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Introdução  

  

Conhecer a evolução histórica do PSF, seus desafios, 
dificuldades, avanços e expectativas e entender se o 
PSF vem implementando mudanças na prestação dos 
serviços de saúde, bem como o  seu impacto no  
processo de  organização do modelo assistencial. 
 

Metodologia 
 
O tipo de pesquisa desenvolvida  foi à exploratória e 
bibliográfica. Para Gil (2008), a pesquisa exploratória 
tem como finalidade desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 
pesquisáveis para estudos posteriores. As pesquisas 
exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 
proporcionar visão geral, tipo aproximativa, acerca de 
determinado fato.  Para o autor este tipo de pesquisa 
envolve , habitualmente, levantamento bibliográfico e 
documental. 
 
 

 
 

Objetivo(s) 

Desenvolvimento 
 
A adesão ao PSF como uma forma de organização da 
Atenção Primária de Saúde tem permitido aos 
municípios pensar uma outra forma de trabalhar 
saúde e construir um novo patamar da gerência 
assistencial. No entanto, segundo Amorim e Araújo 
(2004, p.15) “a sua implantação nos municípios 
brasileiros não vem se dando de forma  homogênea, e 
sim, com diversos conflitos e dificuldades”. No 
entanto, segundo Azevedo (2007), várias são os 
estudos  que demonstram a eficiência do PSF a partir 
dos impactos positivos produzidos nos indicadores de 
saúde da população e da garantia de maior equidade 
em saúde no país , mas, ao mesmo tempo, constatam 
que o PSF ainda está em construção e necessita de 
qualificação para concretizar a mudança do modelo 
assistencial e obter resultados mais expressivos e de 
forma uniforme. 
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Considerações finais 

O Saúde da Família transformou de um programa a uma 
estratégia e foi um grande avanço na busca da 
superação das dificuldades. No entanto, para se 
continuar avançando torna-se necessário ampliar a 
inserção da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
melhorando a articulação, comunicação e capacidade de 
coordenação do cuidado  nos diversos pontos do 
sistema de saúde. Neste sentido, para que a ESF seja 
capaz de priorizar as ações de saúde e prevenção, seus 
princípios e diretrizes deverão ser apresentadas 
insistentemente aos profissionais de saúde e usuários, 
para que juntos e orientados pela nova lógica, eles 
possam desempenhar os seus papéis na efetiva 
implementação de um serviço de saúde universal, 
equitativo, democrático, resolutivo e de qualidade. 

  

A adesão ao Programa Saúde da Família (PSF) como 
um mecanismo de organização da Atenção à Saúde 
tem aumentado progressivamente, e cada vez mais, 
municípios aderem e demonstram interesse em 
aumentarem o número de equipes. No entanto, o 
fenômeno isolado de expansão do número de equipes 
de  saúde da família, até então não garante a 
construção de um  novo modelo assistencial (Alves, 
2005). Por isso, faz-se necessário análises dos  PSFs em 
desenvolvimento nos municípios  brasileiros, 
particularmente quanto às práticas de saúde e aos 
processos de trabalho  cotidiano. 

A adesão ao PSF como um mecanismo de organização ou de reorganização da Atenção à Saúde tem aumentado progressivamente, e cada vez mais, municípios aderem e demonstram interesse em estar aumentando o número de equipes. No entanto, de acordo com Alves (2005), o fenômeno isolado de expansão do número de equipes de saúde da família, até então não garante a construção de um novo modelo assistencial. A expansão do PSF tem favorecido a eqüidade e universalidade da assistência – uma vez que as equipes têm sido inseridas, prioritariamente, em comunidades antes restritas quanto ao acesso aos serviços de saúde. Entretanto, não se pode admitir, só pelas estatísticas, que a integralidade das ações deixou de ser um problema na prestação da atenção. Para tanto, faz-se necessário análises dos PSFs em desenvolvimento nos municípios brasileiros, particularmente quanto às práticas de saúde e aos processos de trabalho cotidianos.  Conhecer a evolução histórica do PSF, seus desafios, dificuldades, avanços e expectativas e entender se o PSF vem implementando mudanças na prestação dos serviços de saúde, bem como o seu impacto no processo de organização do modelo assistencial. 

Para Azevedo (2007), vários são os estudos que demonstram a eficiência do PSF a partir dos impactos positivos produzidos nos indicadores de saúde da população e da garantia de maior equidade em saúde no país, mas, ao mesmo tempo, constatam que o PSF ainda está em construção e necessita de qualificação para concretizar a mudança do modelo assistencial e obter resultados mais expressivos e de forma uniforme.  

 


