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RESUMO
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa,
exploratório-descritivo, desenvolvido em um município
de médio porte do Rio Grande do Sul, pertencente a
uma Coordenadoria Regional de Saúde, cujo objetivo
foi avaliar sua trajetória no Programa Saúde da Família.
O programa foi implantado em 2000, iniciando com
quatro equipes.  Foram sujeitos da pesquisa,  a
Coordenação Municipal  do Programa e alguns
integrantes de três equipes de Saúde da Família. A coleta
de dados foi realizada no período de março a outubro
de 2003, em duas etapas: anál ise documental e
entrevista semi-estruturada. O levantamento dos dados
foi feito através da análise do conteúdo.Transcorridos
quatro anos desde a implantação deste programa,
evidenciam-se compassos e descompassos na trajetória
trilhada pelas equipes, o que instiga a questionar a forma
com que a estratégia vem se firmando no dia-a-dia.
A história esbarra nos poucos registros de dados que a
documentem e no pouco conhecimento dessa história
revelada na fala dos atores envolvidos. Não conhecendo
o passado, fica difícil entender o presente e projetar o
futuro.

PALAVRAS-CHAVE
Programa Saúde da Família, Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT
It is a qualitative-approach, exploratory and descriptive
study developed in a medium-size town of Rio Grande
do Sul state, part of a Regional Health Department,
whose objective was to evaluate its  development within
the Family Health Program. The program was
implemented in 2000, beginning  with four teams. The
subjects of the research were the Municipal
Coordination of the Program and some members of
three Family Health teams. Data collection was carried
out in two steps from March to October 2003:
documentary analysis and semi-structured interview.
The data evaluation  was developed by the content
analysis. After  four years since the implementation of
this program, it becomes evident the agreements and
disagreemnts during the work developed by the teams,
which  instigates to question the way the strategy is
getting firm  day-by-day. The history bumps into the
few registers of data documenting it and into  the little
knowledge of such history by the speech of the subjects
involved. If the past is unknown, it is difficult to
understand the present and plan the future.
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Family Health Program, Unique Health System (SUS -
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INTRODUÇÃO

A reorientação do modelo de saúde pro-
posta pelo Programa Saúde da Família prioriza
a atenção primária, a integralidade da assistên-
cia e desenvolve ações dentro de um território
adscrito, focalizando a família, fortalecendo
ações de prevenção da doença e a promoção
da saúde, envolvendo atividades educativas in-
dividuais e coletivas, bem como aprimorando
a clínica ampliada nos diversos espaços que
envolvem a comunidade.

A implantação efetiva do Programa Saúde
da Família possibilita a busca da integralidade
na assistência, e a formação do vínculo com os
usuários de um território adscrito, estabelecen-
do a responsabilidade entre os profissionais da
Equipe de Saúde da Família, os serviços de saú-
de e a comunidade. Requerem do município
ações intersetoriais como forma de oportuni-
zar a assistência universal, equânime, integral,
contínua e resolutiva aos usuários que utilizam
a Unidade de Saúde da Família, e, também, em
nível domiciliar, assistindo o coletivo, mas fo-
calizando o indivíduo, de acordo com as suas
necessidades, identificando os fatores de risco
e intervindo de forma apropriada.

O Programa Saúde da Família desse muni-
cípio marca sua caminhada por desafios, lutas,
mobilizações, por melhores condições de tra-
balho e vínculo empregatício, sendo, portanto,
um cenário muito rico, onde se pode identifi-

car o grande compromisso assumido por parte
de alguns, levando em frente esta importante
estratégia de construção de um sistema de saú-
de qualificado. O êxito do programa depende
do perfil e inserção dos profissionais, da vonta-
de política, do compromisso da gestão munici-
pal e da sensibilização da comunidade.

Para intervir e transformar a realidade des-
te município, os integrantes das equipes de Saú-
de da Família devem intervir nas diversas eta-
pas do processo saúde-doença, como forma de
viabilizar mudanças no setor da saúde. A partir
dessa lógica, procurou-se descrever a retros-
pectiva histórica do Programa Saúde da Famí-
lia, surgindo a necessidade de investigar o pro-
cesso de implantação desta estratégia e como
esta tem sido implementada, ao longo destes
anos, nesse município, sede de uma Coorde-
nadoria Regional de Saúde do Rio Grande do
Sul, representando a segunda economia do es-
tado, importante pólo industrial, comercial e
cultural da região norte do Rio Grande do Sul.
Ainda, esse município é formador de recursos
humanos na área da saúde.

O CAMINHO PERCORRIDO

Trata-se de uma pesquisa do tipo explora-
tório descritiva, de abordagem qualitativa, que
procura responder a questões muito particula-
res, preocupando-se, nas ciências sociais, com
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um nível de realidade que não pode ser quanti-
ficada. “Trabalha com o universo de significa-
dos, motivos, aspirações, crenças, valores, ati-
tudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações dos processos e fenô-
menos que não podem ser reduzidos à opera-
cionalização de variáveis.” (MINAYO, 1995, p.
21-22).

Foram sujeitos do estudo: a coordenação
do Programa em nível municipal, o médico e o
enfermeiro das equipes de Saúde da Família que
aceitaram colaborar, três das quatro equipes
existentes, em um município de médio porte,
sede de uma Coordenadoria Regional de Saú-
de do Rio Grande do Sul. A terminologia utili-
zada para caracterizar o estudo foi de uma peça
de teatro, na qual os sete sujeitos da pesquisa
são identificados como ator A, B, C, D, E, F, G,
e a história é descrita em três atos.

O estudo observou as diretrizes da Reso-
lução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde
do Ministério da Saúde, tendo sido precedido
de autorização formal dos sujeitos da pesqui-
sa, através do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido. O projeto dessa pesquisa obte-
ve parecer favorável do Comitê de Ética da Uni-
versidade de Passo Fundo.

Os dados foram coletados em duas etapas.
Na primeira etapa, foi realizada análise docu-
mental das atas do Conselho Municipal de Saú-
de e documentos da adesão ao Programa.
A segunda etapa constituiu-se na aplicação de
entrevistas semi-estruturadas, que foram gra-
vadas em fita K-7, sendo, posteriormente,
transcritas.

Para o tratamento dos dados, utilizou-se a
análise de conteúdo, especificamente, a análise
temática que, segundo Minayo (1994, p. 209)
“[...] consiste em descobrir os núcleos de sen-
tido que compõem uma comunicação, cuja pre-
sença ou freqüência signifique alguma coisa para
o objetivo analítico visado.”

DESCREVENDO A TRAJETÓRIA

A análise do cenário deste Programa Saúde
da Família possibilitou a construção de uma peça
em três atos.

1º Ato: O começo...

No ano de 1994, o Ministério da Saúde lan-
çou o Programa Saúde da Família em todos os
municípios brasileiros. Desde então, vem propon-
do a reorientação do modelo de atenção à saú-
de, sob a ótica do cuidado ampliado, voltando-se
para o indivíduo, a família, o contexto e o ambi-
ente em que estão inseridos. Este modelo pro-
põe a efetivação do vínculo, a valorização do sa-
ber popular e o acolhimento, propiciando a trans-
formação na forma de cuidar da saúde, com base
na integralidade, eqüidade, investindo, não só, na
prevenção da doença e promoção da saúde, mas
também no tratamento, cura e reabilitação.

Enquanto estratégia, o Programa Saúde da
Família sugere que se propicie a transformação
da rede básica e do modelo de saúde, deixando
de centralizar o olhar na doença e na cura, dire-
cionando-o para os vários outros fatores que
influenciam o processo saúde-doença, propon-
do-se a garantir o acesso, a universalidade, e a
equidade a todos os usuários, a fim de visualizar
a consolidação dos princípios e diretrizes que
regem o Sistema Único de Saúde.

No cenário do estudo, o Programa Saúde
da Família foi implantado no ano 2000, tendo
iniciado com quatro equipes, em um município,
cuja população estimada era de 160.000 habi-
tantes. Esse fato prejudica o desempenho do
programa nas questões que dizem respeito à
abrangência, ao mapeamento, à adscrisão da cli-
entela e ações de saúde. As mudanças organiza-
cionais a que se propõe tendem a ser pouco
expressivas, devido à baixa cobertura, que re-
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presenta, aproximadamente, 9%, sendo pouco
significativa em um município que comportaria,
em média, 64 ESF.

Sabe-se que o propósito fundamental desse
processo de territorialização é permitir a defi-
nição de prioridades em termos de problemas
e grupos o mais aproximadamente possível, o
que refletiria na definição das ações mais ade-
quadas, de acordo com a natureza dos pro-
blemas identificados. (TEIXEIRA; PAIM; VILAS-
BÔAS, 1998, p. 20).

Frente a isto, questiona-se o impacto ocasi-
onado pela implantação dessas quatro equipes
nesse município, bem como o alcance de mu-
danças significativas geradas no sistema.

No projeto de adesão ao Programa, o mu-
nicípio se propunha a mudar o modelo assisten-
cial de saúde existente para outro que repre-
sentasse um atendimento mais humanizado, re-
solutivo, racional e com menos custos.

O Programa foi aprovado em reunião extra-
ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no dia
28 de janeiro de 2000, Ata n° 02, que deliberou a
implantação de quatro equipes e, se necessário,
após trinta dias, a implantação de mais uma equi-
pe, o que só aconteceu anos depois.

De acordo com o projeto de implantação
do Programa Saúde da Família, as equipes ini-
ciaram com as áreas adscritas, contendo um nú-
mero de pessoas acima do preconizado para o
Rio Grande do Sul (3.500 pessoas por equipes).
Esse fato, por si só, tende a ocasionar não só
problemas nas questões de cobertura da área,
como também na realização das atividades pro-
postas pelo Programa, fato que pode ser ob-
servado na fala de alguns atores envolvidos.
A delimitação da população constitui um fator
importante, sendo fundamental para o sucesso
do Programa, porque assegura a responsabili-
zação do número de famílias que uma equipe

pode assumir e, assim, conhecer, efetivamen-
te, seu perfil epidemiológico.

A justificativa do município para a adscrisão
da clientela, segundo informações resgatadas no
projeto de implantação do Programa, fundamen-
tou-se em uma população de 4.500 pessoas, se-
guindo a Portaria nº 1886, Ministério da Saúde
de 1997, e não seguindo os parâmetros estipu-
lados para o Rio Grande do Sul. Também foi in-
fluenciada pela parceria firmada com um hospi-
tal de médio porte do município, com o Progra-
ma de Residência em Medicina Geral e Comuni-
tária, tendo, como campo de estágio, as unida-
des de Saúde da Família. Desse modo, as equi-
pes de Saúde da Família foram formadas pelos
profissionais preconizados pelo Ministério da
Saúde e acrescidas de um médico residente. Este
diferencial nas equipes não foi muito significati-
vo, uma vez que fatores de ordem administrati-
va e financeira, bem como a alta rotatividade dos
profissionais das equipes e a sustentabilidade do
convênio contribuíram para o fim desse progra-
ma de Residência, em fevereiro de 2002.

A reorientação do modelo de saúde deve
estruturar-se através dos princípios do Sistema
Único de Saúde. Partindo desta lógica, deve via-
bilizar a promoção da saúde, prevenir doenças
e garantir a efetivação das ações no território
adscrito. Tais ações se consolidam quando se
implanta o Programa, tendo em mente as nor-
mas e diretrizes que são estabelecidas pelo Mi-
nistério da Saúde, quais sejam: caráter substitu-
tivo, complementaridade e hierarquização, ads-
crição da clientela, composição das equipes, pla-
nejamento de acordo com a realidade vivencia-
da, integração entre os níveis de assistência e
abordagem multiprofissional e intersetorial.

Transcorridos quatro anos desde a implan-
tação do Programa, evidenciam-se lacunas na
trajetória trilhada pelas equipes de Saúde da Fa-
mília, o que instiga a questionar a forma com
que a estratégia do Programa Saúde da Família
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vem se consolidando e se firmando no dia-a-dia
do município.

Seu crescimento, conquistas e problemas es-
barram nos poucos registros de dados que docu-
mentam essa caminhada, e no pouco conhecimen-
to dessa história, demonstrado na fala dos atores
envolvidos. O foco da atenção das equipes centra-
lizou-se no aumento do número de equipes.

“Desde o ano 2000, o município está na tra-
jetória de implantar as equipes. Hoje, no ano
de 2003, nós estamos com três além das qua-
tro já existentes. Até o final do ano, no máxi-
mo no início de 2004, teremos mais sete equi-
pes.” (ATOR A).

Percebe-se, neste depoimento, uma preo-
cupação com a cobertura a ser atingida pelo Pro-
grama, e também reflete a vontade de mudar
este cenário no qual as áreas extrapolam a po-
pulação adscrita, comprometendo a qualidade
e desempenho das poucas equipes. Neste con-
texto, há de se avaliar o próprio Programa, seus
benefícios e entraves decorrentes.

A falta de dados, bem como o pouco conhe-
cimento da história de seu PSF revelado pelos
profissionais envolvidos, deixa um vazio, e se per-
de muito, principalmente nas questões de efeti-
vação do Programa, da luta dos profissionais, das
mudanças e do impacto que o Programa vem de-
terminando, uma vez que, não conhecendo o
passado, fica difícil entender o presente e proje-
tar seu futuro. Essa preocupação deveria ser cons-
tante em todas as ações que as equipes desenvol-
vem: nas reuniões com a coordenação, com a
equipe, com a comunidade e nas atas do Conse-
lho Municipal de Saúde. Esses dados incipientes,
que dificultam a contextualização dessa história,
podem ser atribuídos à rotatividade e à pouca
experiência em saúde pública dos profissionais E
que compõem as equipes de Saúde da Família,
fator que contribui para a dispersão de dados e

informações que são consideradas valiosas. Tal si-
tuação é enfatizada a seguir:

“Eu não tenho tanta experiência no trabalho
do Programa Saúde da Família.” (ATOR D).

A rotatividade de pessoal pode ser decorren-
te das condições de trabalho oferecidas, do com-
prometimento da gestão municipal, das equipes
de Saúde da Família e da comunidade, ao assumir,
conceber e conduzir o Programa.

2° Ato: Compassos e descompassos...

A reflexão sobre este cenário permite-nos
confrontar os objetivos propostos pelo Progra-
ma Saúde da Família, lançado, oficialmente, pelo
Ministério da Saúde, em 1994, com a caminha-
da que está sendo construída no cotidiano des-
tas equipes, desvelando os reais avanços e en-
traves vivenciados pelos profissionais.

Avançando, quebrando barreiras, intervin-
do, construindo saberes: assim caminha o Pro-
grama Saúde da Família, escrevendo a sua pró-
pria história no palco das pequenas comunida-
des nas quais se insere.

Neste palco de ações e emoções, afirma-se
a importância da participação de todos os atores
sociais, ferramentas importantes para construir
esse novo modelo assistencial, de forma coletiva
e participativa. Neste sentido, todos os integran-
tes das equipes desempenham o papel principal,
pois o Programa pressupõe o desenvolvimento
de um efetivo trabalho em equipe multidiscipli-
nar, exigindo, especialmente, comprometimento,
respeito, companheirismo e a visão de que to-
dos, na equipe, são atores importantes e peças
fundamentais na sua construção.

A coordenação do Programa Saúde da Fa-
mília é exercida pelos gestores das três esferas
de governo, que lançam, para as equipes, o ro-
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teiro, que são as normas e diretrizes. É faculta-
da a liberdade de atuação e desempenho aos
atores, o que vai depender da vontade e da cri-
atividade para implantar, implementar e efetivar
o programa. Porém, algumas vezes, os próprios
diretores distorcem o roteiro.

O bom desempenho dos atores principais,
muitas vezes, é influenciado pelos coadjuvantes,
ou seja, pelos vários setores da administração
pública, para, através de ações intersetoriais, de-
senvolver um trabalho integrado e sinérgico com
as demais secretarias e organizações. Sabe-se que
a resolução dos problemas de saúde exige inter-
venções diferenciadas, que possibilitem a inter-
disciplinaridade e o estabelecimento de uma rede
de referência e contra-referência que proporcio-
ne a continuidade das ações e o acompanhamen-
to do usuário durante o atendimento, somando
esforços em busca de ações resolutivas que opor-
tunizem a continuidade da assistência e a melho-
ria das condições de vida da comunidade.

De acordo com o Ministério da Saúde, “é
preciso que se estabeleça uma nova relação en-
tre os profissionais de saúde e a comunidade,
que se traduza em termos de ações humaniza-
das, tecnicamente competentes, intersetorial-
mente articuladas” (BRASIL, 2002, p. 9-10).
A organização dos serviços de saúde faz do Pro-
grama Saúde da Família uma estratégia impor-
tante na luta para construir e fortalecer um mo-
delo de atenção à saúde, firmado na integralida-
de da assistência, partindo da prevenção sem,
contudo, esquecer a área curativa. A Portaria nº
692 refere que, o Programa Saúde da Família:

Prioriza as ações de proteção e prevenção à

saúde dos indivíduos e da família sendo a pre-

venção da doença e a manutenção da saúde

um dos pontos fortes evidenciados no relato dos

atores envolvidos, o que segundo eles pode ser

observado pela melhoria dos indicadores de saú-

de de sua população adscrita. (BRASIL, 1994).

A visão ampliada do Programa Saúde Famí-
lia permite a criação de novas práticas de saúde,
com a aproximação do profissional ao contexto
do sujeito. Este novo jeito de fazer saúde, vol-
tando-se para proteção e prevenção, foi referi-
do como um dos avanços do programa.

“O Programa Saúde da Família entra dentro

da vila, ele “tá” aqui pra isso, tu não é apenas

o médico que chega no posto, tu conhece a

história da família, tu conhece a esposa, o ma-

rido, os filhos todos, ‘tu sabe’ qual é a condi-

ção porque ‘tu visita’ a casa deles.” (ATOR F).

Realizar um trabalho preventivo e que surta o
efeito esperado não é tão fácil como pode parecer.
Estas atividades nem sempre são valorizadas e bem
aceitas pela comunidade. Tal fato deve-se ao mode-
lo de saúde que, até então, imperava soberano e
valorizava a abordagem clínica e o uso de medica-
ções como única forma de tratar as doenças. Mu-
dar esse enfoque, transmitir e conscientizar a co-
munidade da importância do autocuidado e da pre-
venção é um trabalho lento, que se conquista atra-
vés das atividades de sensibilização que são realiza-
das nas áreas adscritas, e que se firmam a partir do
estabelecimento do vínculo e de atitudes construti-
vas, em momentos que oportunizam o saber popu-
lar, respeitando valores e crenças, e o conhecimen-
to que se têm do processo saúde/doença.

O Ministério da Saúde enfatiza que “o im-
portante é a utilização de elementos da cultura
local para mobilizar e sensibilizar a comunidade
sobre os cuidados de saúde e situações que in-
terferem nas suas condições de saúde.” (BRA-
SIL, 2002, p. 44).

As ações de prevenção devem ser funda-
mentadas na realidade vivenciada na Unidade de
Saúde da Família e no ambiente familiar, a partir
dos dados identificados. Devem ser planejadas,
vendo o usuário de forma integral e portador de
necessidades próprias, individuais e coletivas.
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A mudança na forma de se relacionar com a co-
munidade é ponto chave para formar e fortale-
cer o vínculo que vai ganhando espaço através
das pequenas atividades de cada membro da equi-
pe, da responsabilidade demonstrada ao realizar
o cuidado, do saber intervir no coletivo e, a partir
daí, identificar e individualizar ações, quando ne-
cessário; conquistar a comunidade, não porque o
Programa prioriza, ou porque o Ministério da Saú-
de preconiza, mas por acreditar que é fundamen-
tal acolher, compreender, ouvir, estabelecer uma
relação de confiança com o usuário, para que o
mesmo possa se sentir inserido e permita essa
relação de troca com a equipe.

“No início, a comunidade não me ajudava, de-

pois eu fui conquistando a comunidade.”

(ATOR C).

“A gente vai tendo maior contato com o povo.

A gente vai visitar os pacientes que não po-

dem sair de casa, a gente ’tá’  aqui na realida-

de do povo.” (ATOR D).

Os atores da pesquisa relatam que o envol-
vimento com a comunidade aconteceu de for-
ma lenta, mas que se fortaleceu através das ações
que a equipe realiza, do empenho e da disponi-
bilidade para ouvir a comunidade.

“A comunidade tem a liberdade de chegar e

conversar comigo. A minha porta esta sem-

pre aberta para eles vir trazer os problemas,

e levar a solução quando eu posso ajudar.”

(ATOR C).

Essa conquista é única e, sem dúvida, é o
diferencial nas equipes. Estar aberto, ouvir e in-
teragir com a comunidade gera satisfação e va-
lorização para ambos. A comunidade participa
da rotina da Unidade de Saúde da Família, assim
como a equipe participa da vida comunitária.

Ressalta-se a importância da ética, do com-

promisso e do respeito que o profissional deve

ter ao entrar na dinâmica da vida familiar, o

qual deve ver a família de forma sistêmica, em

seu espaço social, onde há desenvolvimento

individual e de grupos, sendo passível de cri-

ses, e vendo o homem como sujeito social,

capaz de traçar projetos próprios de desen-

volvimento, valorizando as características pe-

culiares, e intervindo de forma participativa e

construtiva. (BRASIL, 2001, p.74).

Essa interação pode ser vista através das ações
que a comunidade realiza na unidade, mostrando-
se prestativa, ajudando na manutenção, realizando
pequenas reformas, pintando paredes, consertan-
do aparelhos estragados, cortando grama, entre
outras atividades que foram citadas pelos profissi-
onais, o que reforça a inserção dos usuários (famí-
lia) na equipe.

“Eles se identificam, eles se sentem mais à von-

tade para contar os problemas, não é só chegar,

pegar a receita e ir embora. Tu ‘entra’ dentro da

família, e eles sabem que ‘pode’ chegar no pos-

to a qualquer momento que eles vão ter a infor-

mação que necessitam.” (ATOR F).

A proposta de aumentar o número de equi-
pes é apontada como um grande avanço do Pro-
grama Saúde da Família e como fator importante
para ajudar a minimizar as questões referentes à
cobertura e oportunizar o impacto que se espera
obter através do Programa.

O Programa também avançou nas questões
referentes à aquisição de materiais e medicamen-
tos, o que deve ser garantido e explicitado na sua
proposta de adesão ou expansão. Muitas foram as
vezes em que as equipes improvisaram, conserta-
ram e até mesmo reformaram. Esta realidade co-
meçou a mudar, e muitas das reivindicações já es-
tão sendo atendidas. Novos equipamentos, como
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o computador, já fazem parte da Unidade, algu-
mas medicações passaram a ficar na Unidade, faci-
litando, ao paciente, consultar e já sair com a sua
medicação.

“Quando eu cheguei aqui, não tinha esta prate-

leira de remédios, hoje, graças a Deus, através

do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saú-

de, estão repassando pra gente o remédio, e a

gente ‘tá’ tendo condições de no posto mesmo

distribuir a medicação.” (ATOR D).

A visita domiciliar é vista como um impor-
tante componente do Programa que permite  in-
serir-se na realidade da família, perceber a dinâ-
mica familiar, fortalecer o vínculo com a comuni-
dade, identificar situações de risco e planejar in-
tervenções. Quando o Programa iniciou, não ha-
via carro para as visitas domiciliares, que  eram
realizadas com o veículo dos profissionais, nas lo-
calidades afastadas, ou dependia da boa vontade
da equipe e da disposição para realizar longas ca-
minhadas. Hoje, as equipes relatam que existe um
veículo que é disponibilizado um turno por se-
mana para cada equipe.

Apesar desse avanço, ainda impõem-se li-
mites no que se refere ao planejamento das visi-
tas domiciliares, e não é efetivo para a demanda
das unidades, pois requer que as mesmas sejam
planejadas com antecedência, mas sempre vão
existir casos urgentes e que não podem ser pre-
vistos. Neste sentido, ter o carro disponível so-
mente um turno por semana não altera muito o
cenário do Programa.

Nas questões trabalhistas, desde a implanta-
ção do Programa, houve momentos conturbados,
de instabilidade e rupturas, induzindo a demissão
de todas as equipes, para, num segundo momen-
to, serem readmitidas através do sistema de coo-
perativa, com perda dos direitos trabalhistas e re-
dução salarial. Essa realidade representou um gran-
de prejuízo para o Programa sendo, em grande

parte, responsável pela rotatividade dos profissio-
nais, que, em busca de melhores condições de tra-
balho e remuneração, passam por vários municí-
pios, permanecendo pouco tempo em cada um
deles. A alta rotatividade dos profissionais prejudi-
ca o vínculo com a comunidade, gerando certo des-
crédito quanto ao Programa.

Lutas e reivindicações dos profissionais desse
município, no decorrer dos anos, conseguiram re-
verter a forma de contratação, garantindo os seus
direitos trabalhistas. Recentemente, estes movi-
mentos tiveram mais uma conquista com a reali-
zação de concurso público.

Outros entraves ao Programa referem-se
à baixa cobertura, a dificuldades do mapeamen-
to e adscrição excessiva da clientela, ao siste-
ma fragilizado de referência e contra-referên-
cia, e perfil profissional inadequado para pro-
posta do Programa.

As dificuldades das equipes, no tocante ao
mapeamento, referem-se aos dados já comen-
tados neste trabalho e, novamente, fortalecem
a importância de definir bem o local de atuação.
No município em questão, as áreas mapeadas
estão na periferia, onde as condições de saúde
são agravadas pelas condições sócio-econômi-
cas precárias, pelo baixo índice de escolaridade,
más condições de saneamento como também
pelo crescimento da população adscrita e da
demanda espontânea das localidades próximas
à Unidade de Saúde da Família, entre outros fa-
tores. Nem sempre as equipes conseguem as-
sistir a todos de forma igualitária, fato que é re-
levante às questões de expansão do Programa.

“O que a gente encontra aqui de limitação é o

grande número de pessoas nessa comunidade,

então o Programa Saúde da Família acaba algu-

mas vezes fazendo menos prevenção do que de-

veria fazer, pois os problemas já estão instalados

e alguém tem que dar um jeito, aí acaba algu-

mas vezes desvirtuando a prevenção.” (ATOR F).
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A não participação das equipes no mapea-
mento foi enfocada pelos profissionais como uma
grande limitação. O mapeamento é realizado
pela coordenação do Programa, o profissional
assume uma determinada equipe, e, só com o
tempo, começa a conhecer as delimitações da
área que está sob sua responsabilidade. Com fre-
qüência, essa equipe encontra problemas com
relação à geografia e à territorialização, que po-
deriam ter sido evitados, se o processo de ma-
peamento e contratação dos profissionais fosse
o inverso do que acontece. A inversão do pro-
cesso permitiria, ao profissional, participar de
forma efetiva no mapeamento da área, que de-
veria acontecer somente depois de conhecer a
localidade, através da coleta de dados, levanta-
mento das condições de saúde, facilidade de
acesso para se deslocar até a Unidade de Saúde
da Família, situação sócio-econômica, demogra-
fia, condições epidemiológicas e sanitárias. Es-
tes dados permitiriam implantar a Unidade, de
forma a garantir o acesso e a abrangência das
ações a toda população adscrita, sem os absur-
dos que são identificados neste mapeamento, no
qual, em determinada área, a rua, que fica atrás
da Unidade, não pertence ao Programa.

“O mapeamento é aquela coisa pré-estabele-

cida, e não foi a gente que definiu, na realida-

de vem lá de cima, e só foi repassado ‘pra’
nós. ‘Pra’ mim, no meu ponto de vista, a mai-

or limitação é esta.” (ATOR D).

A pouca sensibilização da comunidade a res-
peito da estratégia proposta pelo Programa Saú-
de da Família em nível de área de atuação e de
município foi apontada como limitação para o
bom desenvolvimento do Programa, pois a po-
pulação precisa conhecer as propostas para aju-
dar na construção e efetivação do mesmo.
A sensibilização deve envolver os outros seto-
res da administração municipal, tais como hos-

pitais, postos de saúde, pronto atendimento, se-
cretarias e repartições, para que todos enten-
dam o que o Programa está propondo.

Nesse contexto, ganham importância o de-
bate sobre as normas e diretrizes do Programa, a
redefinição do modelo assistencial e a abordagem
que foi e está sendo utilizada para transmitir esta
proposta à comunidade. A sensibilização, quan-
do realizada de forma efetiva, permite que as
pessoas entendam as limitações de área e abran-
gência do Programa no tocante à adscrição da clien-
tela e do planejamento das atividades de promoção
e proteção da saúde e prevenção de doenças, con-
sultas médicas e de enfermagem.  Frente aos da-
dos levantados, questiona-se o contexto em que
foi realizada a sensibilização da comunidade, e
afirma-se a importância desta tarefa ser realizada
de forma contínua.

“As equipes de Saúde da Família iniciaram há

quatro anos, o pessoal da comunidade, eles

sabem ‘né’, mas o município não. Agora, com

a implantação de mais equipes, vai ser mais

divulgado, a população fica sabendo o que é

Programa Saúde da Família.” (ATOR C).

A integração das equipes de Saúde da Fa-
mília com as outras secretarias em atividades
multiprofissionais e intersetoriais, e o sistema de
referência e contra-referência são pontos frá-
geis no município em questão e necessitam se
estruturar para definir para onde os usuários
serão encaminhados, quando precisarem de
atendimento especializado. Esta rede existe, mas
nem sempre é resolutiva, e o paciente, muitas
vezes, roda entre as outras unidades e profissi-
onais da rede para receber o atendimento, e,
quando volta para sua Unidade, nem sempre
retorna com a contra-referência, o que reflete a
descontinuidade no fluxo de atendimento.

A gestão deve preocupar-se com a cons-
trução de um modelo assistencial que seja ca-
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paz de se articular com todo o sistema e fortale-
ça as atividades intersetoriais, pois o Programa
Saúde da Família nem sempre consegue resol-
ver todos os problemas de saúde identificados.
As parcerias são importantes e precisam ser es-
tabelecidas. No tocante a estas questões, cabe
novamente salientar a sensibilização de todo o
conjunto de atores do município como adjuvan-
tes, para fortalecer a intersetorialidade e garan-
tir a continuidade da assistência de forma uni-
versal, equânime e integral.

“Olha, ‘falta’ as outras secretarias se integra-

rem, quando a gente manda as notificações,

elas ouvirem.”(ATOR C).

Pelo exposto, percebe-se que estes entra-
ves acontecem com certa freqüência e permi-
tem indagar como o município está tratando
estas questões que são limitantes para as equi-
pes. Espera-se que o Programa seja, eficaz, re-
duza custos e cause impacto nas condições de
saúde. Para que isto aconteça, precisa compro-
metimento no que tange à gestão, que  tem o
poder de estabelecer estratégias e normatizar a
rede, proporcionando as condições mínimas
para que as equipes possam desempenhar o seu
papel no âmbito municipal, valorizando o Pro-
grama Saúde da Família como porta de entrada
do Sistema, e não um simples programa ofere-
cido para quem não tem como pagar para ter
acesso à saúde. Para tanto, é preciso organizar
o Sistema de Saúde, “[...] a partir da base muni-
cipal, para gerar mudanças radicais de forma ar-
ticulada e perene, que proporcione a continui-
dade da atenção por todo o sistema, por meio
de um fluxo contínuo e setorial, sem solução de
continuidade.” (SOUZA, 2002, p.105).

Foi ressaltada, no estudo em questão, a fal-
ta de qualificação de alguns profissionais, que é
enfocada como prejudicial para o crescimento,
expansão e credibilidade do Programa.

“Eu acho assim que o ponto chave da maior

limitação do programa é uma coordenação

qualificada, que tenha um prisma amplo e uma

visão, que consiga realmente coordenar como

é o Programa Saúde da Família, que conheça

as diretrizes do Programa.” (ATOR G).

A capacitação profissional é vista como pri-
mordial para desempenhar um trabalho de qua-
lidade, não só pelas equipes em questão, mas
pelo Ministério da Saúde que tem articulado,
através dos Pólos de Capacitação, em parcerias
com instituições de ensino superior, integradas
a Secretarias estaduais e municipais, ações de
capacitação introdutória, cursos de atualização
e de pós-graduação que visam a  instrumentali-
zar e capacitar as equipes de Saúde da Família.

A falta de conhecimentos técnicos do Pro-
grama, de seus pressupostos, normas e diretri-
zes prejudicam o andamento e efetivação do
mesmo, principalmente quando este precisa ser
divulgado, defendido e justificada sua importân-
cia nas reuniões com a comunidade e no Conse-
lho de Saúde, para conhecimento ou aprovação
da ampliação do Programa.

Perfil e formação voltados para área hospi-
talar, à doença e à cura limitam o profissional no
tocante a atuação em saúde pública. É, neste
panorama, que os Pólos de Capacitação estão
buscando intervir, para inverter a lógica de atua-
ção e formar profissionais capazes de defender
e levantar a bandeira do Programa Saúde da Fa-
mília, e atuar de forma a causar impacto e forta-
lecer a credibilidade do Programa.

Estudos já realizados revelam que os recursos

humanos que trabalham no Programa estão na

faixa de afirmação profissional e, tanto o médico

como a enfermeira têm em média 5 a 14 anos

de profissão e, destes, pouco mais de um terço

concluiu o programa de residência e poucos têm

curso de especialização. (SOUZA, 2002, p.127).
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A falta de conhecimentos técnicos do Pro-
grama, de seus pressupostos, normas e diretri-
zes prejudicam o andamento e efetivação do
mesmo, principalmente quando este precisa ser
divulgado, defendido e justificada sua importân-
cia nas reuniões com a comunidade e nos Conse-
lhos de Saúde para seu conhecimento ou aprova-
ção de sua ampliação.

3º Ato: As contribuições...

Implantar o Sistema Único de Saúde,
como está definido na Constituição Federal, é
desafiante em uma região com grandes dife-
renças sociais, econômicas e culturais. Esta-
belecer um sistema que contemple a univer-
salidade, igualdade, eqüidade, controle social
e integralidade da atenção à saúde requer ges-
tores comprometidos e a integração das três
esferas governamentais.

O Rio Grande do Sul está construindo o
Sistema Único de Saúde através da descentra-
lização da gestão, da pactuação realizada com
os municípios, da municipalização da saúde,
do fortalecimento do controle social através
dos Conselhos de Saúde, da política de aten-
ção especial a grupos específicos.

As equipes do município em questão apon-
tam, como contribuição para efetivar o Siste-
ma Único de Saúde, os impactos que são ob-
servados nos indicadores de saúde nas áreas
cobertas pelo Programa Saúde da Família, no
que diz respeito à cobertura vacinal, mortali-
dade infantil, e acompanhamento de gestantes.
Sabe-se, no entanto, que, quando se leva em
conta a extensão territorial de todo município,
estes dados diluem-se devido à baixa cobertu-
ra e ao pequeno impacto do Programa em um
município, onde o modelo de saúde, centrado
nas práticas médicas e hospitalares, ainda é pre-
dominante. Ainda são elevados e preocupan-

tes, no município do estudo, indicadores como
a mortalidade infantil, cobertura vacinal e ges-
tações na adolescência.

A redução de gastos com medicações, inter-
nação e exames é relevante na fala dos atores
sociais e, de certa forma, é vista como um dos
principais fatores que motivam a gestão munici-
pal a manter e ampliar as equipes de Saúde da
Família. A preocupação em reduzir gastos do
ponto de vista estratégico e operacional enfatiza
uma distorção dos objetivos e finalidades que
norteiam o Programa. Questões como satisfação
do usuário, abrangência e resolutividade da assis-
tência não são focalizadas.

“A contribuição na construção do Sistema
Único de Saúde, o Programa  Saúde da Fa-
mília, é fundamental, porque ele vai fazer
com que diminua os gastos com  exames,
internação, com medicamento.” (ATOR F).

A inversão da lógica do modelo de saúde
vigente, através da prevenção a grupos espe-
cíficos, visitas domiciliares, orientações e in-
tervenções no cotidiano familiar e comunitá-
rio, bem como a clínica ampliada foram apon-
tados como passos importantes para fortale-
cer o Sistema Único de Saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao optar pela implantação da estratégia
do Programa Saúde da Família, a gestão muni-
cipal assume o compromisso de prestar aten-
ção à saúde diferenciada, de reorganizar o sis-
tema de saúde e implementar ações de aten-
ção básica de qualidade e eficazes à população
adscrita. Exige, também, conhecimento deta-
lhado da área de abrangência, do diagnóstico
de saúde, a partir do envolvimento comunitá-
rio na realidade identificada.
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O Programa Saúde da Família, enquanto
eixo de reestruturação do Sistema Único de Saú-
de, sugere caminhos através das normas e dire-
trizes que preconiza, que norteiam o roteiro,
mas deixam os atores livres para atuarem e cri-
arem a sua própria história. Esse cenário pode
ser muito rico em detalhes, a partir do compro-
metimento do diretor, dos atores principais e
dos coadjuvantes: atores importantes para ga-
rantir a continuidade da assistência nos demais
setores municipais, através do trabalho multipro-
fissional, visando à abordagem menos fragmen-
tada do indivíduo e da comunidade. A implanta-
ção do Programa é uma estratégia para agilizar
e fortalecer a mudança no setor saúde, a fim de
marcar o começo da transição do modelo de
saúde dominante para este novo modelo que fo-
caliza a promoção da saúde, a comunidade, a
interdisciplinaridade e intersetorialidade.

Contextualizar a história desse município
com relação à implantação do Programa Saúde
da Família permitiu identificar entraves nos quais
o Programa esbarra e tem dificuldade para efeti-
var as suas ações, quais sejam: a baixa cobertura,
representada pelo insuficiente número de equi-
pes, as dificuldades do mapeamento e adscrição
excessiva da clientela, a fragilidade do sistema de
referência e contra-referência, a alta rotatividade
e perfil inadequado dos profissionais.

Desta forma, a capacitação profissional é um
desafio a ser enfrentado pelo Programa. Andra-
de (1998) refere que o despreparo dos profissio-
nais para desenvolver atividades na comunidade
ainda é uma das maiores dificuldades no pro-
cesso de trabalho das equipes. As questões que
envolvem a interdisciplinaridade esbarram no
conhecimento fragmentado e no perfil dos pro-
fissionais, sendo necessária uma integração en-
tre os diversos profissionais que compõem a
rede, que estão direta ou indiretamente atuan-
do junto às equipes de Saúde da Família para
propiciar a abordagem holística, a continuidade

e complementaridade das ações nos diversos se-
tores que compõem a rede de saúde.

As possibilidades de mudanças que surgem
com o Programa Saúde da Família são vastas, mas,
para a efetivação desta estratégia, é importante
enfatizar o compromisso de toda a rede municipal
para que se possa marcar o início das transforma-
ções e a mudança na concepção de atenção à saú-
de, que precisa estar fundamentada nos princípios
e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Desse modo, implantar e implementar o Pro-
grama exige dedicação de todo o elenco que com-
põe a peça, que precisa estar em sinergia e afinida-
de, ou seja, é necessário que compartilhe dos mes-
mos objetivos e tenha motivação para contrace-
nar em um cenário que nem sempre se mostra
favorável. A estratégia do Programa Saúde da Fa-
mília é, neste sentido, uma escolha muitas vezes
sofrida, que determina o envolvimento de todo o
sistema, pois vem sugerindo mudanças no cenário
e a inversão da lógica da atenção à saúde. Atuar
nesta peça requer do diretor, dos atores principais
e do coadjuvante vontade de mudar, de lutar por
melhores condições de saúde, garantia de acesso
a toda população e, por reconhecimento, valori-
zação profissional e financeira.

A essência desta história depende da visão
administrativa, que deve montar o cenário de for-
ma integrada e articulada, e permitir, aos atores, a
livre atuação na peça, viabilizando as condições
necessárias para que a estratégia consiga ser efeti-
va e o espetáculo, digno de receber aplausos.
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