
Atenção Básica

A Estratégia Saúde da Família 
e o importante papel da 
Enfermagem
Os enfermeiros planejam as ações e organizam o cotidiano das unidades 
de saúde da família, agindo como verdadeiros pilotos dessa estratégia 
implementada com sucesso no país

A
ntonio C

azzali

20       | 



A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um mode-
lo  assistencial de atenção básica, criado pelo Mi-
nistério da Saúde em 1994, que se fundamenta no 

trabalho de equipes multiprofissionais, realizado a partir do 
conhecimento da realidade local e das necessidades de sua po-
pulação. Dentro da estratégia, a família é o objeto da atenção, 
estudando-se, inclusive in loco, o ambiente em que ela vive. A 
intenção é aproximar as famílias das unidades de saúde, pro-
movendo o acesso aos serviços e o estabelecimento de víncu-
los com a equipe médica. 
As equipes são responsáveis pelo desenvolvimento de ações 
de promoção à saúde, prevenção, recuperação, reabilitação 
de doenças e agravos mais frequentes. Para que a Estratégia 
Saúde da Família tenha sucesso, várias peças são importantes 
nesse esforço integrado; contudo, duas delas se destacam: o 
profissional de enfermagem e o agente comunitário de saúde. 
No país, mais de 33 mil enfermeiros atuam no programa de 
saúde da família ao lado de cerca de 257 mil agentes comu-
nitários de saúde, beneficiando mais de 192 milhões de pes-
soas. O enfermeiro André Dias, 31 anos, faz parte deste time. 
Ele coordena, há dois anos, a equipe de saúde da família da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) União, que fica no Jardim 
Laura, em São Bernardo do Campo, na região do ABC. André 
explica que a Estratégia Saúde da Família requer que o pro-
fissional se aproxime significativamente da comunidade. “Por 

exemplo, no caso das gestantes, há todo o acompanhamento do 
pré-natal, que se estende até a criança completar dois anos de 
vida, com inúmeras passagens periódicas pela UBS para que 
o enfermeiro repasse as orientações e possa fazer as interven-
ções necessárias”, explica.
Em São Bernardo, 360 mil famílias são atendidas pela estraté-
gia, o que representa quase 50% da população do município. 
Nas visitas são observadas as condições de moradia da família 
e detalhes que possam indicar alguma vulnerabilidade social. 
Com esse trabalho, é possível resolver até 80% dos problemas 
de saúde ainda na Atenção Básica. Para a diretora do Departa-
mento de Atenção Básica de São Bernardo do Campo, Isabel 
Fuentes, a Estratégia de Saúde da Família pode proporcionar 
um grande avanço na qualidade de vida da população. “O cui-
dado com a saúde sai dos muros das unidades básicas de saúde 
e alcança o local onde as famílias vivem. Esse novo olhar faz 
com que tenhamos a percepção exata da vulnerabilidade das 
comunidades e de suas necessidades”, ressalta.
Dentro da estratégia, os agentes são membros da própria co-
munidade, selecionados por meio de processo seletivo. “É ele 
que está inserido no bairro, que conhece as pessoas, que faz as 
visitas requeridas pela ESF. Os agentes comunitários são uma 
extensão da área de saúde”, explica André Dias, que também é 
responsável pelo Programa de Controle da Tuberculose e refe-
rência da urgência/emergência da UBS União.

UBS União, no Jardim Laura, em São Bernardo do Campo
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Para explicar o papel do agente dentro da equipe de saúde da 
família, Dias cita como exemplo o caso da paciente Jozelia 
Aniceto do Nascimento, 41 anos, mãe de Yasmin e Israel, de 
11 e 13 anos, respectivamente. Jozelia sentia muito cansaço, 
tossia bastante e decidiu procurar o auxílio da agente comuni-
tária Maria da Penha Jesus Morais, que encaminhou a família à 
UBS. Os testes constataram que tanto Jozelia como os dois fi-
lhos estavam com tuberculose. Rapidamente foi iniciado o tra-
tamento dos três, um processo longo que requer seis meses de 
visitas diárias à unidade para receber os medicamentos. Mes-
mo após a alta, os pacientes são acompanhados por mais um 
ano, com visitas bimestrais. “É preciso que haja uma sintonia 
entre nós e os assistidos, pois esse é um processo demorado, 
que requer disciplina e clareza de ambos os lados. Quando um 
dos pacientes não comparece, eu já telefono, aciono o agente 
comunitário e, se for o caso, vou até a casa deles”, garante.

Uma relação de confiança
Apesar da resistência do marido em se submeter ao teste, Jo-
zelia e os filhos seguem firmes no tratamento contra a tubercu-
lose. A adesão é atribuída ao acolhimento do enfermeiro. “Ele 

me explica tudo com calma, e assim nos sentimos amparados 
aqui na UBS”, comenta Jozelia, acrescentando que seus filhos 
se apegaram bastante ao enfermeiro e seguem à risca tudo o 
que é recomendado. 
Quem também destaca a qualidade da atenção recebida é a 
gestante Izadora Limeira Ferreira, 29 anos, que está na séti-
ma semana de gravidez do terceiro filho. Izadora já tem duas 
meninas, uma de nove e outra de 12 anos. “Fiz o pré-natal na 
UBS de minhas duas filhas, e agora repito o procedimento pela 
terceira vez. Essa aproximação me dá muita segurança e tran-
quilidade, inclusive na hora do parto”, revela
André diz que acompanhar as gestantes é uma tarefa recom-
pensadora. Atualmente 12 mulheres fazem o pré-natal na UBS. 
“Não há como não se apegar. Conversamos bastante, determi-
namos as vacinas necessárias e cinco ou seis dias após o parto 
fazemos uma visita em domicílio para saber se está tudo bem 
com a mamãe e o bebê”, frisa o enfermeiro. Para ele, é uma 
grande alegria poder ser útil à comunidade e transformar a vida 
das pessoas à sua volta. “Eu me sinto muito feliz na profissão. 
Interiormente, ao final de cada expediente, sou tomado por 
uma grande paz e bem-estar”, revela.

A dedicação do enfermeiro André Dias conquistou a moradora Jozelia 
e os filhos Yasmin e Israel

André Dias: “O acompanhamento das gestantes é uma tarefa recom-
pensadora” 
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A ginecologista e obstetra da UBS União, Giovanna Marti-
ni Perovano, reforça o papel significativo do enfermeiro e a 
importância do bom relacionamento dos membros da equipe. 
“Um precisa do outro nesse processo para que a estratégia fun-
cione com perfeição”, salienta.

Tabagismo
Oferecer ajuda médica aos interessados em largar o hábito 
de fumar também faz parte da Estratégia Saúde da Família. 
O tabagismo é um grave problema de saúde pública devido 
à alta prevalência de fumantes e da mortalidade decorrente 
das doenças associadas ao tabaco. No Brasil, a prevenção e 
o tratamento do tabagismo é uma das prioridades do Siste-
ma Único de Saúde e faz parte das atribuições da Atenção 
Primária.
Na UBS Jordanópolis, também em São Bernardo do Campo, 
a ESF tem um trabalho voltado às pessoas da comunidade que 
querem parar de fumar. A enfermeira da unidade, Lígia Cristi-
na Assis Ramos, explica que o problema é trabalhado por meio 
do conceito de corresponsabilidade. “Muita gente que vem até 
nós não deseja apenas curar uma doença. Eles querem evitar 

doenças futuras, por isso, ingressam em programas antitaba-
gismo ou que estimulem o movimento do corpo. Querem qua-
lidade de vida e a nossa função é demonstrar a eles que, se de 
um lado, ofereceremos elementos para uma vida saudável, em 
contrapartida, isso vai depender da atitude de cada um deles 
diante dessa meta”, destaca.
Para a moradora Wilma Szell, que integra o grupo antitaba-
gismo da UBS Jordanópolis, a relação com os profissionais de 
saúde do local é similar a de uma família. “Como quebramos 
aquela ideia de que o médico e o enfermeiro devem ficar de 
um lado, enquanto o paciente fica do outro, conseguimos fa-
lar abertamente do que nos aflige. Eu consegui parar de fumar 
graças ao acolhimento recebido aqui na UBS, e sou muito grata 
por isso. Agora, estimulo outros fumantes da comunidade a 
entrarem no grupo, pois vale a pena”, recomenda.

ESF em Santos
Até o início de 2006, a cidade de Santos, no litoral paulista, 
possuía apenas duas equipes de Saúde da Família, que aten-
diam a população do Monte Serrat e os bairros Monte Cabrão, 
Caruara e Ilha Diana, na Área Continental. Hoje, 16 equipes 

Grupo de Controle do Tabagismo da UBS Jardinópolis, em São Bernardo do Campo
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beneficiam cerca de 97 mil dos 433 
mil habitantes do município, cobertura 
considerada tímida por quem coordena 
a estratégia. “Se somarmos as ações co-
bertas pelo Programa de Agentes Comu-
nitários de Saúde (PACS) o número de 
assistidos sobe para 128 mil pessoas, um 
índice ainda pequeno”, analisa a chefe 
do departamento de Atenção Básica da 
secretaria de Saúde de Santos, enfermei-
ra Carolina Ozawa.
Mestre em Saúde Pública pela Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
e coordenadora do curso de especiali-
zação em Saúde da Família da UnA-
-SUS/Unifesp (Universidade Aberta 
do Sistema Único de Saúde), Carolina 
afirma que a meta é de que pelo me-
nos 200 mil habitantes sejam assisti-
dos pela ESF, que hoje atende, com o 
apoio de 265 agentes comunitários, a 

Área Continental, a Zona Noroeste e 
a região Central e dos Morros. “Muita 
gente tem a ideia errada de que a ESF é 
um modelo de país pobre, o que não é 
verdade. Países como a Inglaterra, Por-
tugal e Holanda trabalham nesse siste-
ma, que atende à população de maneira 
integral e contínua”, ressalta Carolina. 

Santos detém o 6º melhor Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) do Brasil e o terceiro do es-
tado, segundo o estudo do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud). Para a definição do IDH 
são levados em contas três áreas: vida 
longa e saudável (longevidade), acesso 
ao conhecimento (educação) e padrão 
de vida (renda).

No pé do morro 
O Monte Serrat, no Centro Histórico de 
Santos, é um dos locais onde o Progra-
ma de Saúde da Família é desenvolvido 
há mais tempo. A equipe, formada por 
um médico, um enfermeiro, três técni-
cos em Enfermagem, de quatro a seis 
agentes comunitários, um dentista, um 
auxiliar de saúde bucal e dois adminis-
trativos, ganhou em janeiro uma nova 

Enfermeira Carolina Ozawa, chefe do depto 
de Atenção Básica, da Prefeitura de Santos

Equipe da ESF do Monte Serrat, uma das primeiras comunidades a receber o programa, em Santos
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sede, bem perto da antiga casa na subida do morro, onde o 
acesso à comunidade é feito somente a pé ou de bondinho. 
São 415 degraus até o topo, onde fica o Santuário de Nossa 
Senhora do Monte Serrat, a padroeira da Cidade.
A enfermeira Kelly de Jesus Andrade Nogueira, que há oito 
anos trabalha no Monte Serrat, conta que 353 famílias são 
atendidas pela equipe, totalizando 1.350 pessoas. “Para pres-
tar um bom atendimento, é preciso que enfermeiros e agentes 
comunitários falem a mesma língua. O processo de seleção 
dos agentes requer que eles morem no local, que tenham o 
ensino fundamental, sejam maiores de 18 anos e tenham um 
bom conhecimento das famílias, além de aceitação da comu-
nidade”, frisa a enfermeira.
Ela conta que dependendo do lugar, a ESF volta seu foco para 
uma questão ou outra, pautada nas características locais. No 
caso do Monte Serrat, por exemplo, as maiores queixas refe-
rem-se à ortopedia. Já nas crianças, as reclamações envolvem 
a parte respiratória. Atualmente, o programa acompanha oito 
gestantes, tem trabalhos dirigidos à terceira idade, vacinação, 
saúde da mulher, hipertensos, entre outros. A enfermeira se 
diz realizada na carreira. “Dentro desse programa, eu me sin-
to enfermeira de verdade, e sei de minha responsabilidade, 
pois somos referência de vigilância e higiene.” Ela conta que 
até chegou a acompanhar o parto de emergência de uma mo-
radora local, nas escadarias do Monte Serrat, fato inusitado 
ocorrido durante uma campanha de vacinação, em 2012.
A técnica de Enfermagem Sueli Aparecida da Silva Dias, que 
trabalha há três anos na unidade do Monte Serrat, comparti-
lha da mesma paixão pela profissão. Ela diz que é muito gra-
tificante perceber que pode ser útil ao processo de melhoria 
da saúde das pessoas do morro. “Tudo é muito organizado. 
As famílias são cadastradas e assim temos um ‘retrato’ deta-
lhado das condições de saúde daquela família, seus proble-
mas e hábitos”, detalha Sueli.
A enfermeira Kelly diz que a dificuldade de acesso não é um 
empecilho para os profissionais. “Toda a equipe da unidade 
sobe o morro. Fazemos isso pelas escadas ou por meio do 
bonde, que vai até lá em cima”, afirma a enfermeira.

Dedicação reconhecida
Basta acompanhar uma visita da equipe de saúde da família 
pelas escadarias do Monte Serrat para verificar o entrosamento 
e a receptividade dos moradores com os profissionais de saúde. 
A dona de casa Maria José Ribeiro Silva, de 61 anos, atendida 
há anos pela ESF, não se limita a dizer obrigado. “Sou muito 
grata a todo o pessoal e uma forma de agradecer a essa equipe 
é com um churrasco de confraternização que ofereço em todos 
os finais de ano”, destaca.
Esse carinho comove os profissionais. Sueli conta que sen-
te uma alegria muito grande quando é cumprimentada pelas 
pessoas nas ruas. “Eles nos têm como integrantes da família 
e reconhecem a importância do nosso trabalho para toda a co-
munidade”. A agente comunitária Iraneide Andrade Menezes 
também é grata pela oportunidade de fazer parte da equipe. 
“Eles se sentem mais seguros com a nossa presença e isso me 
enche de orgulho”, afirma, emocionada.

A dona de casa Maria José Ribeiro Silva, durante visita da equipe da 
ESF, em Santos
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