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RESUMO 
 
A Estratégia da Saúde da Família (ESF) nasce como programa 
em 1994 e tem a pretensão de mudar o modelo assistencial 
vigente baseado na cura de doenças para aquele em que a 
prevenção e promoção da saúde é o foco principal. O presente 
artigo busca analisar essa política identificando que a mesma 
surge numa conjuntura de redimensionamento do Estado sob a 
ideologia reformista, sendo caracterizada como focalizadora, 
que se propõe a reorganizar os serviços de saúde, mas se 
esbarra em alguns limites e dificuldades no processo de 
consolidação da mesma. 
 
Palavras-chave: Política de Saúde. Atenção Básica e Saúde 
da Família. 
 
ABSTRACT 
 
The Family HealthStrategy (FHS) is bornas a programin 
1994and hasthe intentionto change thecurrent health care 
modelbased oncuring diseasetoone in whichpreventionand 
health promotionis the main focus. Thispaper analyzesthe 
policyidentifyingthat itcomes at astateresizingsituationunder 
thereformistideology, beingcharacterized asfocal, which aims 
toreorganizehealth services, butishampered bythe limitations 
anddifficultiesin the consolidation process. 
 
Keywords: Health Policy. Basic Attention. Family Health 
Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 Desde sua criação, o SUS tem se apresentado enquanto tema central no debate 

nacional de saúde como instrumento de reforma da política de saúde brasileira, o que 

envolve mudanças no modelo de atenção, na organização do sistema, na alocação de 

recursos, e dentre outros.  

Em consonância com os princípios do SUS, foi implementado no Brasil a política de atenção 

básica, enquanto modelo prioritário do sistema, tendo como estratégia principal a Saúde da 

Família. A Estratégia Saúde da Família é considerada modelo estruturante dos sistemas 

municipais de saúde, buscando imprimir uma nova dinâmica na organização dos serviços e 

ações de saúde. 

O presente artigo, portanto, pretende desenvolver uma análise acerca de possíveis 

impasses encontrados no próprio desenho da ESF que dificultam a consolidação dessa 

proposta. 

 

2 A Estratégia Saúde da Família enquanto ação focalizadora e seletiva: tendência 

das políticas sociais no Brasil 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge nos anos de 1990 enquanto programa nacional 

da política de saúde3, cujo cenário é o de contrarreformas das políticas sociais, tendo o 

Banco Mundial (BM) como protagonista das orientações nessas políticas. 

As agências internacionais como o BM, em contrapartida à disponibilidade de empréstimos, 

através de uma lógica neoliberal, ofertam um conjunto de orientações de como seriam as 

políticas mais adequadas aos países em desenvolvimento, sugerindo as reformas dos 

sistemas de saúde e das atribuições do governo nesse setor. Embora não haja um 

alinhamento e aceitação incondicional das propostas do BM pelo Ministério da Saúde, para 

conseguir respaldo político e aprovação dos empréstimos, o governo tem que demonstrar 

que as políticas adotadas se aproximam das “[...] diretrizes gerais preconizadas pelos 

organismos internacionais, as quais configuram o quadro de desenvolvimento dos 

capitalismo internacional”. (RIZZOTTO, 2000, p.90). 

Para o Banco Mundial, os governos de países periféricos devem reduzir os gastos públicos, 

através do controle dos custos, em especial nas políticas sociais.  

As sugestões e determinações contidas em documentos dessa agência internacional 

influenciaram diretamente a área da saúde, sendo incorporadas aos discursos dos 

                                                           
3
 Em 1994 surge intitulada de Programa Saúde da Família e só em 1997 ganha a dimensão de estratégia Saúde da 
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representantes políticos, tornando-se estratégias prioritárias do governo, no caso da política 

de saúde, em especial a Saúde da Família. 

O BM elaborou três documentos4 com orientações para o setor saúde no país. Um destes, 

intitulado Brasil: novo desafio à saúde do adulto de 1991, traz uma série de determinações 

para a saúde, (que se opõem tanto às conquistas da CF/1988, quanto às diretrizes do 

próprio SUS) dentre as quais aponta-se a sugestão de discriminação do acesso por meio de 

uma política focalizada, ferindo o princípio da universalidade; e a centralidade da atenção 

básica com a restrição do acesso à medicina curativa, contradizendo a integralidade e 

equidade, como demonstra o texto a seguir:  

[...] os programas devem orientar-se especificamente para os pobres e considerar explicitamente a sua situação 
[...]. Muitas, se não a maioria das ações prioritárias de saúde pública devem ocorrer fora do “sistema de 
tratamento de doenças” (...). Como os custos deste tratamento são muito altos, o racionamento dos serviços 
médicos é inevitável. (BANCO MUNDIAL apud RIZZOTTO, 2000, p.167). 

 
Deste modo, não há como negar que a ESF é uma iniciativa do governo que se aproxima 

das determinações do BM, seguindo a lógica da proposta de Reforma do Estado brasileiro 

através de uma delimitação do papel do Estado, com políticas focalizadas, assistenciais e 

seletivas, direcionadas àqueles grupos de maior vulnerabilidade social que não podem 

dispor de recursos para buscar um atendimento na rede privada. Esse tipo de iniciativa 

esvazia o caráter universal da política de saúde, já que ao mercado cabe o “[...] 

fornecimento de serviços coletivos acessíveis de acordo com o poder de compra de cada 

indivíduo.” (CORDEIRO, 1997, p.17).  

O Estado passou a investir numa política de saúde que seja menos onerosa aos cofres 

públicos, como é o caso da atenção básica, assim como na racionalização da média e alta 

complexidade5, flexibilizadas ante o interesse do capital, a exemplos das indústrias 

farmacêuticas e tecnologias do setor (equipamentos, disponíveis à iniciativa privada. 

Tem-se, portanto, um alastramento da política neoliberal, ocorrendo por meio de um 

processo de desmontagem do Estado, com redução dos gastos públicos na saúde em 

detrimento de uma política de ajuste fiscal.  

Concorda-se com Cordeiro (1997, p.16) que, há uma: 

 
[...] crescente tendência da utilização do fundo público para o financiamento da acumulação de capital em 
detrimento do financiamento da reprodução do trabalho. O que está em curso é o repasse dos custos de 
reprodução do capital para o conjunto da sociedade e para o próprio trabalhador, transformando-o em cidadão-
consumidor. 
 

                                                           
4
Esses documentos foram: Brasil: novo desafio à saúde do adulto, de 1991; A Organização, Prestação e 

Financiamento da Saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90, de 1995; e Governança do Sistema de Saúde 

(SUS) brasileiro: fortalecendo a qualidade do investimento público e da gestão de recursos, de 2007. 

(RIZZOTTO, 2000). 
5
 A assistência à saúde do SUS é dividida em três níveis de atenção: atenção básica, média e alta 

complexidade. 
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Bravo (2006, p.103) afirma que as propostas dos organismos internacionais para a área da 

saúde na América Latina “[..] voltam-se para a adoção de medidas de racionalização e 

contenção de gastos para o setor, num contexto de aumento da demanda social em saúde”. 

Misoczky (1994) destaca que a Saúde da Família é mais um modelo de atenção direcionado 

aos pobres, no qual está “[...] muito aquém das formulações que marcaram o processo da 

Reforma Sanitária brasileira e configuraram o SUS”. (MICOCZKY, 1994, p.43). Argumenta 

ainda que essa proposta, nestes moldes, tem caminhado em contramão ao SUS e não 

cumpre com o seu objetivo que é o de reorganizar o modelo assistencial se tornando porta 

de entrada do sistema com ações universais e de qualidade. 

Entende-se que a ESF segue a tendência das políticas sociais no Brasil de implementarem 

programas de natureza focalista, seletiva e racionalizadora de recursos, das quais acabam 

comprometendo os princípios da universalidade e equidade preconizados pelo SUS. 

Para Ramos (2000), uma das características mais evidentes dessas políticas, e em especial 

a de saúde, é o privilegiamento que os grupos sociais de maior poder aquisitivo tem em 

detrimento daqueles considerados mais pobres. A esse movimento e/ou tendência, Ramos 

(2000) denominou de focalização espúria. 

Conforme Rizzotto (2009), as políticas focalizadas em saúde apresentam um “efeito 

perverso na medida em que consolidam as desigualdades já existentes, uma vez que se 

dão no marco de agudas desigualdades sociais”.   

Para essa autora, políticas desse formato: 

 
Além de introduzirem uma precariedade e descontinuidade, as políticas focalizadas são assistencialistas, abrem 
espaço à arbitrariedade dos que têm o poder de decidir sobre quem irá ser beneficiado pela política e qual o rol 
de necessidades a serem satisfeitas. (RIZZOTTO, 2009, p.5). 

Política de focalização na saúde cria também uma espécie de segmentação no que diz 

respeito ao acesso à assistência, dado o seu caráter dual, já que, de um lado a 

regulamentação do sistema privado de saúde é fortalecida, desenvolvendo tecnologias de 

alta complexidade e subsidiada pelo próprio Estado, por outro lado, são direcionados parcos 

recursos a um atendimento estatal de baixa qualidade e direcionados àqueles mais 

vulneráveis. (RIZZOTTO, 2009). 

Ao se deparar com esse modelo de intervenção, fica claro uma “política” de desconstrução 

de direitos sociais, através do descumprimento do dispositivos constitucionais e, em 

especial nesse caso, é evidente o desrespeito ao princípio da universalidade, do qual 

preconiza que a saúde é direito de todos e de dever do Estado. É certo que essa 

desconstrução se dá no sentido de oferecer um mínimo de benefícios sociais aos sujeitos de 

direito. 
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Além disso, ao criar e fortalecer o SUS, os governos brasileiros historicamente optaram 

pelas políticas universais. A tentativa em investir em políticas focalizadas cria o risco de 

drenar os recursos das políticas de cunho universal, assim como focar suas ações nas 

mesmas, comprometendo a concepção de direito social inscrita na CF/1988. Somados a 

isso, a má gestão e inadequação dos recursos, a precária qualificação nos serviços 

prestados, insuficiente capacitação dos recursos humanos, ausência da integralidade entre 

os diferentes níveis de assistência e dentre outros, se apresentem como obstáculos para a 

implementação eficaz da política de saúde. 

 

3  Possíveis impasses na consolidação da ESF 

 

A ESF foi desenhada com a finalidade de reorganizar os serviços e ações de saúde, cuja 

pretensão é tornar o “contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro 

de comunicação da Rede de Atenção à Saúde”, com vistas à promoção e prevenção. 

(BRASIL, 2012, p.19). A intenção não é criar novas estruturas de serviços, mas alterar as 

práticas tradicionais de assistência, orientadas na cura de doenças com ênfase na medicina 

hospitalar, por um novo processo de trabalho comprometido com a promoção da qualidade 

de vida da população e a prevenção de doenças. 

Entretanto, o próprio desenho da política dificulta esse processo, pois inexiste uma garantia 

de que haverá realmente transformações nas práticas assistenciais, pois não há dispositivos 

potentes para isso, já que a ESF aposta em uma mudança centrada na estrutura, “[...] ou 

seja, o no desenho sob o qual opera o serviço, mas não opera de modo amplo nos 

microprocessos do trabalho em saúde, nos fazeres do cotidiano de cada profissional. 

(VIANA, DAL POZ, 1998, p.11). 

Além disso, a ESF ainda apresenta dificuldades em transformar a lógica da assistência à 

saúde, uma vez que compete dentro do território com práticas tradicionais preponderantes 

(unidades básicas tradicionais, assistência médica ambulatorial) baseadas na cura de 

doenças e na centralização médica, já que perduram os antigos modelos de Centros de 

Saúde, dos quais não tem equipes da ESF implantadas. (VIANA DAL POZ, 1998; PUCCINI, 

2008). 

A ESF inicialmente foi implantada em áreas consideradas de grande risco, mas teve uma 

rápida expansão, sendo que em 2001 já atingia 90% dos municípios brasileiros. Atualmente, 

de um total de 5.564 municípios, 5.460 possuem equipes de saúde implantadas (Dados do 

Sistema de Informação da Atenção Básica-SIAB).  

Contudo, essa cobertura é distribuída de forma heterogênea. Existem Estados brasileiros 

que proporcionalmente apresentam uma cobertura populacional maior em relação a outros, 
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quando comparados, por exemplo, São Paulo com população de 41.901.219 habitantes, 

possuindo 3916 equipes de Saúde da Família implantadas; e Bahia que conta com 

14.175.341 habitantes e 3005 equipes de SF. 

Uma possível explicação para essa diferença proporcional de cobertura, já que a ESF, pelo 

seu caráter universal, deveria estar presente em todo território nacional, é o fato de que há 

uma dificuldade de sua implantação nas maiores cidades, onde se concentram um grande 

contingente populacional. Um estudo realizado por Mafra (2011) demonstrou que nas 

cidades de grande e médio porte, nos quais contam com sistemas de saúde complexos, a 

ESF persiste com características de uma estratégia de expansão da atenção básica, 

direcionadas para grupos sociais de maior risco social, dos quais são expostos a precárias 

condições sanitárias. Segundo o mesmo autor, “[...] problemas como a alta concentração 

demográfica, o elevado grau de exclusão no acesso aos serviços de saúde e a oferta 

consolidada em uma rede assistencial desarticulada”, se constituem em obstáculos, nas 

grandes cidades, para a implantação da Saúde da Família como modelo da atenção básica 

para organização do sistema de saúde. (MAFRA, 2011, p.38). 

Ademais, ESF ainda é uma política opcional suscetível à ação do gestor local, o que faz 

com que a sua implantação se apresente de forma heterogênea em diversas localidades, 

podendo servir, em muitos casos, apenas como mais uma fonte de renda para os 

municípios, sem trazer mudanças significativas como propõe o modelo, principalmente para 

aqueles considerados mais pobres em que os recursos do fundo de participação são 

limitados. 

Somados a isso, pesquisas realizadas por Machado (2008) apud Borges e Baptista (2010, 

p.14) indicam que os “gestores locais adotam estratégia de saúde da família por conta da 

possibilidade de maior aporte e regularidade de recursos com o financiamento federal, não 

por escolha”. O resultado disso, é uma possível atomização da ESF (RONZANI e 

STRANLEN, 2003). 

Com relação ao caráter substitutivo proposto pela política um questionamento merece ser 

levantado. Como esse modelo pode propor uma assistência baseada em ações de 

prevenção e promoção enquanto ordenamento do sistema de saúde, convivendo 

paralelamente com um complexo médico-industrial que induz a medicalização e a realização 

de exames excessivos? Cumpre destacar que esses serviços prestados pela atenção 

básica, por si só, não conseguem alterar a realidade dos usuários no que tange ao processo 

saúde-doença. Investir numa política de atenção básica requer investir também em outras 

políticas intersetoriais, como saneamento básico, emprego e renda, educação, dentre 

outras, visto que, a saúde dos indivíduos não implica somente a ausência de doenças, mas 

envolvem outras dimensões cujos fins se referem à qualidade de vida dos mesmos.  
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Daí porque a política apresenta um caráter contraditório existente entre os princípios que 

regem suas ações e o seu desenho. De fato, a materialização e a operacionalização da ESF 

não se apresentam enquanto uma política universal, mas como focalizada e seletiva, 

direcionada àqueles que não conseguem utilizar os serviços prestados pelo mercado.  

De acordo com as normativas da política, a ESF deve ser constituída por equipes 

multiprofissionais, compostas por, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem, seis agentes de saúde, que atuam em unidades básicas de saúde e se 

responsabilizarem por uma população delimitada territorialmente. Além da equipe de saúde 

bucal, contando com, no mínimo um dentista e um auxiliar técnico.O desenho da ESF 

destaca as equipes profissionais como elemento fundamental no seu processo de 

implementação.  

Para o cumprimento dos objetivos elencados na política, a forma como está arquitetada e 

organizada a Saúde da Família requer dos profissionais envolvidos um preparo técnico 

bastante diversificado, uma vez que devem possuir capacidade para resolver a maioria dos 

problemas referentes à saúde dos seus usuários.  

Contudo, Viana e Dal Poz (1998) aponta que esses profissionais, em especial a categoria 

médica, desde o surgimento da ESF passaram a encontrar dificuldades no desenvolvimento 

de suas práticas devido à própria formação acadêmica, visto que durante muito tempo 

perduraram resistências das instituições de ensino em Medicina em explorar o campo 

referente à Saúde Coletiva e não incentivar a formação de médicos generalistas, já que há 

uma super valorização do médico especialista. Daí, portanto, a necessidade de uma política 

de educação permanente para o SUS, que garanta a realização de práticas de saúde 

resolutíveis.  

Diante dessa realidade bem como da necessidade de atrair essa classe para a atenção 

básica é que na gestão da Presidente Dilma Roussef (2011-2014), os Ministério da Saúde e 

da Educação lançaram a Portaria Interministerial n° 2.087, de 1 de setembro de 2011, na 

qual institui o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB). A 

finalidade é estimular e valorizar os profissionais de saúde que atuam em equipes 

multiprofissionais no âmbito da atenção básica e da ESF e levá-los para trabalhar em locais 

onde há carência para esse nível de atendimento do SUS, tanto no interior do país, quanto 

nas periferias dos grandes centros urbanos. O programa incentiva a categoria médica 

recém-formada através de uma bolsa monetária, cujo valor atual é de R$ 10 mil reais. O 

PROVAB prevê atuação de profissionais de saúde durante 12 meses em diversos postos de 

atuação pelo país, supervisionados por uma instituição de ensino, sendo obrigatória a 

participação em curso de especialização em Atenção Básica provido pela Rede UNA-SUS.  
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Com finalidade semelhante ao PROVAB, em 2013, foi criado o Programa Mais Médicos, 

cujo objetivo é melhorar o atendimento aos usuários do SUS, prover investimentos em 

infraestrutura de hospitais e unidades básicas de saúde e contratar profissionais para 

aquelas localidades consideradas não atrativas para estas classes. Tal iniciativa prevê a 

atuação de profissionais estrangeiros com formação médica. 

A medida provisória que cria o programa, também instituiu a previsão 11.447 vagas em 

faculdades de medicina até o ano de 2017. Fica determinado que a partir de 2015 as grades 

curriculares das instituições públicas e privadas aumentarão em dois anos, e a duração do 

curso subirá de 06 para 08 anos. Com esse novo ciclo, um ano será voltado para a 

formação na atenção básica e o outro nos setores de urgência e emergência.  

Com essa estratégia, o governo consegue aumentar artificialmente o número desses 

profissionais no mercado, de modo a atender as demandas por este profissional da política 

pública em questão. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a carência atualmente 

no Brasil é de 26.311 médicos para trabalhar nas unidades do SUS. 

 
O Brasil tem 1,8 médico para cada mil brasileiros, índice abaixo de outros latino-americanos como Argentina 
(3,2) e México (2). Para igualar-se à média de 2,7 médicos por mil habitantes registrada na Inglaterra, em cujo 
sistema de saúde se inspirou o Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil precisaria ter hoje mais 168.424 
médicos. (BRASIL, 2015). 

 
Contudo, com a estratégia do PROVAB, a qualidade do atendimento torna-se duvidosa, 

especialmente no que concerne aos diagnósticos mais precisos, uma vez que não são 

médicos que estão atendendo nas equipes, mas alunos de medicina ainda em processo de 

formação. Tendo esses elementos como referência, não se sabe o que poderá gerar mais 

problemas na política de saúde, se a falta completa de médicos para atendê-la ou o 

atendimento precário e impreciso feito por alunos de medicina que são obrigados e 

incentivados a atuarem na rede pública. Isso indica que a escolha por esse caminho pode 

ter atendidos a interesses tanto internacionais, quanto eleitoreiros por parte do governo 

federal, e menos um compromisso em oferecer uma saúde de qualidade especialmente aos 

negativamente privilegiados. 

A estratégia do governo de aumentar, mesmo que artificialmente, o número de médicos 

atuando no Brasil, tem um impacto importantíssimo no jogo político que envolve o poder da 

classe médica que, no Brasil, age semelhante a uma casta alta que costumeiramente 

possuem privilégios que outros grupos de profissionais, como os que compõem a estratégia 

Saúde da Família, não tem. Assim, o aumento da oferta desses profissionais no mercado 

pelas várias vias criadas pelo governo pode, a médio ou longo prazo, corroer mais 

rapidamente, aquilo que Bourdieu chamou de o valor simbólico do diploma de medicina no 

Brasil, assim como foi feito com os profissionais de enfermagem em meados da década de 
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1990.6 (BONNEWITZ, 2003). O resultado dessa política tende a ser o de impactar 

diretamente os salários desses profissionais, consequentemente seu status social também. 

O que a longo prazo pode também ter impacto positivo na permanência desse profissional 

na atenção básica, em situação semelhante as dos demais profissionais, sem os privilégios 

que hoje possuem, como por exemplo o descumprimento da carga horária nos postos de 

saúde. 

Ademais, apesar do PROVAB trazer avanços para a atenção básica, no sentido de recrutar 

profissionais para trabalharem nesse nível, não é suficiente somente ampliar o número de 

médicos ou de vagas em cursos de medicina, mas é imprescindível o investimento na 

saúde, com melhorias na infraestrutura e qualificação dos recursos humanos, não só da 

classe médica, mas todos que compõem as equipes de saúde. 

Outros problemas identificados no desenho da política em relação aos recursos humanos 

dizem respeito aos critérios das formas contratuais, da jornada de trabalho e dos salários. 

Importa destacar que, conforme as normativas da ESF, fica a cargo do município a 

contratação e forma de vínculo dos profissionais, assim como os custos com a manutenção 

da política. (BRASIL, 2012). 

Apesar da Constituição Federal exigir o ingresso ao emprego público por meio de concurso 

de provas e títulos, as relações contratuais da ESF, em muitos casos, ocorrem por meio de 

empregos temporários, principalmente com os agentes de saúde. Portanto, a forma como 

tem sido realizada a seleção das equipes de saúde pode servir de manobra eleitoreira, 

favorecendo a relação de apadrinhamento, clientelismo e subordinação. Práticas ainda 

bastante presentes na maneira de fazer política e na administração pública no Brasil.  

Isso pode concorrer para uma grande rotatividade das equipes de saúde, já que mudam a 

cada gestão política, o que acaba comprometendo a eficiência dos serviços prestados. 

Deste modo, o vínculo entre a população e a equipe de profissionais, uma das marcas que 

deveria vigorar nessa política pública, possivelmente fica comprometida e/ou dificultada. A 

oferta restrita de médicos existentes também deixa essa categoria numa situação 

relativamente confortável, diferentemente de outras categorias, como exemplo a de 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem e demais profissionais da equipe que, em função da 

proliferação dos cursos técnicos e superiores, encharcarem o mercado de trabalho desses 

profissionais, facilitando por parte das prefeituras a contratação e a barganha em termos de 

redução de salários, especialmente em municípios de pequenos e médios portes. 

                                                           
6
Para o sociólogo francês, os títulos ou diplomas mais raros só possuem valor justamente por sua raridade. A 

partir do momento em que se tornam acessíveis a uma parcela maior da população, como é o caso aqui 

analisado, inicia-se um processo de desvalorização. É isso que Bourdieu chama de “inflação dos títulos 

escolares.” Sobre o tema, conferirBourdieu (1998). 
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Enfermeiros que em meados da década de 1990 ganhavam em torno de 12 mil reais por 

mês e tinham possibilidade de trabalhar em várias prefeituras pelo regime de plantão, 

atualmente, segundo dados do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas7 (IPEA), 

recebem em torno de R$ 2.442,50 reais, por um regime de 30 horas semanais. 

Ademais, mesmo com a criação do Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no 

SUS8, são inúmeras as pesquisas realizadas (MACHADO, 2011; GIRARDI, 2007; 2009; 

OPAN, 2010) no Brasil das quais apontam que, em relação aos vínculos empregatícios, 

predominam ainda no SUS os contratos temporários ou informais. Fato que faculta aos 

profissionais de saúde os direitos trabalhistas garantidos em lei, como 13° salário, férias 

remuneradas, recolhimento da previdência social, gratificações por insalubridades, dentre 

outros. 

Com relação à prática das equipes de saúde, Teixeira (2006) destaca que a atenção básica 

ainda está longe de ser considerada uma política capaz de dar conta daquilo que preconiza 

nos seus documentos oficiais. A autora aponta que: 

 
[...] apesar dos esforços de capacitação e educação dos diversos profissionais, há estudos que evidenciam uma 
baixa qualidade da atenção e baixa efetividade na resolução de problemas comuns, como por exemplo, o 
controle das diarreias em menores de um ano ou a redução da mortalidade materna, entre cujos fatores de risco 
encontra-se a baixa cobertura e a baixa qualidade de atenção ao pré-natal. (TEIXEIRA,2006, p.65). 

 
Um dos objetivos da política de atenção básica é que as atividades de prevenção e 

promoção desenvolvidas pela ESF reduzam a necessidade de acesso aos outros níveis de 

atenção do SUS, como por exemplo, a quantidade de internações hospitalares. Contudo, se 

a política apresenta pouca resolutividade na porta de entrada do sistema, o resultado desse 

processo pode gerar um aumento da demanda por serviços de média e alta complexidade. 

Evidentemente não se pode negar a importância desse novo modelo de atenção à saúde, 

haja vista que vários estudos realizados (VIANA; DEL POZ, 1998; GOULART, 2007) 

demonstram os impactos positivos provocados na saúde das famílias assistidas, o que 

permite uma percepção dos efeitos sobre alguns indicadores de saúde da população, 

sobretudo nas áreas com maior índice de pobreza.  

Os estudos avaliativos realizados pelo Ministério da saúde apontam como resultados 

favoráveis à implantação, dentre outros: diminuição dos índices de mortalidade infantil por 

causas evitáveis; aumento do número de gestantes que fazem acompanhamento de pré-

                                                           
7
 Dados disponíveis em www.ipea.gov.br. Acessado em 30 de janeiro de 2015. 

 
8
 Com o objetivo de buscar soluções para a precarização dos vínculos de trabalho nas três esferas de 

governo, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS 
(Desprecariza SUS). (Disponível em www.saude.gov.br. Acesso em 28 de janeiro de 2015). 

 

http://www.saude.gov.br/
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natal; alcance de metas de imunização das pessoas idosas e crianças; realização de 

diagnósticos de pessoas com tuberculose e hanseníase, hipertensas e diabéticas. 

Por fim, infere-se que, de fato essas mudanças e impactos que se expressam ao longo dos 

anos demonstram a importância que essa estratégia adquire na agenda governamental, no 

entanto, ainda não é possível afirmar se a ESF realmente causou mudanças de conteúdo 

das práticas e da forma de organização do processo de trabalho idealizada pelos seus 

formuladores. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Apesar dos formuladores da política destacarem o papel da ESF como instrumento capaz 

de transformar o modelo assistencial hospitalocêntrico para outro que prioriza a promoção e 

prevenção da saúde, conclui-se que, não é possível afirmar que tal proposta consiga 

atender a essa finalidade. Investir somente na política de atenção básica sem criar uma rede 

de serviços que envolvem outros setores (como educação, trabalho, meio ambiente) é 

impossível para a AB conseguir, por si só, promover a saúde dos usuários do sistema, uma 

vez que, exige-se da ESF serviços sanitários e socialmente necessários para que a 

população alcance uma qualidade de vida. 

Contudo, embora a ESF seja caracterizada enquanto política focalizadora, direcionada aos 

pobres, não se pode deixar de mencionar a sua importância no cenário nacional, 

principalmente para esses segmentos sociais que sofrem os rebatimentos de um sistema 

tão perverso que é o capitalismo. Ressalvadas as críticas até aqui arroladas à Saúde da 

Família, na realidade brasileira ainda não existe uma proposta melhor (e nem se vislumbra a 

médio e longo prazo algum outro modelo que substitua o atual) que possa dar conta da 

magnitude das questões referentes à saúde, tanto nos grandes centros urbanos, onde se 

encontra aglomerados 47,5% da população pobre do país, quanto naquelas localidades na 

qual nunca antes a política de saúde tinha chegado. Assim, em que pese os desafios a 

serem superados pela ESF, esse modelo representa ainda uma esperança para trazer 

melhorias das condições de vida das populações excluídas, seja para diminuir a mortalidade 

infantil de determinada comunidade.  

Mas na atualidade a política de saúde caminha para um lugar diverso daquele que 

significaria a universalização, integralidade e igualdade preconizados pelo SUS. Além disso, 

é possível afirmar que a estratégia adotada pela política de atenção básica ainda apresenta 

uma série de limites e desafios para se tornar uma ação capaz de atingir seus objetivos 

propostos, uma vez que sofre as consequências dos problemas conjunturais e estruturais 

enfrentados pelo sistema de saúde brasileiro. Assim, superar esse modelo de saúde vigente 
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é um desafio que se coloca para a construção de uma esfera pública democrática, mesmo 

nos limites do Estado burguês. 
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