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RESUMO 

O trabalho em saúde se desenvolve através de ações voltadas para atender demandas 

que se referem ao tratamento do paciente na sua integralidade. Esse trabalho se divide 

em níveis de atenção, de forma que cada nível seja capaz de atender eixos relacionados 

à sua competência, diferenciando-se em nível de atenção primária, secundária e 

terciária. Na atenção primária as ações estão mais voltadas para a promoção e prevenção 

da saúde, consistindo numa atenção básica. A Atenção secundária, por sua vez, exige 

uma especialidade, embora não exija uma tecnologia interventiva de alto custo. Já a 

Atenção terciária, volta-se para as urgências e emergências, concentrando-se nos 

hospitais especializados que possuem alta tecnologia. Levando-se em consideração o 

papel fundamental da promoção e prevenção da saúde, esse artigo, resultado de uma 

disciplina do curso de Serviço Social, objetiva analisar a saúde na atenção primária por 

meio de estudos bibliográficos que fundamentam o histórico da saúde no Brasil, com 

enfoque na saúde primária.Com esse estudo, verificou-se que a atenção básica não 

consiste numa forma simplificada de atenção à saúde, mas num nível que tem atividades 

e ações a ser realizadas tão importantes quanto os demais níveis de atenção. 
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INTRODUÇÃO 

A saúde no Brasil é resultado de um processo de lutas pela garantia e melhoria do 

acesso a este serviço, que somente foi conquistado com a Constituição Federal de 1988, 

onde foi reconhecida a saúde como um direito de todos a ser garantido pelo Estado. 

Alguns princípios estão presentes na Constituição, tais como: a universalidade, a 

integralidade, a equidade, a descentralização, a regionalização e a participação da 

comunidade, sendo representados pelas Leis Orgânicas da saúde (nº8080/90 e 

nº8142/90). Nesse cenário, o marco do acesso aos serviços de saúde foi a 8ª Conferência 



Nacional de Saúde de 1986 que amplia o conceito de saúde, refletindo um período de 

lutas na busca de transformações em saúde, uma vez que, acontece no período de 

redemocratização. (BRASIL, 2010). 

Nessa discussão a saúde passa a ser vista num olhar ampliado e não apenas como 

ausência de doença. São considerados fatores que determinam e condicionam a saúde, 

tais como fatores sociais, econômicos, culturais no que se refere, por exemplo, à renda 

familiar, à alimentação que determinada família costuma ter, às atividades realizadas no 

dia-a-dia, às relações familiares e comunitárias, bem como à fatores que possam 

prejudicar o bem estar da comunidade. 

Tais aspectos dizem respeito aos Determinantes Sociais em Saúde (DSS) que 

representam as condições de vida e de trabalho, refletindo, assim, nas condições de 

saúde do indivíduo ou de determinada população. (BUSS e FILHO, 2007). 

Para esses autores, existe um enfoque na Saúde Pública voltada para a questão 

biológica e social, alcançando, assim, uma prática direcionada para a educação em 

saúde. Isso leva a uma reflexão sobre as práticas em saúde na Atenção Primária, onde se 

existe uma atuação no âmbito do elo existente entre profissionais de saúde e 

comunidade, fazendo-se pensar nos limites e possibilidades que esse trabalho tem com 

relação à melhoria do atendimento em saúde. 

Essa realidade de ampliação do conceito de saúde requer dos profissionais um 

trabalho em saúde voltado não apenas para a questão biológica, mas para questões 

físicas e psicológicas do sujeito, no intuito de atender ao usuário na sua integralidade. 

Para isso, faz-se necessária a diferenciação dos níveis de atenção em saúde, a fim de 

diferenciar os atendimentos básicos dos especializados para melhor atendê-los, sendo, 

assim, classificados em três níveis de atenção: saúde primária, saúde secundária e saúde 

terciária. 

Segundo Viana e Fausto, a Saúde primária tem um papel fundamental nas 

políticas de proteção social, uma vez que, está voltada à proteção e prevenção em saúde, 

realizada por um trabalho individual e coletivo dos profissionais e não requerendo altos 

custos para a realização desse trabalho. Essa atenção equivale aos postos de saúde, onde 

se tem um atendimento inicial e, posteriormente, um acompanhamento do usuário ou 

encaminhamento para instituições competentes com o caso, quando necessário. 



A Atenção secundária, por sua vez, é caracterizada por um nível de média 

complexidade, que requer um tratamento especializado, não sendo necessário, no 

entanto, altos custos no que se refere à tecnologia a ser utilizada no tratamento de 

doenças que estão inseridas nesse nível de atenção em saúde.Equivalem as micro-

regiões, as quais fazem atendimentos de pequeno porte, onde um dos exemplos se refere 

à Saúde Mental.É voltada ao tratamento ambulatorial e pequenos hospitais, que 

incorpora funções de nível primário e acrescenta as de tratamento especializado. 

Já o nível de atenção terciária em saúde requer altos custos para os tratamentos, 

porque abrange questões mais especializadas.Equivalem às macro-regiões, as quais 

fazem atendimentos de grande porte, objetivando propiciar à população acesso a 

serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção 

básica e de média complexidade). 

Os três níveis desempenham papel fundamental no trabalho em saúde, já que, ao 

realizar suas funções estarão dividindo as demandas em três níveis, não sobrecarregando 

nenhum dos níveis, mas atribuindo a cada um dos níveis o que se caracteriza como uma 

competência desses níveis de atenção em saúde. 

No entanto, é possível observar a realidade e perceber que os hospitais estão 

bastante lotados, com demandas que, muitas vezes, deveriam estar localizadas nos 

níveis primários e secundários, mas que por falta de informação ou por buscar um 

atendimento tardio, acabam procurando o nível de mais alta complexidade, a fim de 

solucionar seu problema. 

Assim, esse estudo tem como objetivo analisar os limites e as possibilidades para 

o trabalho em saúde, voltando-se para uma análise da Atenção Primária em Saúde, a fim 

de perceber quais são os obstáculos encontrados pelos profissionais atuantes nessa área 

e quais são as conquistas e avanços. 

Diante dessa realidade, esse artigo propõe analisar a atenção primária e seu papel 

fundamental no que diz respeito à proteção e prevenção em saúde, procurando entender 

como esse trabalho é realizado e quais os desafios e limites na garantia da saúde para a 

população. 



O estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas que tratam sobre a 

saúde no âmbito geral e, também, sobre a saúde voltada para a prática na Atenção 

Primária. 

Para a pesquisa bibliográfica, foram utilizados, além de textos, sites referentes à 

saúde no Brasil, a fim de se observar questões ligadas às iniciativas da prática da 

Atenção Primária em Saúde.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

O Sistema Único de Saúde – SUS teve seu processo de implantação marcado por 

interesses antagônicos. De um lado estava o Projeto da Reforma Sanitária buscando o 

acesso e participação da comunidade no Sistema de Saúde, do outro lado o Projeto 

Privatista, buscando atender aos interesses do neoliberalismo. (MOTA, et al., 2006). 

Para a autora, até que se houvesse a garantia do acesso universal e igualitário à 

saúde em todos os níveis de complexidade a população passou por muitas lutas que 

tinham como sujeitos pessoas comprometidas em buscar derrotar um sistema que 

impunha situações de opressão à comunidade, passando, assim, a propor sugestões que 

viessem solucionar os problemas que estavam afligindo às pessoas no que se refere à 

saúde. 

O Movimento da Reforma Sanitária busca, assim, algumas alternativas que 

venham a conquistar uma sociedade em defesa da vida, através de ações voltadas à 

democratização, ou seja, que contem com a participação da população nas decisões que 

interessam a todos. 

Esse movimento significou, portanto, um grande salto no que se refere à luta pela 

garantia de direitos relativos à saúde em nosso país, uma vez que, representou um 

movimento com bastante força em luta pelo acesso à saúde por parte de toda a 

sociedade e não apenas daqueles que viessem a contribuir para ter tal acesso. 

A Estratégia Saúde da Família – ESF nasce em 1994 no município de Quixadá e 

vai se espalhando a diversos outros municípios, como uma forma de reorganizar e 

estruturar as atividades em saúde para se alcançar princípios previstos no SUS, trazendo 

um impacto prometedor pelo comprometimento de recursos para expandir essa rede 

assistencial local. Surge dentro de um contexto de influências políticas como uma forma 



de consolidação do SUS, tendo, ainda, a oportunidade de expansão da Atenção 

Primária, facilitando o processo de Regionalização, que se deu através da articulação 

entre os gestores. (CEARÁ, 2004). 

Para Andrade, Barreto e Bezerra aAtenção primária ou básica, em saúde, consiste 

no nível de atenção responsável por serviços de prevenção, estando relacionada a 

questões generalistas. Esse nível de atenção teve origem no início do século XX com as 

discussões e intenções de aproximar à população o trabalho em saúde e passa a se 

concretizar com a Declaração Oficial da Conferência de Alma-Atá, realizada na 

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma-Atá em 

setembro de 1978, que definia à atenção primária ações voltadas à assistência sanitária e 

apontava a Saúde primária como um meio de se alcançar o desenvolvimento social. 

Assim, a atenção primária é classificada como 

“... uma tendência, relativamente recente, de se inverter a 
priorização das ações de saúde, de uma abordagem curativa, 
desintegrada e centrada no papel hegemônico do médico para 
uma abordagem preventiva e promocional.” (ANDRADE, 
BARRETO e BEZERRA, 2006, p. 786). 

 

A atenção básica exige atividades específicas especiais no que diz respeito à sua 

prática, tais como o trabalho em equipe, a atenção voltada para a pessoa, o olhar voltado 

para questões físicas, psicológicas e sociais dos indivíduos, bem como a promoção e 

prevenção da saúde, orientada tanto para a família, quanto para a comunidade. 

(CUNHA, 2005). 

A prática voltada para a Atenção Primária em saúde contribui, portanto, para uma 

mudança no modelo assistencial, voltando para a promoção dos indivíduos, bem como 

de toda sua família. Essa prática encontra maior resolutividade quando se tem um 

trabalho interdisciplinar, uma vez que, cada profissional contribui com o seu saber. 

Uma grande dificuldade com relação a esse trabalho interdisciplinar se dá porque 

alguns profissionais ainda valorizam mais o trabalho individual em relação ao coletivo, 

por, muitas vezes, acreditar que a prática interdisciplinar possa desvalorizar as 

especialidades. 



No entanto, deve-se perceber que a interdisciplinaridade não nega as 

especialidades, mas busca uma junção dos conhecimentos para a realização de um 

trabalho coletivo, a fim de se alcançar um atendimento integral. 

A prevenção e promoção em saúde permitem, portanto, o contato maior entre 

profissionais e usuários garantindo atendimento integral do sujeito, onde se enfocam 

questões físicas e sociais, permitindo maior proteção por meio de ações individuais e 

coletivas. 

Essas atividades podem ser caracterizadas desde atendimentos individuais, como 

visitas domiciliares, até atendimentos coletivos, como grupos de apoio que sejam 

oferecidos à comunidade. 

É importante ressaltar o fundamental papel que os equipamentos sociais têm nas 

atividades a serem desenvolvidas para a comunidade, pois representam estratégias de 

melhoria para essa comunidade, representando alternativas, quer sejam na área de lazer, 

de educação ou demais áreas. 

Assim, a Atenção Primária vai se diferenciar dos demais níveis de atenção em 

saúde, além de outros aspectos, por ser uma prática educativa interventiva, visando a 

melhoria das condições de vida da população. 

Para Cunha, nos hospitais é possível perceber as relações de poder existentes entre 

os profissionais, caracterizando, portanto, limites do olhar hospitalar para a atenção 

básica. 

Essa dificuldade se dá, também, através da cultura existente na sociedade, que 

acaba relacionando poder àqueles profissionais que estão inseridos em algum trabalho 

dentro de determinada instituição, como, no caso, o hospital. 

Dessa forma, a Atenção Primária, tendo uma prática de educação em saúde, não 

se volta à doença em si, mas aos fatores que venham a condicionar o estado de doença, 

pode, portanto, não representar uma prática em saúde tão reconhecida, quanto àquela 

que acontece dentro de determinada instituição reconhecida com certo poder por parte 

da sociedade. 

A atenção primária fica, portanto, encarregada de realizar ações voltadas para as 

necessidades da população de acordo com a realidade da região no que se refere a 



questões políticas, econômicas e culturais, necessitando, portanto, de uma análise dos 

valores para aquela comunidade. (ANDRADE, BARRETO e BEZERRA, 2006). 

Assim, a ESF pode ser considerada 

“um modelo de atenção primária, operacionalizado mediante 
estratégias/ações preventivas, promocionais, de recuperação, 
reabilitação e cuidados paliativos das equipes de saúde da 
família, comprometidas com a integralidade da assistência à 
saúde, focado na unidade familiar e consistente com o contexto 
socioeconômico, cultural e epidemiológico da comunidade em 
que está inserido.” (ANDRADE, BARRETO e BEZERRA, 
2006, p. 804). 

 

A ESF não se resume, portanto, à atenção à saúde simplificada, mas numa busca 

de superação de modelos tecnicistas e, também, das iniqüidadesde acesso à saúde, não 

sendo, no entanto, um processo acabado, mas em constante evolução. 

Dos serviços da Atenção básica, a Estratégia Saúde da Família consiste em 

modelo coletivo de atendimento à população, contando com um número mínimo de 

profissionais e que visa alcançar os princípios da universalidade, integralidade e 

equidade. Conta, assim, com médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde. (ANDRADE, et al., 2004). 

No que se refere à Comunidade, a ESF tem sua atuação por meio da 

territorialização, ou seja, é definida por microáreas, que ficam sob a responsabilidade de 

certo número de profissionais, contando, em geral, com médico e enfermeiros e estando 

presentes, também, os Agentes Comunitários de Saúde – ACS’s. 

Nesse trabalho, os profissionais ficam responsáveis por um número definido de 

famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam em ações de 

promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

freqüentes e na manutenção da saúde dessa comunidade. 

Os ACS’s têm uma forte relevância no trabalho em saúde da atenção básica, pois 

consistem em profissionais que residem na microárea, possuindo, portanto, um elo com 

a comunidade, facilitando muitas atividades como visitas domiciliares, principalmente 

quando se trata de áreas de risco. 



Esse profissional é orientado por um supervisor (médico ou enfermeiro) da 

Unidade de saúde, procurando, assim, realizar visitas domiciliares na área de 

abrangência da sua Unidade, produzindo informações que venham a contribuir para a 

superação dos problemas de saúde da sua comunidade. 

Dentre os Programas que os ACS’s estão inseridos destacam-se algumas de suas 

atribuições: 

 Estimular continuamente a organização comunitária. 

 Participar da vida da comunidade principalmente através das organizações, 

estimulando a discussão das questões relativas à melhoria de vida da 

população. 

 Fortalecer elos de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde. 

 Informar aos demais membros da equipe de saúde da disponibilidade 

necessidades e dinâmica social da comunidade. 

 Orientar a comunidade para utilização adequada dos serviços de saúde. 

 Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância 

epidemiológica e óbitos ocorridos. 

 Cadastrar todas as famílias da sua área de abrangência. 

 Identificar e registrar todas as gestantes e crianças de 0 a 6 anos de sua 

área de abrangência, através de visitas domiciliares. 

 Atuar integrando as instituições governamentais e não – governamentais, 

grupos de associações da comunidade (parteiras, clube de mães, etc.). 

 Executar dentro do seu nível de competência, ações e atividades básicas de 

saúde. 

 

Realiza, portanto, atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por 

meio de ações educativas em saúde nos domicílios e coletividade, em conformidade 

com as diretrizes do SUS, e estende o acesso às ações e serviços de informação e 

promoção social e de proteção da cidadania. 

Em complementação à ESF existe o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – 

NASF, que não constitui, no entanto, uma porta de entrada ao sistema, mas atua de 

forma integrada à rede de serviços de saúde a partir das demandas identificadas no 

trabalho conjunto com as equipes de saúde da família. 



Os NASF’sdevem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental 

aos usuários do SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho 

das ESF. Tem como atividades oito áreas estratégicas: atividade física/práticas 

corporais; práticas integrativas e complementares; reabilitação; alimentação e nutrição; 

saúde mental; serviço social; saúde da criança/adolescente/adulto/jovem;  saúde da 

família e assistência farmacêutica. 

A definição da composição dos NASF é de responsabilidade dos gestores 

municipais, segundo os critérios de prioridade identificados a partir das necessidades 

locais. Mas, tendo em vista a magnitude epidemiológica dos transtornos mentais 

recomenda-se que cada NASF conte com pelo menos um profissional da área de saúde 

mental. 

Alguns desafios têm sido apontados no que se refere à atenção básica em saúde. 

Um deles é a incorporação da agenda ético-política da Reforma Sanitária, a ampliação 

do SUS, a intersetorialidade e a atuação em equipe, o controle social, dentre outros. 

(MOTA, et al., 2006). 

A expansão e estruturação das equipes, também, consistem em obstáculos a ser 

superado no trabalho em saúde da atenção básica, uma vez que, consiste numademanda 

da comunidade, pois existeum grande número de famílias a serem acompanhadas por 

uma quantidade reduzida de profissionais, dificultando a realização de ações mais 

interventivas. 

A ação com as instituições formadoras para promover mudanças na graduação e 

pós-graduação de profissionais de saúde, para responder aos desafios postos pela 

expansão e qualificação da atenção básica é outro desafio a ser superado e que requer 

uma atenção, pois a realidade está em constante transformação e o trabalho das equipes 

não pode ser resumido em atividades simples que não visem uma evolução e melhoria 

da sociedade. 

São poucos os investimentos voltados para a interdisciplinaridade das ações da 

ESF, dificultando, assim, resolutividade nos programas a serem realizados com a 

comunidade, impedindo, muitas vezes, a integralidade em saúde que deveria ser 

garantida segundo o SUS. 



Outra questão muito importante é a instabilidade profissional, ou seja, a 

rotatividade de profissionais dentro de uma Unidade de saúde, ocasionando, assim, a 

descontinuidade do trabalho, porque passa a haver um enfraquecimento das relações 

profissionais, além do distanciamento da própria comunidade com os profissionais, que 

passam a serem pessoas incertas no território não havendo uma confiança total por parte 

da comunidade. 

A implementação de políticas de comunicação social, também, apresenta-se 

como um desafio para a garantia da participação popular e do apoio popular tanto ao 

SUS como a ESF. 

A participação popular representa, portanto, uma etapa para a operacionalização 

do trabalho em saúde, uma vez que, essa participação representa a comunidade que vai 

ser atendida pelos profissionais de saúde. 

Diante dessas limitações, algumas estratégias se fazem necessárias para a 

superação dos obstáculos. Essas estratégias estão voltadas para a educação para o SUS, 

capacitação dos conselheiros de saúde, que tem um papel fundamental e uma contínua 

articulação com a sociedade na defesa dos princípios do SUS. 

Os Conselhos de Saúde Municipal e Regional tem como um de seus papéis o de 

deliberar sobre as políticas a serem implementadas. Embora os Conselhos locais não 

tenham caráter deliberativo, eles propõem aos Conselhos Regionais e representam uma 

coletividade, consistindo num espaço de representação política, que visam o 

protagonismo dos sujeitos sociais. 

É possível perceber que existem muitos desafios na prática da Atenção Primária 

em Saúde. No entanto, existem, também, muitas possibilidades, principalmente, quando 

se analisa o resultado que a educação em saúde pode acarretar para determinada 

comunidade, no que se refere às práticas voltadas para a melhoria nas condições de 

vida, trabalho, higiene, dentre outros fatores que venham a condicionar a saúde da 

população. 

RESULTADOS: 

O acesso à informação e o foco na educação em saúde produzem resultados 

significantes para enfrentar os desafios na atenção primária, resultados esses que não 



são imediatos eficam esquecidos, masque perduram e produzem aspectos positivos para 

o futuro. 

Diante disso, a Atenção Primária, não se apresenta como um nível de 

atendimento em saúde inferior aos demais níveis, mas significa uma prática em saúde 

voltada para a promoção e prevenção da saúde, contendo, portanto, aspectos positivos 

na sua realização, mas, também, limites vivenciados por profissionais que atuam nessa 

área. 

Portanto, esse estudo possibilitou o conhecimento dos níveis de atenção em 

saúde de forma geral e da atenção básica de forma mais aprofundada, fazendo-se 

perceber a importância das atividades realizadas nesse nível de complexidade que 

muitas vezes é desconsiderado, mas que deve ter uma atenção especial, por possibilitar 

à comunidade o acesso contínuo com as unidades de saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Saúde como direito de todos e dever do Estado é considerada uma grande 

conquista da sociedade, mas que apresenta, ainda, muitas limitações. Tem, como muitas 

políticas, seu lado positivo e negativo, que deve ser revisado constantemente, a fim de 

que se possam superar as dificuldades. 

O usuário do sistema de saúde necessita de que o atendimento seja realizado de 

forma que sua totalidade como ser humano seja valorizada, fazendo-se concretizar os 

princípios do SUS, negando uma vertente que volte o olhar para a doença e não para a 

pessoa. 

Ao observar essas necessidades, percebe-se que somente um trabalho 

interdisciplinar e voltado para a educação e prevenção em saúde irá valorizar questões 

importantes para aquele usuário, garantindo a preservação dos seus valores sociais e 

culturais. 

A atenção primária tem um papel fundamental nessa realidade, por ser a base do 

atendimento e ter a oportunidade da realização da educação em saúde por meio da 

prevenção e promoção da saúde, através dos profissionais presentes nas equipes que 

compõem as Unidades Básicas de Saúde e das atividades requeridas a esse nível de 

complexidade. 



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro de; BUENO, Ivana Cristina de H. C. e BEZERRA, 

Roberto Cláudio. Atenção primária à saúde e estratégia saúde da família. Tratado de 

saúde coletiva. São Paulo/Rio deJaneiro: HUCITEC/FIOCRUZ, 2006, p. 783-836. 

 

ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro de; BARRETO, Ivana Cristina de Holanda Cunha; 

FONSECA, Claudio Duarte da; HARZHEIM, Erno. A Estratétia Saúde da Família. 

Medicina ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseada em Evidências. 

Artmed; 2004. 

 

BRASIL, 8ª Conferência Nacional de Saúde. Disponível 

em:<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1124>. Acesso 

em: 08 dez. 2010. 

BUSS, P. M.; FILHO, A. P. A saúde e seus determinantes sociais. Rev. Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):77-93, 2007. 

CEARÁ, PSF comemora 10 anos de implantação.Disponível 

em:http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=162904.Acesso em: 19 de 

maio de 2011. 

CUNHA, G. T. A continuação da clínica ampliada na atenção primária. São Paulo: 

Hutec, 2005. 

MOTA, Ana Elizabeteet al. (org.). Serviço Social e Saúde. São Paulo: Editora Cortez, 

2006. 

VIANA, Ana Luiza d’Ávila; FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues.Atenção básica e 

proteção social: universalismo x focalismo e espaço não mercantil da 

assistência.Proteção social. Dilemas e desafios. São Paulo: Hucitec, 2005. 


