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RESUMO
A Estratégia Saúde da Família propõe uma nova organização dos serviços e
ações de saúde a partir da Atenção Básica, com integração das ações programáticas e de
demanda espontânea, articulando ações de promoção e vigilância à saúde, prevenção e
tratamento de agravos, abordadas de forma interdisciplinar, inseridos em uma rede de
serviços que se configura como a porta de entrada do Sistema de Saúde. Dessa forma,
ampliando a possibilidade de obter atendimento com qualidade e resolutividade, o que
viabiliza o acesso universal caracterizando a territorialização, espaço onde se concretiza
a interação e intervenção. O objetivo geral deste estudo é analisar a implantação da
Estratégia Saúde da Família, no município de São Luís, no período de agosto de 2007 a
abril de 2008, segundo os seus princípios. Trata-se de um estudo exploratório descritivo
que foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira, foi utilizado fonte de dados
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secundários do Sistema de Informação da Atenção Básica. As informações
possibilitaram definir a população do estudo, assim como o número das equipes
cadastradas, e a população adscrita a cada equipe. Na segunda etapa, foi realizada a
coleta dos dados primários por meio de entrevistas com os profissionais das equipes de
Saúde da Família e os gestores das Unidades Básicas de Saúde. O estudo revelou que a
implantação da Estratégia Saúde da Família no município de São Luís foi lenta, se
fortalecendo em 2002 a partir do incentivo financeiro do Ministério da Saúde.
Ocorreram avanços na distribuição geográfica das equipes de Saúde da Família nos
Distritos Sanitários que favoreceram o princípio da equidade. A maioria dos
profissionais tinha mais de um ano na equipe, especialização em área afim à Atenção
Básica. Chama a atenção o desconhecimento da população adscrita por 24,2% dos
entrevistados. O município de São Luís tem 46% de suas equipes responsáveis por mais
de 4.000 habitantes. A interdisciplinaridade no atendimento aos usuários demonstrou
que ainda persiste o cuidado individualizado, focado na doença, com atendimento
baseado na demanda espontânea, pouca ênfase nas ações educativas e de diagnóstico
epidemiológico e no planejamento, comprometendo o princípio da integralidade. O
monitoramento sistemático das ações desenvolvidas pelas equipes pode contribuir para
que a Estratégia Saúde da Família se consolide realmente como uma proposta de
reorientação do modelo de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Estratégia Saúde da Família; Modelo Assistencial;
Atenção Básica.

ABSTRACT
The Family Health Strategy proposes a new organization of services and action plans in
health parting from Primary Care integrating programmatic action plans and
spontaneous demand. Such an approach articulates action plans in promotion, health
surveillance and prevention and treatment of diseases in an interdisciplinary manner
embedded in a services network that constitutes the gateway to the Health System. In
this manner, it is expanded the possibility of obtaining attention that is of quality and
resolving enabling thus universal access characterizing the delimitation of territory, a
space where interaction and intervention occur. the main objective of the study is to
analyze the implementation of the principles of the Strategy for Family Health in the
City of São Luís during the period August 2007 to April 2008. Based on a descriptive
exploratory approach the study was developed in two phases. In the first, secondary data
from the Pri-mary Health Information System were utilized allowing for the definition
of the study population as well as the number of the registered health teams and the
population ascribed to each team. In the second phase, primary data were collected by
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means of interviews carried out with professionals of the Family Health teams and
managers of the Basic Health Units. The study revealed that the implementation of
Family Health Strategy in São Luís was slow having gained strength in 2002 through
financial incentives from the Ministry of Health. there were advances in the
geographical distribution/spread of the teams of Family Health in the Sanitation
Districts favoring this way the principle of equity. the majority of the professionals has
been with the team for over one year and was specialized in areas related to Primary
Care. Of attention in this study is the fact that 24,2% of the interviewed professionals
did not know the population ascribed to their teams. In the City of São Luís, 46% of the
health teams are responsible for over 4,000 inhabitants. Interdisicplinarity in health care
offered to users demonstrated the persistence of individualized attention focused on
disease with attention based on spontaneous demand; little emphasis on educational
actions and on epidemiological diagnostic and planning this way undermining the
principle of fullness. Systematic monitoring of actions developed by the teams could
contribute to consolidating the Strategy for Family Health as a proposal for the
reorientation of the existing health model.
KEYWORDS: Family Health Strategy; Model of Attention; Primary Care.

RESUMEN
La Estrategia Salud de la Família propone uma nueva organización de los
sevicios y acciones de salud a partir de la Atención Básica, con la integración de las
acciones programáticas y de demanda espontânea, articulando acciones de promoción
de salud y de vigilanciaen salud, prevención y tratamiento de agravos, abordadas de
forma interdisciplinaria, insertados en una red de servicios que se configura como la
puerta de entrada al Sistema de Salud del Brasil. De esa forma, se amplia la posibilidad
de obtener cuidados com calidad e resolución, lo que materializa el acceso universal
caracterizando la territorialización, espacio donde se hace concreta la interacción e
intervención. El objetivo general de este estudio es analizar la implantación de la
Estrategia Salud de la Família en el municipio de São Luís (Estado de Maranhão –
Brasil), en el período de agosto de 2007 a abril de 2008, según sus princípios. Se trata
de un estudio exploratorio descritivo que fue desarrollado em dos etapas. Em la primera,
fue utilizada la fuente de dados secundaria del Sistema de Información de la Atención
Básica (SIAB). Las informaciones hicieron posible definir la población del estudio, así
como el número de equipos de profesionales registrados en el catastro, y la población
adscrita a cada equipo. En la segunda etapa, fue realizada la recolección de los datos
primarios por medio de entrevistas con los profesionales de los equipos Salud de la
Familia y los gerentes de las Unidades Básicas de Salud. El estudio revelo que la
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implantación de la Estrategia Salud de la Família en São Luís fue lenta, fortaleciéndose
en 2002, a partir del incentivo financero del Ministerio de la Salud. Ocurrieron avances
em la distribución geográfica de los equipos de Salud de la Família en los distintos
Distritos Sanitarios que favorecieron el principio de la equidad. La mayor parte de los
profesionales llevaba más de um año em el equipo, y tenía especialización en área afín a
la Atención Básica. Llama la atención el desconocimiento de la población adscrita por
parte de 24,2% de los entrevistados. El municipio de São Luís tiene 46% de sus equipos
responsables por más de 4.000 habitantes. La interdisciplinaridad em la atención a los
usuarios demostró que aún persiste el cuidado individualizado, focalizado em la
enfermedad, con atención basada en la demanda espontánea, poco énfasis en acciones
educativas y de diagnóstico epidemiológico y en la planeación, comprometiendo el
principio de la integralidad. El monitoreo sistemático de las acciones desarrolladas por
los equipos puede contribuir para que la Estrategia Salud de la Família se consolide
realmente como una propuesta de reorientación del modelo de salud.
PALAVRAS CLAVE: Estrategia Salud de la Familia; Modelo de Atención a la
Salud; Atención Primaria en Salud.
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