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ABSTRACT
The Family Health Team - PSF shall  aim at a
comprehensive medical care of the individual, the family
and the community where it works, giving a continuous
health follow-up, constantly monitoring and evaluating
the result of its actions within the community, creating
close ties with the families, and looking for real health
changes in the community as a whole. Each professional
of the Family Health Program - PSF has a different degree
of education, is responsible for distinct jobs and, many
times, he/she wasn't adequately trained to perform his/
her activities, at the PSF.  In many cases, the resolutivity
of the actions in health surpasses, the actions developed
by the Health Family Team - ESF, since the work shall be
multi-professional and intersectorial. The goal of this
study was to know the limits and the possibilities within
a team work in the PSF, based on the fact that the
professionals face many difficulties as to the way of solving
problems and the results of their actions. This survey
has a qualitative approach, with exploratory and
descriptive features, whose participants were the
physicians, nurses, practical nurses and health community
agents, from the four ESFs of a medium-size town in Rio
Grande do Sul state. The data were collected using semi-
structured interviews, from June to September 2003,
where the relevance structures were analyzed according
to the Minayo's thematic analysis (2002). The outcomes
found show several l imiting factors and multiple
responsibilities, being of fundamental importance the
investment in the team members and in the team work
itself, continuous improvement of the assistance and care
given, propitiating an integral assistance with quality and
resolutivity to the community assisted by the PSF.
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RESUMO
A Equipe de Saúde da Família - ESF deve estar direcionada a
um atendimento global do indivíduo, da família e da
comunidade onde atua, prestando um acompanhamento de
saúde contínuo, monitorando e avaliando, constantemente,
o resultado de suas ações junto à comunidade, criando um
estreito vínculo com as famílias e buscando mudanças efetivas
na saúde como um todo. Cada profissional da equipe do
Programa Saúde da Família - PSF possui formação diversa, é
responsável por funções distintas e, muitas vezes, não foi
capacitado, adequadamente, para exercer suas atividades na
ESF. A resolutividade das ações em saúde ultrapassa, em
muitos casos, as ações desenvolvidas pela ESF, uma vez que o
trabalho deve ser multiprofissional e intersetorial. O objetivo
deste estudo foi conhecer os limites e as possibilidades no
trabalho em equipe no PSF, com base no fato de os
profissionais enfrentarem muitas dificuldades no que tange à
resolutividade dos problemas e ao fruto de suas ações.
O presente estudo possui uma abordagem qualitativa, de
caráter exploratório-descritivo, cujos participantes foram os
profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem
e agentes comunitários de saúde das quatro ESF de um
município de médio porte do Rio Grande do Sul. Os dados
foram coletados através de entrevista semi-estruturada, no
período de junho a setembro de 2003, sendo analisadas as
estruturas de relevância, de acordo com a análise temática
de Minayo (2002). Os resultados encontrados apontam para
inúmeros fatores limitantes e possibilidades múltiplas, sendo,
de fundamental importância, o investimento nos membros
das equipes e no próprio trabalho em equipe, para que ocorra
um aprimoramento contínuo da assistência e do cuidado
prestados, oportunizando, à comunidade assistida pelo PSF,
um atendimento integral, com qualidade e resolutividade.

PALAVRAS-CHAVE
Equipe de assistência ao paciente, Programa Saúde da Família.
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INTRODUÇÃO

O Programa Saúde da Família - PSF repre-
senta uma reorganização do modelo assisten-
cial de atenção à saúde. Baseia-se nos princípi-
os da igualdade, integralidade, intersetorialida-
de, universalidade e participação social, e pri-
oriza ações de promoção à saúde e prevenção
de doenças.

A estratégia do PSF significa rever práti-
cas, valores e conhecimentos de todos os en-
volvidos, ampliando as ações a serem desem-
penhadas pelos profissionais de saúde e au-
mentando os limites e as possibilidades de
atuação, exigindo novas habilidades e apti-
dões. (BRASIL, 2001).

O PSF foi implantado no município do
estudo, em 2000. Foram formadas, inicialmen-
te, quatro equipes de Saúde da Família – ESF,
cujos profissionais trabalhavam 40 horas se-
manais e foram contratados através de uma
ONG (Organização Não-Governamental),
pelo regime de CLT (Consolidação das Leis
Trabalhistas). É importante salientar que, de
2000 a 2003, esses profissionais passaram por
várias mudanças contratuais (CLT – Coope-
rativa – CLT), o que prejudicou, imensamen-
te, o trabalho das equipes, pois muitos des-
ses profissionais deixaram tais equipes, inter-
rompendo as atividades até então realizadas
e comprometendo o vínculo já existente com
a comunidade.

Estas ESF atuam em Unidades de Saúde da
Família – USF, que abrangem uma área de, apro-
ximadamente, 16.000 pessoas, perfazendo cer-
ca de 10% da população total do município,
que fica em torno de 160.000 habitantes. As
equipes são formadas, minimamente, por um
profissional médico, um enfermeiro, dois auxi-
liares de enfermagem e de quatro a seis agen-
tes comunitários de saúde – ACS, responsáveis,
cada um, por cerca de 350 a 750 pessoas. Além
da equipe mínima, uma das equipes conta com
o apoio do serviço de fisioterapia, de 20 horas
semanais, realizando atendimento domiciliar, e
outras duas equipes contam com o serviço de
psicologia, 4 horas semanais, prestando aten-
dimento à comunidade, e  ESF na própria USF.

De acordo com o Ministério da Saúde, a
delimitação da população é primordial para o
sucesso do PSF, sendo que cada equipe deve-
ria abranger uma área aproximada de 3.500
pessoas (o que é preconizado no Rio Grande
do Sul), buscando garantir a qualidade da as-
sistência à saúde, o planejamento e a avalia-
ção das ações desenvolvidas, e a real modifi-
cação no estado de saúde da comunidade.
(BRASIL, 2001).

Estas USF, até bem pouco tempo atrás, não
possuíam uma estrutura física mínima e mate-
riais necessários para a realização de todas as
atividades previstas no PSF. Atualmente, houve
conquistas, mas ainda não se alcançou o ideal
preconizado.
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As atividades desenvolvidas pelos profissi-
onais das ESF englobam a identificação dos pro-
blemas de saúde da comunidade, o planejamen-
to de ações para o enfrentamento desses pro-
blemas em conjunto com a população, a for-
mação de um vínculo de confiança com as fa-
mílias, a realização de visitas domiciliares e a
organização de grupos de educação em saúde,
a garantia da continuidade do tratamento atra-
vés de um sistema de referência e contra-refe-
rência para casos mais complexos, a promo-
ção de ações intersetoriais para, em parceria,
facilitar o enfrentamento dos problemas e o
incentivo à participação popular, por meio de
discussões sobre cidadania e direitos à saúde.

Cada profissional da ESF é fundamental
para criar vínculos com a comunidade e ter fun-
ções específicas, porém, é importante o traba-
lho em equipe multiprofissisonal, a fim de as-
segurar a qualidade, eficiência e resolutividade
que se esperam no PSF. Os requisitos básicos
no trabalho em equipe compreendem a exis-
tência de objetivos definidos, o reconhecimen-
to do desempenho individual e da equipe, a ava-
liação constante do trabalho, o fornecimento
dos recursos necessários para atingir metas e
o apoio aos líderes de equipe. (HARDINGHAM,
2000). Cabe salientar, ainda, a necessidade de
se manter programas de educação permanen-
te sobre as questões relativas à integração e
interação, competências e habilidades.

Dentro deste contexto, situa-se a proble-
mática desse estudo – as muitas dificuldades
enfrentadas pelos profissionais das ESF no que
tange à resolutividade dos problemas e ao re-
sultado de suas ações. Dessa forma, o estudo
teve como objetivo conhecer os limites e as
possibilidades no trabalho em equipe no PSF,
buscando o aprimoramento das ações desen-
volvidas pelos profissionais das ESF e a geração
de qualidade no atendimento prestado à co-
munidade assistida pelo Programa.

METODOLOGIA

O presente estudo possui uma abordagem
qualitativa de caráter exploratório-descritivo.
A pesquisa qualitativa:

[...] preocupa-se com um nível de realidade que

não pode ser quantificado [...] não há preocu-

pação em quantificar, mas sim, em compreen-

der e explicar a dinâmica das relações sociais

[...] trabalha com o universo de significados,

motivos, aspirações, crenças, valores e atitu-

des [...] trabalha com a vivência, com a experi-

ência, com o cotidiano. (MINAYO, 2002, p. 22).

O caráter exploratório-descritivo permite
realizar um diagnóstico de uma determinada
comunidade, descrevendo as características de
sua população.

Os locais do estudo foram as USF das qua-
tro ESF de um município de médio porte do
Rio Grande do Sul. Os participantes foram
quatros médicos, quatro enfermeiros, quatro
auxiliares de enfermagem (um de cada ESF) e
oito ACS (dois de cada equipe) escolhidos, ale-
atoriamente, por sorteio, e que aceitaram par-
ticipar do estudo. A coleta de dados deu-se
através de entrevista semi-estruturada aplica-
da a cada participante e gravada em fita K-7
com duração de, aproximadamente, 30 minu-
tos, no período de junho a setembro de 2003.
A cada profissional foi explicada a metodolo-
gia do trabalho, e o consentimento da entre-
vista ocorreu através de uma declaração assi-
nada, respeitando todos os aspectos éticos,
em conformidade com a Resolução 196/96 do
Ministério da Saúde. Os dados resultantes da
entrevista foram transcritos, lidos, relidos,
agrupados, reagrupados e categorizados.
Após, realizou-se estudo segundo a análise te-
mática de Minayo (2002), relacionando ao su-
porte bibliográfico.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Da análise das falas obtidas, quando das en-
trevistas individuais, emergiram as seguintes áreas
temáticas:

Limites no trabalho em equipe no PSF

Dentro dos limites apontados, surgiram três
subáreas temáticas:

Relacionados à própria equipe

Os entrevistados colocaram questões re-
ferentes à falta de capacitação dos profissio-
nais para trabalhar em PSF, à existência de pes-
soas sem experiência em Saúde Pública nas
ESF, à maior dificuldade de alguns profissio-
nais em realizar seu trabalho, por apresenta-
rem um baixo nível cultural, e ao fato de al-
guns membros da equipe não conhecerem
suas reais funções na USF. Frente a isso, per-
cebe-se a necessidade imperativa da capaci-
tação e do aperfeiçoamento constantes des-
tes profissionais, através de um processo de
educação permanente, aprimorando habilida-
des e competências.

“[...] muitos colegas não têm experiência em

saúde pública e não entendem o PSF.” (DE-

POIMENTO 1).

“[...] alguns profissionais não sabem seu pa-

pel.” (DEPOIMENTO 2).

“[...] há dificuldades de absorção de informa-

ções por parte de alguns colegas.” (DEPOI-

MENTO 3).

“[...] todos da equipe devem falar a mesma

linguagem.” (DEPOIMENTO 4).

“[...] a diferença é do dia para a noite de

quem fez ou não Saúde Pública. Quem fez,

sabe a ‘magia’ de fazer a coisa andar.” (DE-

POIMENTO 5).

É aconselhável que as ESF, antes de come-
çarem suas atividades, iniciem um processo de
capacitação. Primeiramente, é realizado um trei-
namento introdutório que deve anteceder-se ao
início dos trabalhos. Após, as equipes deveriam
participar de um processo de educação perma-
nente, possibilitando o desenvolvimento contí-
nuo de suas habilidades. (BRASIL, 2001).

Os participantes mencionaram a sobrecarga
dos profissionais da ESF, por falta de alguns cole-
gas da equipe mínima, a falta de uma equipe mul-
tiprofissional para apoio e o fato de ter  limita-
ções e, a partir delas, depender de outros seg-
mentos. Importante salientar que, no PSF, é im-
prescindível a manutenção da ESF mínima e a
busca pela formação de uma equipe multiprofis-
sional mais ampla e integrada, ampliando as pos-
sibilidades no cuidado prestado à comunidade.

“[...] é mais fácil trabalhar em equipe, tem

mais ajuda, evolui e progride mais. Se traba-

lhar sozinho, não anda.”(DEPOIMENTO 6).

“[...] o trabalho em equipe multiprofissional é

fundamental ao PSF.”(DEPOIMENTO 7).

“[...] na saúde, todos têm que fazer sua parte

para funcionar.”(DEPOIMENTO 8).

Dentro desse contexto, o Ministério da Saú-
de destaca:

Para obter melhor impacto sobre os diferentes

fatores que interferem no processo saúde-do-

ença, é importante que as ações tenham por

base uma equipe formada por profissionais de

diferentes áreas, capazes de atender diferen-
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tes demandas [...] a ação entre diferentes pro-

fissionais pressupõe a possibilidade da prática

de um se reconstruir na prática do outro [...]

para lidar com a dinâmica da vida social das

famílias assistidas e da própria comunidade,

além de procedimentos tecnológicos específi-

cos da área da saúde, a valorização dos diver-

sos saberes e práticas contribui para uma abor-

dagem mais integral e resolutiva. (BRASIL,

2001, p. 74).

Os profissionais abordaram assuntos relativos
à falta de diálogo, união entre os colegas e aceita-
ção de críticas construtivas, o fato do condiciona-
mento, falta de motivação e acomodação com cer-
tas situações por parte de alguns e, ainda, as dife-
rentes visões, pensamentos e personalidades dos
profissionais. Sobre esse aspecto, é fundamental
trabalhar a integração interpessoal, com ênfase à
aceitação e ao respeito frente às diferenças entre
os indivíduos, além da valorização da participação
de todos os envolvidos nas decisões.

“[...] cada um tem uma cabeça, idéias, for-

mação e princípios diferentes, e nem todos

aceitam isso.” (DEPOIMENTO 9).

“[...] quem tem dificuldade, deve procurar aju-

da e saber ouvir críticas sem levar a mal.”

(DEPOIMENTO 10).

“[...] alguns problemas aconteceram por falta

de comunicação e união da equipe.” (DEPOI-

MENTO 11).

“[...] certos colegas se condicionam, acham

que está bem, não se interessam em aprender

mais para melhorar.”(DEPOIMENTO 12).

Ao discorrer sobre integração, Mattos apud
Poletto (1999, p. 31) defende que “para inte-
grar, é preciso que um processo de aprendi-

zagem grupal seja adotado entre os indivídu-
os, através de debates que favoreçam a práti-
ca da reflexão grupal, a fim de que os confli-
tos interpessoais existentes possam ser mini-
mizados”.

Com relação à motivação em uma equipe
de trabalho, Yeung (2001, p. 51) comenta a
necessidade de:

[...] aumentar as responsabilidades [...] en-

volver todos na resolução dos problemas [...]

ter um bom acolhimento [...] promover um

maior conhecimento básico [...] reconhecer as

contribuições [...] do espaço e tempo para os

membros desenvolverem suas idéias.

As falas dos profissionais apontam para o
fato de a coordenação das ESF, eventualmente,
não saber comunicar-se, adequadamente, com
os colegas, à rotatividade de profissionais nas
equipes, com a quebra de vínculos e, além dis-
so, à existência de cobranças excessivas no tra-
balho. É fundamental que coordenadores de
equipes assumam uma postura receptiva, ami-
gável, de apoio e auxílio, buscando um bom re-
lacionamento entre os membros da equipe, de
maneira a manter estes profissionais nas ESF, sem
a necessidade de imposições e cobranças.

“[...] a maneira com que a coordenadora da

equipe se dirige aos colegas, às vezes, não é a

mais adequada.”(DEPOIMENTO 13).

“[...] a equipe já passou por várias mudanças

de profissionais, e isso atrapalha o trabalho e

gera reclamações na comunidade.” (DEPOI-

MENTO 14).

“[...] há muita cobrança em relação ao traba-

lho dos profissionais e isso não é justo, pois

todos estão se esforçando ao máximo para fa-

zer o melhor.” (DEPOIMENTO 15).
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Para coordenar equipes, é importante que
haja uma liderança com habilidades para obser-
vação, escuta, sensibilidade e apoio, sendo fun-
damental treinar as pessoas para novas formas
de trabalho, e auxiliá-las nos momentos difíceis,
existindo o retorno de uns para os outros. (HAR-
DINGHAM, 2000).

Poletto (1999) aponta, como causa das difi-
culdades nas relações interpessoais, a rotatividade
de funcionários, as cobranças, a desmotivação e a
falta de entrosamento entre as pessoas.

Relacionados à comunidade

Os entrevistados apontaram, como dificulda-
de da comunidade em compreender o PSF, a não
visualização da importância da prevenção (mode-
lo curativo) e a incapacidade de a população en-
tender o funcionamento do Programa. Porém, para
a implantação do PSF, são necessárias estratégias
de transição de um modelo de saúde para o outro,
ou seja, um processo de sensibilização da comuni-
dade. Se estas estratégias não são efetivadas ou
não se tornam contínuas, a comunidade permane-
ce resistente a esta transição, tendo dificuldades
de entendimento, aceitação e colaboração.

“[...] está enraizado o conceito de procurar o

médico quando se está doente, e a base do PSF

é a prevenção.” (DEPOIMENTO 16).

“[...] gera conflito, na comunidade, a mudança

do modelo curativo para o assistencial de pro-

moção de prevenção, há dificuldade de entendi-

mento.” (DEPOIMENTO 17).

“[...] a comunidade não conseguiu assimilar a

mudança do modelo assistencial.” (DEPOIMEN-

TO 18).

De acordo com o Ministério da Saúde, o PSF
foi lançado, em 1994, como uma estratégia capaz

de mudar o modelo assistencial tradicional (cen-
trado na doença), por um novo modelo que prio-
riza a prevenção e a promoção da saúde, esten-
dendo suas ações para comunidade e junto a ela.
Porém, para que ocorra essa mudança, estratégias
de sensibilização devem ser usadas, principalmen-
te, para evitar possíveis conflitos. (BRASIL, 2002).

Relacionados à estrutura administrativa

Os participantes levantaram questões refe-
rentes à falta de visão, conhecimento, liderança,
experiência, qualificação, perfil, competência,
acesso e autoritarismo, bem como ao fato de a
Coordenação não defender as equipes, cobrar
muito e dar pouco retorno, além da ‘marcação’
com alguns profissionais.

Outras dificuldades são a falta de autono-
mia das ESF nas tomadas de decisões, a falta de
capacitação para os profissionais destas equipes,
a não participação da Coordenação nos traba-
lhos e a falta de flexibilidade para reconhecer
problemas pessoais.

Frente a esses relatos, percebe-se a impor-
tância de uma coordenação de PSF democráti-
ca, transparente, imparcial, participativa, aberta
e competente, garantindo a integração das equi-
pes e buscando um processo de educação per-
manente para todos os profissionais do PSF.

“[...] liderança não se impõe à força, flui ao

natural. Tem líder que é líder, sem querer ser

líder. As pessoas o reconhecem como líder, não

precisa fazer nada para provar.” (DEPOIMEN-

TO 19).

“[...] é equipe e não ‘euquipe’. A Coordena-

ção faz uma tentativa de lavagem cerebral.”

(DEPOIMENTO 20).

“[...] precisa ter menos autoritarismo. As pes-

soas se sentem bitoladas, podadas, limitadas.
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Há muita cobrança, pouca confiança e insegu-

rança da Coordenação.” (DEPOIMENTO 21).

“[...] não ocorrem mais reuniões entre as equi-

pes e a Coordenação; as equipes ficam isola-

das. A Coordenação deveria participar mais.”

(DEPOIMENTO 22).

“[...] a Coordenação deveria ter mais conhe-

cimento, segurança e acesso às coisas, ser neu-

tra, não fazer só críticas destrutivas e buscar

o melhor para todos.” (DEPOIMENTO 23).

Nas palavras de Poletto (1999), os líderes
devem aceitar as pessoas como elas são, evitar
imposições, promover a participação do grupo
no trabalho, tomar decisões conjuntamente e
dialogar honestamente.

Cabe lembrar que dificuldades para a inte-
gração interpessoal compreendem:

A rigidez de normas, intolerância, falta de com-

petência, dificuldade em aceitar as mudanças

e controle excessivo das pessoas [...] a sobre-

carga de trabalho, insegurança, intransigência,

inflexibilidade e imposição [...] o desrespeito,

má-vontade, falta de humanismo, radicalismo

e não gostar do que faz [...] falta de diálogo,

pouco domínio técnico-científico, o mau-humor

e o individualismo. (POLETTO, 1999, p. 88).

As falas dos profissionais apontam para a
necessidade da inclusão do cirurgião-dentista
vinculado às ESF, a fim de qualificar e ampliar o
atendimento prestado à comunidade.

“[...] uma grande dificuldade, é a falta do den-

tista junto à equipe.” (DEPOIMENTO 24).

“[...] seria ótimo o dentista integrado às equi-

pes, porque faz falta, tanto para as equipes, como

para a comunidade.” (DEPOIMENTO 25).

Com referência à ausência do cirurgião-den-
tista nas ESF, o Ministério da Saúde ressalta que
“ações de saúde bucal devem ser organizadas,
para que passe a existir uma nova relação com a
comunidade [...], os dentistas e seus assistentes
podem realizar um trabalho decisivo e com bons
resultados.” (BRASIL, 2001, p. 68).

Os entrevistados colocaram que outros se-
tores relacionados à saúde não repassam infor-
mações sobre o seu funcionamento para as ESF,
demorando em resolver, ou não resolvendo os
problemas que lhes competem. Falta interseto-
rialidade, e as equipes têm dificuldades por de-
pender destes setores, sendo fundamental que
exista a ação intersetorial de maneira normati-
zada, interligada e funcional, assegurando uma
maior eficácia na prestação de serviços para a
comunidade.

“[...] vai até um ponto e, a partir daí, não se

consegue fazer mais nada. Ficamos com os ‘pés

e mãos atados’, e as pessoas ficam com ne-

cessidades.” (DEPOIMENTO 26).

“[...] quase não há comunicação entre as ESF

e os outros setores da Secretaria de Saúde, e

quando há, geralmente os probl1emas não são

resolvidos.” (DEPOIMENTO 27).

Poletto (1999, p. 66) reforça a necessidade
de a integração transcender o espaço das equi-
pes, quando diz:

A integração não deve ficar restrita apenas ao

setor de trabalho, mas envolver o âmbito in-

tersetorial, numa visão que transpasse o nú-

cleo do trabalho da equipe [...] a interajuda,

por meio de atitudes recíprocas, possibilita um

trabalho mais eficaz, promovendo o crescimen-

to das relações entre as pessoas, que podem

ser melhores como profissionais e como seres

humanos.
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Os profissionais abordaram a dificuldade da
ESF e da comunidade em conseguirem especialis-
tas, não existindo contra-referência destes para os
profissionais da equipe. Faltam medicamentos,
exames, acesso a cirurgias e internações hospitala-
res. Sobres essas questões, faz-se necessária a con-
tratação de novos profissionais especializados, a
normatização e a agilização desses atendimentos,
bem como a integração entre todos os profissio-
nais da saúde, e, ainda, a garantia de medicamen-
tos básicos nas USF, uma gama maior de exames e
uma inter-relação das ESF com os centros hospi-
talares, em prol de um melhor atendimento à po-
pulação.

“[...] não temos acesso a especialistas, nem a

internações hospitalares e quando interna, sai

sem diagnóstico.” (DEPOIMENTO 28).

“[...] poderia melhorar a medicação e os exa-

mes, inclusive os mais caros. A culpa é de quem

administra o dinheiro.” (DEPOIMENTO 29).

“[...] as pessoas não melhoram, porque não têm

como comprar a medicação e fazer os exames, e

no PAM não consegue.” (DEPOIMENTO 30).

Os profissionais do PSF, segundo o Ministério
da Saúde (BRASIL, 2001), devem garantir acesso à
continuidade do tratamento, através de um siste-
ma de referência e contra-referência. Para que a
ESF desempenhe bem o seu papel, é necessário
garantir os medicamentos nas USF, os exames com-
plementares e as internações hospitalares.

Com relação à contratação dos profissionais
do PSF, os participantes comentaram sobre a fal-
ta de uma contratação adequada e única para toda
a ESF e o fato de os baixos salários levarem à ro-
tatividade dos profissionais. Os membros da ESF
devem lutar por uma contratação única e justa, a
fim de que a equipe seja mantida e desempenhe,
com mais dignidade e afinco, suas atribuições.

“[...] estou decepcionada com o salário, pois

o trabalho é uma responsabilidade, porém

não temos os direitos trabalhistas. Se tives-

se segurança, trabalharia com mais vonta-

de.” (DEPOIMENTO 31).

Os profissionais das ESF devem ser con-
tratados pelo regime da Consolidação das Leis
Trabalhistas – CLT. (BRASIL, 2001).

Outras falas relembraram a existência de
equipes com excesso de famílias e a baixa co-
bertura do PSF no município do estudo. É es-
sencial que se mantenha o número de famílias
preconizado pelo Ministério da Saúde, e que
se amplie a cobertura do PSF neste município,
assegurando eficácia na prestação dos serviços
de saúde e mudando os padrões assistenciais.

“[...] se a área do PSF é menor, tem o nú-

mero certo de famílias, o atendimento é me-

lhor.” (DEPOIMENTO 32).

“[...] deveria ter mais ESF, pois é um pro-

grama completo e importante.” (DEPOI-

MENTO 33).

A definição de responsabilidade territori-
al e de adscrição de famílias confere, ao PSF, a
potencialidade de formar vínculos entre a ESF
e a comunidade. (BRASIL, 2002).

Com relação à baixa cobertura do PSF, o
Ministério da Saúde afirma que “a implanta-
ção de equipes isoladas, que não cobrem
100% das áreas consideradas prioritárias, ten-
de a ter pouca eficácia e baixo impacto.” (BRA-
SIL, 2001, p. 88).

Possibilidades no trabalho em equipe no PSF

Dentro das possibilidades levantadas,
emergiram três subáreas temáticas:
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Relacionadas à própria equipe

Os entrevistados mencionaram aspectos
referentes à maior resolutividade e qualidade no
atendimento à população, à busca ativa de paci-
entes que estavam sem tratamento, ao progres-
so da saúde, ao fato de ser um programa dife-
renciado (visitas domiciliares, grupos, palestras,
reuniões para discussão e avaliação dos proble-
mas, internações domiciliares, 8 horas diárias de
trabalho e capacitações entre as ESF) e, ainda,
ao trabalho com cidadania e necessidades da
comunidade. Importante salientar que este di-
ferencial existente no PSF busca garantir uma
maior integralidade de ações, um maior com-
prometimento com a comunidade e maximiza
as oportunidades de controle social.

“[...] a resolutividade é conseguida em equipe
[...] Com orientações da ESF, há um aumento
na qualidade de vida, as pessoas ficam mais
saudáveis.” (DEPOIMENTO 34).

“[...] antes do PSF, as pessoas não consulta-
vam, não se cuidavam. Agora, a USF está sem-
pre cheia e todos são bem tratados.” (DEPOI-
MENTO 35).

“[...] o PSF é um programa diferenciado, é mais
trabalhado e favorece a comunidade [...] As
pessoas se cuidam mais e são tratadas como
amigos.” (DEPOIMENTO 36).

“[...] jamais um pobre ia conseguir levar um
médico em sua casa, se não fosse o PSF [...] a
visita domiciliar é maravilhosa, é uma realiza-
ção.” (DEPOIMENTO 37).

“[...] os grupos de educação em saúde as pes-
soas adoram, tiram dúvidas, se conscientizam
da importância do cuidar-se e dos seus direi-
tos em saúde.” (DEPOIMENTO 38).

Conforme o Ministério da Saúde, “[...]
nos primeiros meses de implantação do PSF,
com a busca ativa realizada pelas ESF, apare-
cem doenças que estavam encobertas, que
eram ignoradas, mas existiam.” (BRASIL,
2001, p. 71).

Dentre as atribuições dos profissionais das
ESF, destacam-se:

[...] prestar assistência integral à população
[...] coordenar, participar e/ou organizar gru-
pos de educação para a saúde [...] realizar vi-
sitas domiciliares de acordo com o planeja-
mento [...] fomentar a participação popular,
discutindo com a comunidade conceitos de
cidadania e direito à saúde e as suas bases
legais. (BRASIL, 2001, p. 75).

Os participantes relataram que, no traba-
lho em equipe, no PSF, existe um somatório de
experiências e idéias, todos são importantes, pois
não se trabalha sozinho; é permitido contar com
os colegas para auxílio nos problemas técnicos
e pessoais; existe respeito, compreensão, ética,
sigilo, amizade, aprendizado, coleguismo e con-
fiança; os profissionais têm a quem recorrer e
um aprende com o outro, um complementa o
trabalho do outro, e existe crescimento pessoal
e vínculo entre os colegas. Esses enfoques de-
monstram as possibilidades de um relacionamen-
to interpessoal com comprometimento, cresci-
mento, complementariedade e união, fatores,
estes, fundamentais no PSF.

“[...] o trabalho em equipe é bonito de ser fei-
to, todos ficam contentes [...] quando há
união, o trabalho sempre sai perfeito.” (DE-
POIMENTO 39).

“[...] cada profissional tem uma bagagem e
isso soma [...] tem que pegar o lado bom da
cada um.” (DEPOIMENTO 40).
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“[...] a equipe é uma grande roda, estamos
sempre de mãos dadas e se um largar, vai-se
tudo.” (DEPOIMENTO 41).

“[...] todos são ‘peças chave’ para que o tra-
balho aconteça efetivamente dentro da comu-
nidade. Todos são comunicantes da promoção
e prevenção.” (DEPOIMENTO 42).

Fazendo referências a equipes, Maybi (2000,
p. 8) coloca que:

Equipe é um conjunto de pessoas que, além
de trabalharem juntas, cooperam entre si, par-
tilhando objetivos comuns. Nos tornamos uma
equipe quando, numa mesma organização, as
pessoas se unem, independentes do processo
ao qual fazem parte para alcançarem um mes-
mo objetivo. Os membros dão apoio uns aos
outros, colaboram livremente e se comunicam
abertamente e com clareza entre si.

Ainda, a mesma autora destaca o apoio entre
as pessoas como algo fundamental numa equipe:

“A colaboração é o benefício principal. As pes-
soas querem realizar juntas um bom trabalho,
dar apoio uma às outras, porque se identificam
com a equipe, desejam que esta se destaque e
seja bem sucedida. Elas colaboram, e, de boa
vontade, entregam-se ao esforço da equipe. Pes-
soas que aprenderam a dar apoio e a confiar
umas nas outras compartilham livremente seus
conhecimentos. Elas compreendem o quanto é
importante fazer circular informações que os
membros necessitam para operar de modo mais
eficaz. (MAIBY, 2000, p. 18).

As falas apontam para o desejo de se realizar
um bom trabalho, a maior facilidade para resolver
os problemas (são resolvidos em conjunto) e em
alcançar objetivos, os profissionais procuram che-

gar a um ‘bom senso’, existe um bom relaciona-
mento entre os colegas, as metas são comuns a
todos, e um colega se adapta à dinâmica do outro.
Nesse contexto, observa-se o desejo de os profis-
sionais das ESF manterem um ambiente de traba-
lho amigável, tendo objetivos comuns, partilhando
conhecimentos e buscando resultados positivos.

“[...] cada problema que se consegue solucio-
nar em conjunto, é uma satisfação para toda
a equipe.”(DEPOIMENTO 43).

“[...] acho maravilhoso ser uma equipe de tra-
balho, para expor problemas e resolvê-los mais
rapidamente.”(DEPOIMENTO 44).

“[...] em equipe, todo dia se aprende uma coi-
sa nova [...] trabalhar em equipe é isso, são
pessoas diferentes que você tem que apren-
der a conviver.”(DEPOIMENTO 45).

“[...] é mais fácil trabalhar em PSF por ser uma
equipe. Na equipe, não têm maiores proble-
mas, é ‘pratos limpos’.” (DEPOIMENTO 46).

Na opinião de Poletto (1996), a possibilida-
de de integração entre as pessoas numa equipe
acontece através do compartilhamento de idéi-
as, opiniões, objetivos e pelo saber conviver com
as diferenças.

A interajuda proporciona a realização de um
bom trabalho:

[...] a troca de informações, empenho da equi-
pe, tranqüilidade, responsabilidade, considera-
ção, decisões conjuntas, ajuda mútua e dispo-
sição [...] a proximidade interpessoal, alcance
de objetivos, reconhecimento das potencialida-
des e experiências das pessoas [...] ambiente
receptivo, diálogo, confiança, humildade, au-
todeterminação e autodisciplina [...] franque-
za, coleguismo, flexibilidade, bom relaciona-
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mento e disponibilidade [...] amor ao que se
faz, honestidade, capacidade e participação
coletivas nas decisões [...] entrosamento, união
do grupo, compartilhamento e respeito.  (PO-
LETTO, 1999, p. 86).

Relacionadas à comunidade

Os profissionais abordaram o fato de o in-
divíduo receber um atendimento integral, re-
solutivo e com qualidade, reconhecendo a im-
portância da orientação, reeducação e do au-
tocuidado. Além disso, é mais bem atendido,
tratado com igualdade e incentivado a mudar
estilo de vida para prevenir agravos e reduzir
internações hospitalares. Sob esses aspectos, a
ESF proporciona, tanto ao indivíduo quanto à
comunidade, a motivação para o se cuidar, atra-
vés de um relacionamento de ajuda mútua e
confiança.

“[...] a pessoa é sadia no momento em que é
feliz, que aprende a se cuidar, que consegue
as coisas, que luta pelo que quer.” (DEPOI-
MENTO 47).

“[...] a comunidade tem um atendimento di-
ferenciado e são felizes por isso. Tem um om-
bro para chorar, são orientados e encaminha-
dos.” (DEPOIMENTO 48).

“[...] a comunidade nunca teve um atendimen-
to como é agora.” (DEPOIMENTO 49).

“[...] o atendimento no PSF é melhor que em
consultório particular.” (DEPOIMENTO 50).

Os profissionais da ESF devem prestar aten-
dimento integral à população, respondendo à
demanda de maneira racional. A organização do
PSF trata as pessoas, previne agravos e reduz
encaminhamentos para os serviços mais com-

plexos. A própria USF pode solucionar cerca de
85% dos problemas de saúde em sua área. (BRA-
SIL, 2001).

Os entrevistados colocaram que a ESF for-
ma um estreito vínculo com a comunidade, co-
nhece a realidade da população, é valorizada e
elogiada, decidindo, em conjunto com a comu-
nidade, o que é melhor para todos. Ainda, as
famílias enxergam a importância de cada profis-
sional e têm amizade, respeito, reconhecimen-
to, carinho e confiança na Equipe. Dessa forma,
se constrói um elo de parceria e troca, ocorren-
do a valorização da relação equipe-família, am-
pliando vínculos e proporcionando qualidade na
assistência prestada.

“[...] a comunidade adora a equipe, ajuda, vê
a equipe com bons olhos. Os profissionais re-
cebem elogios, presentes e são bem aceitos.”
(DEPOIMENTO 51).

“[...] a comunidade se preocupa com a equipe
[...] sabe que tem a quem recorrer [...] tem
um carinho especial com os profissionais.”
(DEPOIMENTO 52).

“[...] a comunidade é parceira da ESF, é re-
ceptiva, animando o trabalho [...] se conse-
gue decidir, com a comunidade, o que é me-
lhor para todos.”(DEPOIMENTO 53).

É primordial que os membros das ESF co-
nheçam a realidade das famílias, identificando
problemas e situações de risco, elaborando, jun-
tamente com a comunidade, um plano de en-
frentamento das dificuldades e valorizando a
relação usuário ESF. (BRASIL, 2001).

Relacionadas à estrutura administrativa

Os participantes levantaram questões refe-
rentes ao apoio de entidades como a Pastoral
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da Criança, entre outras, e a ajuda da Coorde-
nação do PSF em certas situações. A parceria
com outros setores deve ser mantida e estimu-
lada para que, em conjunto, se aprimore o tra-
balho e se ampliem as possibilidades na atenção
à saúde como um todo.

“[...] junto com as entidades da comunidade,
se consegue realizar um trabalho melhor, mais
abrangente.” (DEPOIMENTO 54).

Parcerias formais e informais, com organi-
zação e ações intersetoriais (intersetorialidade)
são bem-vindas para qualificar o trabalho desen-
volvido nas ESF e facilitar a resolutividade dos
problemas existentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Saúde da Família representa,
no campo das políticas sociais, um importante
avanço em direção aos princípios estabelecidos
na Constituição Federal: amplo acesso aos ser-
viços de saúde, atenção integral, adequada às
necessidades individuais e coletivas, com quali-
dade e resolutividade.

Os limites encontrados no estudo referem-
se à falta de capacitação dos profissionais das
equipes, bem como de uma equipe multipro-
fissional integrada, à necessidade de se traba-
lhar o relacionamento interpessoal e de se ter
uma coordenação geral democrática, participa-
tiva e competente, à insuficiente sensibilização
da comunidade para o PSF e falta de medica-
mentos, exames e leitos hospitalares, à neces-
sidade de ações intersetoriais e da inclusão do
odontológo nas ESF, e, ainda, à baixa cobertura
do PSF no município e à inadequada contrata-
ção dos profissionais.

As possibilidades apontam para um aten-
dimento com resolutividade e qualidade para a

comunidade, ao fato de ser um programa dife-
renciado e de trabalhar questões de cidadania,
ao crescimento técnico-pessoal e ao vínculo
entre os colegas, ao relacionamento de mútua
ajuda entre a ESF e a comunidade, formando
um elo de amizade e respeito, e, além disso, a
parceria com outros setores da saúde e da co-
munidade para, conjuntamente, qualificar a as-
sistência prestada.

Considerando que o trabalho em equipe é
um fator crucial no PSF, a observância dos inú-
meros fatores limitantes e das múltiplas possibi-
lidades otimiza a compreensão e o fortalecimen-
to do trabalho nas equipes, bem como, a verifi-
cação da importância de cada profissional, sua
história, personalidade, vínculo e função na Equi-
pe. Todos os profissionais são colaboradores fun-
damentais e devem participar, trabalhando em
um ambiente acolhedor, com comunicação aber-
ta, apreciação do trabalho e reconhecimento.

Dentro desse contexto, é apropriado citar
Katzenbach  (1999,  p. 3) no que diz respeito
aos membros das equipes:

[...] todos os membros da equipe são respon-
sáveis mutuamente pelo desenvolvimento dela.
Cada membro da equipe é vital para alcançar
o desempenho desejado, uma vez que se acre-
dite no propósito da equipe. É sempre a equi-
pe que vence ou perde e não uma pessoa indi-
vidualmente.

A Coordenação Geral do PSF, todos os se-
tores vinculados à saúde, entidades e, princi-
palmente, as comunidades devem ser parcei-
ras e incentivadoras constantes na luta dessas
equipes em prol de um objetivo maior que é a
qualidade de vida da população. O gestor mu-
nicipal deve ter conhecimento do PSF no seu
contexto geral, por isso, sua participação é im-
perativa, de forma a apoiar e dar subsídios para
as atividades realizadas pelas ESF.
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Levando-se em conta que a área de cober-
tura do PSF no município é pequena, é de fun-
damental importância que ocorra uma amplia-
ção das ESF, promovendo uma cobertura de
100%, para que se obtenha, realmente, um
impacto positivo na saúde, que já existe nas
áreas do PSF, oportunizando, assim, a constru-
ção da cidadania a toda a população.

Cada Equipe de Saúde da Família é única e
possui suas particularidades, não sendo fácil o
trabalho em equipe no PSF, uma vez que, nem
sempre, seus efeitos são evidenciados de ime-
diato. Assim, a contribuição deste estudo é
mostrar que há uma maior clareza dos limites
e das possibilidades desse trabalho, ficando mais
fácil intervir nas situações e, em conjunto, ten-
tar assegurar, à comunidade assistida, um aten-
dimento integral, resolutivo e de qualidade,
com uma equipe de trabalho comprometida,
realizada e feliz.

A pesquisa em questão é um recorte de
um momento vivido num determinado cená-
rio. Outros estudos poderão enriquecê-la, com
outros atores, em situações diferentes, ampli-
ando o tema estudado e permitindo o surgi-
mento de novas avaliações em saúde, de ma-
neira a contribuir para a consolidação do Siste-
ma Único de Saúde no Brasil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de atenção bá-

sica. Brasília, DF, 2000.

 . Programa Saúde da Família. Disponível em:

<http://www.scilelo.gov.br>   Acesso em: 05 abr.  2003.

 . Guia prático do Programa Saúde da Famí-

lia. Brasília, DF, 2001.

 . Saúde da Família: uma estratégia para a reori-

entação do modelo assistencial.  Brasília, DF, 1997.

HARDINGHAM, Alison. Trabalho em equipe. São Pau-

lo: Nobel, 2000.

KATZENBACH, Jon R. A disciplina das equipes. São

Paulo: HSM, 1999.

 . Os verdadeiros líderes da mudança: como

promover o crescimento e o alto desempenho na sua

empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1996.

MAYBI; SIMONE; ADRIANE. Team Building: como cons-

truir equipes eficazes. 2000. Monografia (Especialização

em Recursos Humanos)-Universidade de Passo Fundo,

Passo Fundo, 2000.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhe-

cimento. São Paulo: Hucitec; Abrasco, 2002.

POLETTO, Denise Sain. Liderança integrativa na en-

fermagem. Passo Fundo: EDIUPF, 1999.

REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. Brasília:

Ministério da Saúde, v.2 n. 5,  maio 2002.

ROCHA, Antunes Rudimar. Formação e gerenciamen-

to de equipes. 2001. Monografia (Especialização em

Gestão de Recursos Humanos)-Universidade de Passo

Fundo, Passo Fundo, 2001.

SOUZA, Maria Fátima de. Os sinais vermelhos do PSF.

São Paulo: Hucitec, 2002.

YEUNG, Rob. Liderando equipes. São Paulo: Market

Books, 2001.




