa, todos são de autoria de 

enfermeiros e desenvolvidos em instituições de saúde. 

Em relação à base de dados nas quais foram publicados os artigos incluídos, 

todos foram extraídos da LILACS.
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Quadro 2: Organização do conteúdo das referências selecionadas 

Ano/Autor/ 

Titulação/ 

Título 

Tipo de publicação e 

abordagem metodológica 

Essência do 

Conteúdo/Produção do 

Conhecimento 

Base de 

Dados 
Revista/Periódico Unidade de saúde 

pesquisada 

Recomendações do (s) 

autor (es) 

2002/ 

Ministério da Saúde. 

Avaliação da implementação 

do PSF em 10 grandes 

centros urbanos. 

Trata-se de um estudo de 

caso, onde são incorporadas 

abordagens quantitativas e 

qualitativas e diversas 

técnicas de observação, 

obtenção de dados e análise. 

Analisar fatores facilitadores 

e limitantes da 

implementação do Programa 

Saúde da Família em dez 

grandes centros urbanos no 

que concerne ao 

estabelecimento de vínculos 

entre a ESF e a comunidade, 

à conversão do modelo de 

atenção à saúde nas unidades 

básicas e à sua articulação 

com a rede de serviços de 

saúde. 

LILACS ENSP/MS PSF A partir das evidências 

estabelecidas na pesquisa, 

são apresentados os 

principais fatores que 

facilitam e os limitantes 

do processo de 

implementação da Saúde 

da Família em grandes 

centros urbanos sob a 

forma de observações e 

recomendações. 

2003/ 

Carla Moura Cazelli. 

Avaliação da 

Implementação do 

Programa de Saúde da 

Família no Município do Rio 

de Janeiro. 

A pesquisa realizada 

constituiu-se em um estudo 

de casos múltiplos, focado 

num grande centro urbano.  

 

Avaliar o processo de 

implementação do Programa 

nessas comunidades, com 

vistas à identificar aspectos 

problemáticos e estratégias de 

melhoria para a sua efetiva 

atuação.  

 

LILACS Arca FIOCRUZ PSF Os resultados obtidos 

permitiram a 

sistematização de fatores 

facilitadores e limitantes 

da implementação do PSF 

nas comunidades 

estudadas, incluindo 

perspectivas da gestão 

central, das equipes e dos 

usuários.  

 

2005/ 

Mônica Dias; Fátima Cunha; 

Wellington Amorim. 

Estratégias gerencias na 

implantação do Programa 

É uma pesquisa descritiva, 

de natureza qualitativa, do 

tipo estudo de caso com o 

objetivo de descrever as 

características de 

determinada população ou 

fenômeno. 

Identificar as estratégias 

utilizadas pela gerência local 

na implantação de oito 

equipes de PSF em uma 

comunidade no bairro de 

Santa Cruz; descrever os 

mecanismos de participação 

LILACS Revista Brasileira de 

Enfermagem 

PSF Ressalta-se a importância 

do controle social no 

processo de legitimação 

da estratégia PSF junto à 

comunidade; a função 

gerencial do Enfermeiro 

na construção da 
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de Saúde da Família. comunitária no processo de 

implantação do PSF e, 

analisar a inserção do 

Enfermeiro na coordenação 

deste processo. 

autonomia local das 

equipes de Saúde da 

Família e as abordagens 

utilizadas pela gerência 

local ao introduzir o PSF 

em comunidades 

marginalizadas. 

2006/ 

Suzana Rezende Papoula. 

O processo de trabalho 

intersetorial das equipes de 

saúde da família no 

município de Petrópolis/RJ: 

fatores restritivos e 

facilitadores. 

Trata-se de um estudo com 

uma avaliação formativa, 

com abordagem 

predominantemente 

quantitativa, tendo como 

principal fonte de 

informação um questionário 

auto preenchido pelas ESF. 

Analisar o processo de 

trabalho intersetorial das 34 

ESF, implantadas no 

município de Petrópolis-RJ, 

no período de 1998 a 2004, 

visando identificar as 

iniciativas intersetoriais das 

equipes e a rede de atores e 

setores envolvidos neste 

processo, verificar como o 

governo municipal apoia 

estas iniciativas e apontar 

fatores restritivos e 

facilitadores à implementação 

desta inovação. 

LILACS Arca Fiocruz ESF Concluí-se que o PSF, em 

suas diretrizes, apresenta 

uma concepção restrita de 

“intersetorialidade”, pois a 

subentende, quase que 

exclusivamente, como 

responsabilidade de 

iniciativa da ESF. 

2006/ 

Suely Vallim; Ana Vieira; 

Vera Osiano. 

A Estratégia Saúde da 

Família – Qualis – Em 101 

Municípios do Estado de SP. 

A caracterização do trabalho 

na forma de auditoria 

implica em que as respostas 

das entrevistas sejam 

comprovadas por meio da 

apresentação de documentos 

oficiais, análise de 

prontuários (amostra de 

10%) e de visitas realizadas 

às USF. 

Teve como objetivo avaliar 

101 municípios e 243 equipes 

como ferramenta para a 

identificação de avanços e 

oportunidades de melhora na 

organização da atenção básica 

e do trabalho das equipes. 

LILACS Observa Saúde Estudo que utiliza 

auditoria de dados e 

visitas à USF 

Os resultados obtidos nos 

dois momentos sinalizam 

a importância do papel do 

estado, em especial, do 

gestor e equipes técnicas 

no nível regional – DIR, 

que precisam estar bem 

preparados, frente às 

questões da atenção 

básica.  

2007/ 

Larissa Azevedo; Ana Lílian 

de Aguiar; Camila Costa; 

Maria Cecília Pereira; Cristine 

Trata-se de um estudo 

qualitativo sobre a 

construção da saúde usando 

a técnica de grupo focal 

envolvendo profissionais da 

ESF e Usuários da USF 

Avaliar como tem sido 

desenvolvida a participação 

da comunidade na construção 

da saúde em uma Unidade de 

Saúde da Família. 

LILACS Revista Brasileira de 

Ciências da Saúde 

ESF Os dados mostraram a 

necessidade de 

implementação de 

estratégias a serem 

desenvolvidas pela ESF 

para envolver os usuários 
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Monteiro. 

Usuários e Equipe Saúde da 

Família no Processo de 

Construção da Saúde. 

Timbó II para coleta de 

dados cuja análise 

qualitativa foi feita usando 

análise de conteúdo. 

para que estes participem 

da elaboração de planos 

locais de enfrentamento 

do processo saúde-doença. 

2008/ 

Francisco Rosemiro 

Guimarães Ximenes NetoI; 

José Jackson Coelho Sampaio 

Processo de ascenção ao 

cargo e as facilidades e 

dificuldades no 

gerenciamento do território 

na Estratégia Saúde da 

Família 

Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, realizada em 

Sobral-Ceará, com 28 

gerentes de território da 

ESF, no período de 

novembro de 2006 a junho 

de 2007. 

O estudo objetiva 

caracterizar o processo 

pelos quais os gerentes de 

território da Estratégia 

Saúde da Família-ESF 

ascenderam ao cargo e os 

limites e/ou facilidades 

encontradas por este em seu 

processo de trabalho. 

LILACS 
Revista Brasileira de 

Enfermagem 

Centros de Saúde da 

Família e Unidades 

Escola de Saúde da 

Família 

As principais facilidades 

no processo de trabalho 

dos gerentes se dão 

principalmente, pelo bom 

relacionamento com a 

equipe e o compromisso 

desta. Já as dificuldades 

referem-se a conciliação 

das atividades de 

enfermagem e 

gerenciamento e falta de 

capacitação para o 

gerenciamento. 

 

2008/ 

Joíldo Guimarães Santos. 

O impacto epidemiológico e 

social das ações do 

Programa de Saúde da 

Família - PSF, na saúde dos 

usuários em Feira de 

Santana- BA. 

A pesquisa utilizou o 

instrumento Primary Care 

Assessment Tool (PCAT)R. 

A avaliação e 

monitoramento das ações de 

saúde constituem-se pilares 

para assegurar a 

integralidade e a qualidade 

da atenção à saúde aos 

usuários do SUS, sendo este 

o objetivo da pesquisa. 

LILACS Athena UNESP PSF Apesar dos avanços 

positivos alcançados na 

atenção básica em Feira de 

Santana, há vários 

desafios a serem 

superados, tais como 

melhorar o acesso aos 

serviços, melhorar a 

integralidade das ações, 

implementar a 

comunicação para a 

comunidade e melhorar a 

coordenação. 

2008/ 

Tatiana Barros de Souza. 

A metodologia de estudos de 

caso foi a utilizada, pois se 

mostra adequada aos 

propósitos deste trabalho, à 

Tem como objetivo analisar 

a dinâmica de conformação 

dos recursos humanos no 

LILACS FIOCRUZ PSF Observamos que tem 

havido avanços na oferta 

de assistência em saúde 

para uma parcela 
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O Trabalho em Saúde no 

PSF: investigando uma 

experiência local. 

medida que possibilita tratar 

em profundidade as 

experiências em curso, 

possibilitando assim, uma 

melhor compreensão do 

fenômeno estudado 

âmbito do PSF. acostumada com a 

ausência do Estado, 

contribuindo 

timidamente para 

diminuição das 

desigualdades no acesso 

a esses serviços. Porém, 

ainda um pouco distante 

na conquista da 

cidadania através de 

políticas públicas que 

promovam a inclusão 

social e a efetiva 

participação social. 

2008/ 

Amanda Cavalvante Frota. 

O Processo de Trabalho da 

Estratégia Saúde Da Família 

‘O Caso Fortaleza’. 

Trata-se de um estudo de 

caso, utilizando-se de 

entrevistas semiestruturadas, 

observação participante e 

pesquisa documental. 

Este estudo buscou descrever 

o processo de trabalho da 

Estratégia Saúde da Família 

do município de Fortaleza – 

CE no biênio 2007 - 2008, 

tendo como parâmetro a 

Portaria mencionada e a 

percepção dos atores sociais 

envolvidos. 

LILACS FIOCRUZ ESF A consideração final 

revelada é que o 

município encontra 

dificuldades para 

adequação à Portaria nº 

648/2006, muito embora 

venha investindo quanti-

qualitativamente para a 

consolidação e 

qualificação da Estratégia. 

2010/ 

Erika Pinto; Rejane de 

Menezes; Tereza 

CristinaVilla. 

Situação de trabalho dos 

profissionais da Estratégia 

Saúde da Família em Ceará-

Mirim. 

Trata-se de um estudo 

descritivo, com 190 

profissionais da ESF onde 

foi aplicado um questionário 

com questões fechadas. 

O objetivo deste estudo foi 

analisar as situações de 

trabalho vivenciadas pelos 

profissionais da Estratégia 

Saúde da Família. 

LILACS Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 

ESF Os resultados apontaram 

que o conhecimento da 

área geográfica adstrita 

pelos profissionais da ESF 

foi considerado como um 

aspecto positivo para a 

realização das atividades 

executadas por 83,2% dos 

profissionais, e o número 

de famílias acompanhadas 

por equipe foi considerado 

como uma dificuldade por 

40,5%. Em relação às 

condições de trabalho, 
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93,2% referiram a 

presença de profissionais 

com perfil em saúde 

pública, e 86,8%, 

indisponibilidade de 

equipamentos e 

instrumentos.  

2011/ 

Wágna Oliveira; Ana Lúcia 

Bezerra. 

Autoavaliação da Estratégia 

de Saúde da Família por 

enfermeiros. 

Trata-se de um estudo 

descritivo exploratório de 

abordagem quantitativa. 

Teve como objetivo analisar 

o contexto da ESF nos 

municípios da Administração 

Regional de Saúde Oeste II 

de Goiás. 

LILACS Revista de 

Enfermagem da UERJ 

ESF Destacou-se a 

disponibilidade de 

medicamentos para a 

população. A organização 

dos serviços está pautada, 

principalmente, em 

atividades de vigilância 

em saúde e os resultados 

obtidos confirmam 

mudanças significativas na 

vida e na saúde da 

população, bem como o 

aumento ao acesso aos 

serviços de saúde. 

2011/ 

Maria Raquel Gomes Maia 

Pires. 

Limites e possibilidades do 

trabalho do enfermeiro na 

estratégia saúde da família: 

em busca da autonomia. 

Estudo de caso, com 

abordagem quantitativa e 

qualitativa, que analisa o 

trabalho do enfermeiro na 

Estratégia Saúde da Família 

por meio de diversas 

técnicas de pesquisa, com o 

uso da triangulação de 

métodos e de dados. 

Objetivou-se discutir os 

limites e as possibilidades do 

trabalho do enfermeiro na 

ESF para a consolidação do 

SUS, à luz da autonomia; 

avaliar a oferta de consultas 

de enfermagem realizadas 

em UBS de Belo Horizonte, 

como indicativos de 

autonomia da profissão; 

refletir sobre a face política 

da autonomia nos 

posicionamentos desses 

enfermeiros. 

LILACS Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 

UBS e ESF O enfermeiro encontra um 

importante espaço de 

atuação na ESF e pode 

fortalecê-la para a 

consolidação do SUS, se 

melhor compreender o 

contexto sócio-histórico e 

a ambiguidade das 

relações de poder na 

prática social da profissão, 

aperfeiçoando-a crítica, 

coletiva e criativamente.  

2012/ O método utilizado foi a 

coleta de dados através de 

Tem como objetivo tratar do 

trabalho em equipe de saúde 

LILACS Ciência, Cuidado e ESF Apontou a necessidade de 

criar espaços formais para 
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Regina Spagnuolo; Carmen 

Juliani; Wilza Spiri; Silvia 

Bocchi; Sueli Martins 

O enfermeiro e a estratégia 

saúde da família: desafios 

em coordenar a equipe 

multiprofissional. 

grupo focal, com análise de 

conteúdo. 

objetivando compreender o 

papel do enfermeiro no 

exercício da coordenação de 

uma equipe na Estratégia 

Saúde da Família, em relação 

às competências e habilidades 

praticadas e desenvolvidas no 

seu cotidiano de trabalho e às 

dificuldades em exercer essa 

função de acordo com a 

percepção desses 

profissionais. 

Saúde discussão das principais 

dificuldades encontradas 

pelas enfermeiras 

coordenadoras de equipes 

multiprofissionais, como, 

por exemplo, a função de 

coordenar equipes 

multiprofissionais, a 

sobrecarga de trabalho, a 

sobreposição de tarefas e a 

falta de capacitação. 

2012/ 

Simone Roecker; Maria Budó; 

Sonia Marcon. 

Trabalho educativo do 

enfermeiro na Estratégia 

Saúde da Família: 

dificuldades e perspectivas 

de mudanças. 

Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa descritivo-

exploratória. 

Objetivou conhecer as 

dificuldades e perspectivas 

de mudanças que os 

enfermeiros identificam no 

desenvolvimento das ações 

educativas na Estratégia 

Saúde da Família. 

LILACS Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 

ESF Os resultados 

demonstraram que os 

enfermeiros enfrentam 

dificuldades no 

desenvolvimento da 

educação em saúde junto 

aos usuários, à equipe, aos 

gestores e quanto à falta 

de recursos físicos, 

materiais e financeiros. 

Mas, a partir das 

dificuldades sentidas, 

buscam alternativas 

diversificadas para superá-

las e sugerem 

modificações visando à 

melhoria na atenção 

primária à saúde da 

população, 

principalmente, no que 

tange ao trabalho 

educativo. 

2012/ 

Rodrigo Castro; Daniela 

Knauth; Erno Harzheim; 

Foram realizadas 

entrevistas sobre a 

experiência de médicos e 

enfermeiros com os 

O objetivo deste estudo é 

comparar a qualidade da 

atenção à saúde do adulto 

entre esses diferentes tipos de 

LILACS Cadernos de Saúde 

Pública 

UBS, ESF, Centro de 

Saúde Escola e Serviço 

de Saúde Comunitária 

A ampliação da cobertura 

da ESF e o investimento 

na formação profissional 

são estratégias para 
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Lisiane Hauser; Bruce 

Duncan. 

Avaliação da qualidade da 

atenção primária pelos 

profissionais de saúde: 

comparação entre diferentes 

tipos de serviços. 

serviços (n = 340), 

utilizando-se, para isso, 

o Primary Care Assessment 

Tool. 

serviços. qualificar a APS no 

município. 

2012/ 

Dirce Backes; Marli Backes; 

Alacoque Erdmann; Andreas 

Büscher; Mara Marchiori; 

Magda Koerich. 

Significado da atuação da 

equipe da Estratégia de 

Saúde da Família em uma 

comunidade socialmente 

vulnerável. 

Utilizou-se como referencial 

metodológico a Teoria 

Fundamentada nos Dados e 

como técnica de coleta de 

dados a entrevista. 

Objetivou compreender o 

significado da atuação 

profissional de uma equipe 

ESF em uma comunidade 

socialmente vulnerável. 

LILACS Ciência e Saúde 

Coletiva 

ESF A análise dos dados 

demonstrou que a ESF 

pode ser considerada uma 

estratégia facilitadora e 

estimuladora do processo 

de ampliação e de 

consolidação das redes de 

cuidado em saúde, à 

medida que sinaliza para 

uma nova abordagem de 

intervenção comunitária, 

pela valorização do ser 

humano como um ser 

singular e 

multidimensional, inserido 

em seu contexto real. 

2014/ 

Juliana Silva; Cinira Fortuna; 

Maria Pereira; 

Silvia Matumoto; Fabiana 

Santana; Franciele Marciano; 

Jael Silva; Marianna Ferreira; 

Silvana Mishima. 

Supervisão dos Agentes 

Comunitários de Saúde na 

Estratégia Saúde da 

Família: a ótica dos 

Estudo qualitativo, no qual 

foram realizadas 18 

entrevistas com enfermeiros 

da ESF do interior do estado 

de Goiás. Após a 

transcrição, os dados foram 

submetidos a análise de 

conteúdo temática. 

Analisar as concepções de 

supervisão de enfermeiros na 

Estratégia Saúde da Família 

em relação aos Agentes 

Comunitários de Saúde, tendo 

por referencial o processo de 

trabalho e as relações de 

poder. 

LILACS Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 

ESF Conclui-se que a 

supervisão realizada não 

proporciona as mudanças 

pretendidas pela ESF. 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enfermeiros. 

2015/ 

Luís Motta; Rodrigo Batista. 

Estratégia Saúde da 

Família: Clínica e Crítica. 

Trata-se de uma revisão da 

literatura com estratégia de 

busca definida e reflexão 

crítica sobre os textos 

selecionados. 

Apresenta-se uma 

contextualização teórica 

sobre a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e se discutem 

suas possíveis fortalezas e 

fragilidades. 

LILACS Revista Brasileira de 

Educação Médica 

Revisão de literatura Apesar dos inegáveis 

avanços, seus princípios e 

práxis ainda não são uma 

completa realidade no 

cotidiano dos serviços de 

saúde, destacando-se 

especialmente o desafio de 

compreender e praticar a 

integralidade na APS, o 

desafio da valorização e 

da adequação do perfil dos 

profissionais/trabalhadores 

da ESF, a formação, a 

inserção e a práxis do 

agente comunitário de 

saúde, e a dificuldade de 

trabalho em equipe nas 

unidades da ESF. 

2016/ 

Heletícia Galavote; 

Eliane Zandonade; Ana 

Garcia; Paula Freitas; 

Helena Seidl; Priscilla 

Contarato; Maria Andrade; 

Rita Lima 

O trabalho do enfermeiro 

na atenção primária à 

saúde. 

  

Estudo transversal de dados 

secundários oriundos da 

avaliação externa do 

Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ) que 

englobou 17482 ESF e 

outros modelos de atenção 

básica, aderidos ao 

programa, em 3.972 

municípios participantes, 

abrangendo todos os 

estados da Federação. 

Descrever a organização do 

trabalho do enfermeiro na 

atenção primária à saúde nas 

regiões brasileiras. 

LILACS Revista da Escola de 

Enfermagem Anna 

Nery 

Estudo transversal 

utilizando dados do 

PMAQ 

A inserção do enfermeiro 

em equipes da atenção 

primária à saúde tem 

suscitado novas 

modelagens na produção 

do cuidado com um novo 

padrão de produção de 

cuidados, que alteram não 

apenas o modo de 

organização do processo 

produtivo, conforme os 

interesses do capital, mas 

inverte o núcleo 

tecnológico do cuidado. 

2016/ 

Eliane Lima; Ana Sousa; 

Franciele Leite; Rita Lima; 

Estudo seccional, realizado 

nas unidades de saúde da 

família do município de 

Serra, Espírito Santo. Para 

Avaliar a qualidade da 

Estratégia Saúde da Família 

através dos atributos da 

Atenção Primária na 

LILACS Revista da Escola de 

Enfermagem Anna 

Nery 

ESF Os profissionais percebem 

a atenção ofertada de 

maneira positiva, 

contribuindo para o 
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Maria Nascimento; Cândida 

Primo. 

Avaliação da Estratégia 

Saúde da Família na 

Perspectiva dos 

Profissionais de Saúde. 

coleta de dados utilizou-se 

questionário denominado de 

Instrumento de Avaliação 

da Atenção Primária 

(PCATool). O instrumento 

foi aplicado a 205 

profissionais atuantes nas 

equipes de saúde da família. 

Para verificar associações 

realizaram-se os testes 

Exato de Fisher e Qui-

quadrado de Pearson. 

perspectiva dos profissionais 

de saúde e verificar 

associação entre esses 

atributos e as características 

sociodemográficas e 

profissionais da equipe. 

fortalecimento e 

humanização da atenção 

básica. 
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Após a leitura completa dos 21 artigos, nota-se que sob o ponto de vista do 

Enfermeiro, a ESF apresenta fatores restritivos e facilitadores no seu processo de 

implementação. Esses fatores emergem de muitas causas, frutos de uma análise do 

processo de trabalho das equipes e dos próprios enfermeiros inseridos na estratégia. A 

partir dessas análises surgem 3 categorias, sendo estas a equipe da ESF, o processo de 

trabalho do Enfermeiro da ESF e a intersetorialidade ligada a ESF. 

4.1 A equipe da ESF  

O perfil dos profissionais das equipes de ESF correspondem, em sua maioria, o 

mesmo padrão em todas as regiões brasileiras. A maior parte é do sexo feminino, com 

exceção da categoria médica. No que se refere a formação acadêmica, poucos tem 

títulos de especialização em ESF e afins. Os profissionais são em media mais jovens 

e/ou recém-formados, com menor tempo de trabalho nos serviços de saúde.  

Segundo Pinto, Menezes e Villa (2010), a remuneração diferenciada para os 

médicos os atrai para a ESF e isso, na maioria das vezes, não leva em consideração a 

sua formação profissional generalista. Por outro lado, identifica-se haver uma 

desmotivação e/ou a falta de responsabilidade de alguns dos profissionais que atuam no 

âmbito do SUS, relacionados aos baixos salários e às precárias condições de trabalho.  

Oliveira e Bezerra (2011) destacam que as instalações físicas das unidades 

raramente contêm um espaço adequado para as reuniões de equipe e para o 

desenvolvimento de educação permanente com os profissionais, interferindo na 

integração dos funcionários e também na qualidade do atendimento aos usuários. A 

existência de um espaço físico equipado pode estimular os profissionais a realizarem 

reuniões de planejamento das ações a serem desenvolvidas e atividades de educação 

permanente como capacitações e atualizações. 

Para Backes et al. (2012), a atuação profissional em uma equipe de ESF está 

relacionada à compreensão do contexto social e singular de cada usuário e família. O 

significado da atuação da equipe resulta em reconhecimento e valorização profissional, 

ampliação dos processos interativos e novas abordagens do cuidado em saúde, 

mostrando que a ESF representa uma estratégia facilitadora e estimuladora do processo 

de ampliação e consolidação das redes de cuidado em saúde.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2002), torna-se de suma importância 

estabelecer processos de negociação com as corporações médica e de enfermagem para 
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construir consenso sobre os campos de exercício profissional de forma a ampliar as 

áreas de atuação de enfermeiros, auxiliares de enfermagem e ACS e, os meios de 

comunicação e materiais de publicidade elaborados devem, além de prestar informações 

para a população, difundir a importância das atividades realizadas pelos ACS e demais 

integrantes das ESF, como forma de fortalecer o vínculo e criar socialmente uma 

imagem positiva desses profissionais. 

O trabalho em equipe é intrínseco à ESF e representa um dos eixos da 

organização da prática dos profissionais favorecendo a integralidade do cuidado. Como 

coordenador de equipe, o enfermeiro deve ser um incentivador e promotor dessa prática 

com o objetivo de atingir maior produtividade e melhorar a qualidade do serviço 

prestado. Conforme Oliveira e Bezerra (2011), é possível perceber que o trabalho em 

equipe ainda não está totalmente consolidado na ESF, o que pode exercer influencia 

direta na qualidade dos serviços e causar sobrecarga de trabalho em alguns 

profissionais. 

Pinto, Menezes e Villa (2012) apontam os profissionais da ESF veem como 

aspectos facilitadores do processo de trabalho, o conhecimento sobre a área geográfica 

adscrita, as visitas domiciliares e o atendimento por grupos específicos. Já como 

aspectos restritivos, o excessivo numero de famílias acompanhadas por equipe, a 

disponibilidade de equipamentos e instrumentos e a disponibilidade de medicamentos e 

insumos. 

Mota e Batista (2015) complementam essa questão, considerando que os 

profissionais de saúde da ESF têm indicado como aspectos desmotivadores: dificuldade 

de trabalhar interdisciplinarmente e reconhecer as incertezas e indeterminações das 

relações com os usuários; relacionamento interno com a equipe de saúde e inexistência 

de responsabilidade coletiva pelos resultados do trabalho; reuniões improdutivas e de 

baixa resolubilidade; contrato de trabalho na modalidade temporária e não por concurso 

público; baixa remuneração; alta rotatividade de profissionais; acúmulo de mais de um 

vínculo de trabalho. Tais aspectos são apontados como razões para não considerarem o 

trabalho na ESF como atividade principal. 

Dentro do exposto, Azevedo et al. (2007) observam que a equipe assume 

responsabilidade pelo modelo de saúde apresentado, acreditando que está fazendo sua 

parte, mas reconhecendo a necessidade de mudanças nas posturas e reivindicando maior 

responsabilização da comunidade diante do desafio da construção da saúde. Por outro 
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lado, humanização da Equipe foi reconhecida no que diz respeito aos esforços em 

atender à demanda da população. 

Backes et al. (2012) ainda afirmam que a compreensão da necessidade de atuar 

em equipe e de forma complementar, bem como da necessidade de um olhar aberto e 

sensível à realidade do outro, torna evidente que os profissionais precisam atuar cada 

vez mais de forma integrada e articulada em redes. O vínculo, a participação da 

comunidade, o trabalho em equipe e as novas práticas de educação em saúde, além da 

mudança do comportamento assistencialista de profissionais e usuários, são objetivos 

destacados nos dados e que se colocam como um norte para a ESF e para alcançar novas 

abordagens de cuidado em saúde é preciso, portanto, estar conectado em equipe e ter a 

iniciativa de olhar o todo e não somente as partes, isto é, o seu fragmento. É preciso, 

para tanto, que os profissionais se desloquem do tradicional conceito de saúde, a fim de 

ampliar o seu campo de visão sistêmica. 

4.2 O processo de trabalho do enfermeiro da ESF 

Ao analisar as pesquisas publicadas referentes a prática do enfermeiro inserido 

na ESF, nota-se uma série de atribuições a este; atribuições estas não muito bem 

delimitadas e reconhecidas pelos profissionais. Ao que cerne ao processo de trabalho, 

percebemos uma grande sobrecarga e acumulo de funções, onde os Enfermeiros são 

responsáveis pela gerencia, assistência e administração das unidades.  

De acordo com Galayote et al. (2016), nota-se uma posição diferenciada do 

profissional enfermeiro na equipe da ESF, apontando para a ampliação dos limites de 

atuação profissional e agregando as atividades administrativas às práticas da assistência 

direta ao usuário, confirmando estudos anteriores que apontam para a intensificação e 

ampliação das atividades do enfermeiro na ESF, tanto na área da assistência e da 

educação em saúde quanto do gerenciamento dos serviços de saúde. 

Ainda afirmam que os profissionais graduados delegaram ao enfermeiro o papel 

de autoridade cognitiva na passagem de informações sobre os processos de organização 

do trabalho. Frequentemente, além da coordenação do trabalho da enfermagem e da 

supervisão do trabalho dos ACS, muitas das atividades de manutenção e controle dos 

serviços estão sob a gestão desse profissional, estando a unidade, de forma geral, sob a 

responsabilidade do enfermeiro. 



44 

 

Apesar da variedade de categorias profissionais nas equipes, um estudo 

preliminar de caráter analítico referente à implantação e funcionamento da ESF no país 

constatou que a categoria de Enfermeiro se destaca nas coordenações estaduais de SF, 

representando 40% do total de membros das equipes, seguido do assistente social, com 

24% de representatividade. Este dado expressa o papel primordial do Enfermeiro/a na 

capacitação/supervisão dos ACS e na coordenação das equipes de ESF (DIAS; 

CUNHAS; AMORIM, 2005). 

A gerência do território da ESF está centrada no enfermeiro, e que não há um 

processo estruturado para ascensão dos profissionais ao cargo de gerente. Fica claro que 

a ascensão dos enfermeiros ao cargo acontece de maneira administrativamente 

artesanal, com base em sentimentos de alguns, em constância da presença, em maior 

disponibilidade da força de trabalho, mas, sobretudo, pelo o olhar da Coordenação 

Municipal de APS, sem a utilização de critérios técnicos ou políticos, acerca do 

processo de trabalho e das competências individuais do profissional. No que concerne 

ao processo que leva o enfermeiro ao cargo de gerente, deve-se na maior parte das 

vezes, as características pessoais como liderança e organização durante o processo de 

trabalho; além de ser uma função enfermeiro-centrado e exercida por indicação de 

terceiros à equipe (NETO; SAMPAIO, 2008). 

De acordo com o papel de supervisão que também deve ser desempenhado pelo 

enfermeiro, Silva et al. (2014) reconhecem que a concepção de supervisão se revelou 

como exercício de controle com caráter fiscalizador, realizada por meio de instrumentos 

impressos e encontros periódicos com os ACS. A postura fiscalizadora do enfermeiro é 

contingenciada pela gestão municipal e essa característica se expressa tanto na prática 

quanto nos depoimentos que revelam a concepção de supervisão. Os Enfermeiros 

compreendem a importância das ações de supervisão como sua atribuição e ressaltam 

que o enfermeiro, por seu papel na equipe de SF, é o trabalhador mais acessível para os 

ACS e apto a desenvolver tais ações. Parte dos Enfermeiros acredita que a supervisão é 

ação de suporte e também de formação e acompanhamento, reafirmando o caráter 

cooperativo.  

O que tem acontecido, no entanto, é que não houve uma reinvenção da 

supervisão realizada pelos enfermeiros na ESF. Mudou-se o cenário de prática, inseriu-

se um novo agente a ser supervisionado pelo enfermeiro, mas prevalece a lógica 

tradicional do controle do trabalho. 
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Sobre as atividades de educação em saúde desenvolvidas pelo enfermeiro, 

Roecker, Budó e Marcon (2012) afirmam que ao desenvolver educação em saúde, tanto 

no contexto individual quanto no coletivo, os enfermeiros que atuam na ESF se 

deparam com barreiras, dentre as quais a principal é a resistência às mudanças e 

aceitação ao novo modelo assistencial. Atrelada ainda à questão da aceitação e adesão 

às atividades educativas, ressalta-se a dificuldade relacionada ao grau de entendimento 

dos usuários referente ao que é difundido por meio de orientações. Em relação ao 

pensamento curativista das pessoas evidencia-se que a inversão do modelo assistencial é 

de difícil compreensão e, provavelmente, ainda será necessário um longo tempo para se 

efetivar. Por conseguinte, enquanto a compreensão da população vai se transformando, 

os enfermeiros propõem opções alternativas para desenvolver as ações de educação em 

saúde.  

Sobre a atuação clínica do enfermeiro, Pires (2011) relaciona as consultas de 

enfermagem à autonomia do profissional, constatando que a baixa produção de 

consultas de enfermagem das ESF sinaliza repercussões preocupantes, seja para a 

política de AB, seja para a prática autônoma da profissão. No âmbito da política, vê-se 

que a heterogeneidade de cenários dificulta qualquer avaliação linear, sem que se leve 

em conta o contexto das práticas e a realidade de cada serviço de saúde. Para a 

enfermagem, o cenário de baixa produção de consultas pode significar um recuo da 

clínica no trabalho da profissão, necessária para a autonomia que se busca. Outros 

estudos revelam que as precárias condições de trabalhos da ESF, o cotidiano estressante, 

os riscos para adoecimento pelo trabalho e as relações conflituosas na equipe de saúde 

acentuam as dificuldades a serem enfrentadas.  

Embora a produção de consultas de enfermagem seja um indicador para sondar a 

situação da autonomia do enfermeiro, não é suficiente para expressar a potencialidade 

do seu trabalho na ESF. O elenco de práticas catalogadas na Classificação Internacional 

das Práticas em Saúde Coletiva (CIPESC), nas dimensões gerenciais, assistenciais, 

educativas e de pesquisa, evidencia a amplitude das ações desse profissional (PIRES, 

2011). 

Ainda segundo a autora, um olhar atento sobre o contexto sócio-histórico dos 

enfermeiros indica influência de gênero, da classe social e da formação sobre o perfil 

que apresentam. Há certa tendência, não homogênea, ao conservadorismo das falas, seja 

em relação às tradições sociais, ao papel do homem e da mulher na sociedade, seja em 
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relação à centralidade do modelo biomédico na atenção. A formação excessivamente 

técnica inibiu uma reflexão ética, política e social aprofundada, com tendência à 

superficialidade nas análises, em parte dos discursos. A maioria dos enfermeiros 

demonstrou dificuldade em analisar a ambiguidade das relações de poder na equipe, no 

serviço ou na política de saúde, comprometendo a politicidade do seu agir (PIRES 

2011).   

Entre os extremos, ou nas brechas, verificaram-se as saídas, as utopias ou as 

possibilidades para o novo, inerente ao processo de mudança que se busca com a SF, e 

para o agir autônomo do enfermeiro. Aqueles sujeitos mais próximos da autonomia 

política explicitaram análises críticas do próprio trabalho, da equipe e da ESF, 

apontando as limitações e os avanços; viram com maior clareza as tensões e 

contradições da prática; demonstraram, de certo modo, saber que são capazes de fazer 

melhor, explicitando angústias diante dos desafios estruturais da prática. Os enfermeiros 

em maioria apresentaram fragilidade na autonomia política, tendência em se eximir da 

responsabilidade do ator social, com pouca compreensão do contexto da política de 

saúde, das relações de poder da equipe de saúde e da enfermagem. Os que mostraram 

proximidade com a autonomia política, em minoria, fizeram crítica do contexto e da 

prática profissional, viram com maior clareza a ambiguidade das relações de poder na 

equipe, porém com pouca profundidade analítica, e se colocaram como agentes sociais 

das mudanças, ainda que esgotados em meio às pressões cotidianas por resultados e 

atendimentos (PIRES, 2011). 

4.3 A intersetorialidade ligada a ESF 

Papoula (2006) aponta que um dos principais atributos da ESF enquanto 

estratégia de implantação de um novo modelo assistencial, onde as USF devem passar a 

resolver a maior parte dos problemas de saúde (cerca de 85%), ao incorporar as ações 

programáticas de uma forma mais abrangente, é atuar de forma intersetorial em parceria 

com os setores responsáveis pela: educação, saneamento, meio ambiente e outros, 

promovendo a qualidade de vida da população, intervindo nos fatores que a colocam em 

risco e garantindo a sua cidadania. 

Segundo Dias, Cunha e Amorim (2005), a ESF parece ter se tornado 

unanimidade nacional, referida como a principal estratégia para solucionar os males da 

saúde pública seja no universo político-partidário das corporações profissionais da 
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saúde, no setor de formação em saúde e na própria comunidade. Esse novo modelo, 

idealizador ou prático, está inovando na maneira de atender mais sensível e 

"calorosamente" o usuário de seus serviços. Justifica-se pelo fato de que o programa, 

nas grandes cidades, é prioritariamente implantado em comunidades inteiramente 

desprovidas de qualquer atenção à saúde e com péssimas condições de vida. Geralmente 

estas comunidades apresentam altos índices de desemprego, analfabetismo e violência. 

Sua implantação surge como meio de solucionar os fatores que interferem na saúde pois 

realiza a promoção da saúde através da intersetorialidade.  

De acordo com o estudo, os autores afirmam que as questões que a saúde não 

consegue resolver são "renda, saneamento básico, transporte, habitação, coisas que 

(...), mesmo trabalhando com a intersetorialidade, trabalhando com as outras 

secretarias, são muito difíceis de resolver". Neste contexto de carências e exclusão, a 

intersetorialidade ganha relevância, seja através de ações de geração de empregos, de 

educação formal, ou ainda, na questão da violência, através do conhecimento do perfil 

da clientela adscrita ao módulo de SF. 

Dias, Cunha e Amorim (2005) ainda afirmam que a intersetorialidade configura 

modificações muito mais abrangentes que a capacidade de intervenção das equipes, por 

mais comprometidas e qualificadas que sejam. Outro princípio fundamental é a 

integralidade da atenção à saúde. Ao conceituar integralidade sob a ótica das 

necessidades de saúde: "a integralidade deve ser fruto do esforço e confluência dos 

vários saberes de uma equipe multiprofissional, no espaço concreto e singular dos 

serviços de saúde, sejam eles uma equipe de PSF ou um hospital". Esta seria a 

integralidade "focalizada". No entanto, ressalta que uma outra dimensão da 

integralidade da atenção surge a partir da articulação de cada serviço de saúde, "uma 

rede muito mais complexa composta por outros serviços de saúde e outras instituições 

não necessariamente no setor saúde". Esta visão sobre integralidade deve constituir um 

esforço intersetorial que vise a melhoria das condições de vida.  

Na pesquisa realizada por Vallim e Osiano (2006) aponta que os resultados 

obtidos sinalizam a importância do papel do estado, em especial, do gestor e equipes 

técnicas no nível regional, que precisam estar bem preparados, frente às questões da 

AB. Municípios de pequeno porte e poucos recursos de saúde são fortemente 

dependentes do gestor estadual na organização do sistema de saúde e apoio técnico.  
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Cazelli (2003) mostra em seu estudo que um dos fatores limitantes e 

coadjuvantes da baixa cobertura das ESF foram as irregularidades das atividades 

coletivas (intersetoriais), o que dificulta o escoamento de grande parte das necessidades 

de atenção à saúde e dificulta, portanto, a mudança da prática sanitária.  

Souza (2008) diz que em relação à intersetorialidade, mais da metade dos 

entrevistados em seu estudo afirmaram que as ESF desenvolvem atividades fora do 

setor para resolver os problemas da comunidade. As principais parcerias ocorrem com a 

Associação de Moradores, com algumas igrejas, escolas e Organizações Não 

Governamentais - ONG ́s que atuam na comunidade. Por outro lado, uma baixa 

proporção de profissionais de nível superior informou que as ESF realizam contatos 

com outros órgãos governamentais e entidades.  

Papoula (2006) complementa dizendo que os setores/órgãos que com maior 

frequência deram respostas positivas às solicitações das ESF, foram órgãos não 

governamentais: as Instituições Religiosas (90%), seguidos das ONGs (89%), 

demonstrando o envolvimento tanto das ESF, que pedem o apoio fora das instituições 

públicas, quanto destas instituições que demonstram parceria e comprometimento na 

resolução das dificuldades que as comunidades enfrentam. A Secretaria de 

Educação/escolas também foi citada por 89% das ESF, como dando respostas positivas 

às suas solicitações, pois provavelmente o contato é feito com as escolas locais, 

organizações estas situadas no mesmo território da ESF, com as quais as equipes 

estabelecem relações horizontais (não hierárquicas), o que facilita o acesso. 

Lima Sousa, Leite, Lima, Nascimento e Primo (2016) revelam que a 

coordenação do cuidado é definida como a articulação entre os diversos serviços que 

constituem a rede de atenção à saúde e ações relacionadas a esta atenção, de maneira 

que independente do local onde seja prestada esteja sincronizada e voltada ao alcance de 

um objetivo comum, ou seja, a melhor atenção ao usuário. Na coordenação do cuidado 

na atenção primária, verifica-se que dentre as responsabilidade das equipes de saúde 

encontra-se a gestão do cuidado, uma vez que as equipes da ESF devem acompanhar os 

usuários nos projetos terapêuticos ao longo da Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

organizar os fluxos entre os diferentes pontos de atenção desta, atuando como centro de 

comunicação, bem como responsabilizar-se pelos usuários ao longo desta rede, de 

forma horizontal, contínua e integral, produzindo com isso uma gestão compartilhada 

desta ação integral. 
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O Ministério da Saúde (2002) recomenda que a ESF deve criar e/ou fortalecer 

mecanismos de integração da rede municipal de serviços de saúde: centrais 

informatizadas de marcação de ações especializadas e de regulação de internações, 

estabelecer protocolos de atenção para evitar o uso desnecessário de procedimentos 

mais complexos, estimular os especialistas a realizar a contra referência para as ESF, 

ampliando a comunicação entre ESF e serviços de referência; estabelecer meios que 

propiciem a referência da USF para os serviços de emergência; estimular a atuação 

intersetorial das ESF: esta é facilitada quando gestores setoriais e o executivo municipal 

atuam na perspectiva de articular as intervenções para solução de problemas; ação 

intersetorial exige capacitação em relação aos condicionantes do estado de saúde da 

população.



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em geral o ato de pesquisa se completa, segundo a crítica de René Lourau 

(2004), no processamento do texto codificado pelas expectativas, prescrições e 

tolerâncias da instituição cultural-científica-editorial, deixando de lado a análise das 

implicações, pois só o resultado conta. 

Esta pesquisa se encerra com o objetivo atendido: o desejo de conhecer a 

implementação da ESF sob o ponto de vista dos enfermeiros. De caráter amplo, 

tornando real através do papel o tamanho de sua magnitude e força, pôde-se entender as 

fragilidades e os pontos que impulsionam essa política de saúde, as disparidades 

encontradas nas 5 regiões do país, bem como as implicações que ela traz ao cotidiano 

dos profissionais e das comunidades.  

Foi possível entender de fato, o papel do enfermeiro inserido na estratégia, e a 

importância desse profissional para a implementação e funcionamento da mesma.  

Esta análise demonstra que, passados mais de 20 anos da implantação da ESF, 

há vários desafios a serem enfrentados, o que se comprova com a elucidação dos 

analisadores extraídos dessa pesquisa, os quais são eles: a valorização profissional, o 

trabalho em equipe, as visitas domiciliares, o acúmulo de funções do profissional 

enfermeiro e a sua sobrecarga de trabalho, a integralidade na atenção à saúde, o fluxo de 

referência e contra referência na rede de saúde e as atividades coletivas desenvolvidas 

com outras secretarias. 

Esses analisadores identificados nos estudos foram selecionados com a intenção 

de ampliar outros debates que leve em consideração os sujeitos envolvidos na prática 

em saúde, considerando-os como coprodutores de conhecimento. 

A valorização profissional, o trabalho em equipe, o acúmulo de funções do 

profissional enfermeiro e sua sobrecarga de trabalho, são analisadores que podem ser 

discutidos em conjunto, visto que o ponto de partida dar-se-á com o processo histórico 

da profissão de não reconhecimento, desvalorização, múltiplas funções e menores 

salários. 

A integralidade na atenção à saúde, o fluxo de referência e contra referência na 

rede de saúde e as atividades coletivas desenvolvidas com outras secretarias também 

podem ser discutidos em conjunto. Esses pontos são cruciais para a implementação da 

estratégia e precisam ser bem resolvidos, pois deveriam funcionar como a base da
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atenção primária em saúde, trazendo resolutividade dos problemas e qualidade 

da atenção aos usuários. 

A visita domiciliar mostra-se como o fator crucial de bom funcionamento da 

ESF, sendo vista por todos os profissionais e usuários como o elo fundamental. Apesar 

de todas as dificuldades encontradas pela equipe para realização das visitas 

domiciliares, são elas as responsáveis por criar aproximação e vínculo com as famílias e 

a comunidade.  

De forma geral, esse estudo trás a seguinte perspectiva: sem transformar as 

práticas dos profissionais e dos serviços de saúde, não haverá mudanças na forma de 

funcionarem, no sentido de garantir o acesso, a qualidade e a resolutividade, no 

atendimento de saúde à população.  

Deve-se considerar alguns dos princípios fundamentais da proposta do SUS, 

mesmo que este sistema esteja já legalmente instituído praticamente em todo o país. E 

mais: sem levar em conta essas dimensões, não será possível construir um novo modelo 

entre os sujeitos envolvidos na produção da saúde. 
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