
Serviço Público

O profissional de enfermagem atuante no SUS dedica seus esforços para evitar o 
adoecimento e melhorar a qualidade de vida da população, tendo também um 
importante papel social na Estratégia de Saúde da Família
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Nós produzimos saúde

Equipe de enfermagem da UBS Jardim Farina, 
de São Bernardo do Campo



Foto: C
om

unicação/C
O

R
EN

-SP

 |      33 

No artigo 198, a Constituição Federal determinou 
em 1988 a unificação de todos os sistemas pú-
blicos de saúde até então dispersos pelo territó-

rio nacional e sem integração. A partir de então se iniciou 
um processo histórico de formação de um sistema único 
tendo como diretrizes “a descentralização, com direção 
única em cada esfera de governo; o atendimento integral, 
com prioridade para as atividades preventivas, sem preju-
ízo dos serviços assistenciais; e a participação da comu-
nidade”.
Em 1990, o então presidente Fernando Collor decretou a 
lei 8080, que regulamentou o artigo 190 da Constituição 

com a criação do Sistema Único de Saúde, cujos objetivos 
são: “a identificação e divulgação dos fatores condicio-
nantes e determinantes da saúde”; “a formulação de políti-
ca de saúde destinada a promover, nos campos econômico 
e social” e  “a assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com 
a realização integrada das ações assistenciais e das ativi-
dades preventivas”.
A reforma do sistema começou a ganhar formas concretas 
em 1991, com a criação do Programa de Agentes Comu-
nitários de Saúde, que consistia na contratação de pessoas 
do bairro para dar apoio ao serviço público na promoção 
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da saúde em sua vizinhança. Em 1994, com a criação de 
Programas de Saúde da Família, tendo como referência o 
modelo cubano. 
O modelo assistencial do diagnóstico e cura de doenças 
(que continuam acontecendo) começou a ser substituído 
para uma estratégia de promoção da saúde. Em 2006, o 
Ministério da Saúde estabeleceu o Programa de Saúde da 
Família como sua estratégia prioritária na atenção primá-
ria, sendo que a implantação, organizada pelas Secretarias 
Municipais de Saúde, tem velocidade variável em função 
dos planos de governo dos gestores nas cidades.
Para tanto, são constituídas localmente equipes multi-
profissionais generalistas em Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família (NASF), formados por enfermeiros, médicos, 
dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, te-
rapeutas ocupacionais, educadores físicos etc. A compo-
sição é definida pelo gestor público municipal de acordo 
com as necessidades de sua cidade.
Os NASFs apoiam as Equipes de Saúde da Família (ESF) 
que atendem regiões dos municípios, também delimitadas 
pelas prefeituras. As ESFs são formadas por pelo menos 
um médico e um enfermeiro, generalistas ou especializa-
dos em saúde da família, apoiados por técnicos ou auxilia-
res de Enfermagem e pelos agentes comunitários de saúde.
A cidade de São Bernardo do Campo, por exemplo, iniciou 
em 2009 a reestruturação da atenção básica para univer-
salizar a promoção da saúde com a ESF. Com uma popu-
lação de aproximadamente 765 mil habitantes, conta com 
100 equipes de saúde da família espalhadas por 32 Unida-
des Básicas de Saúde, o que dá atualmente cobertura para 
51% de sua população. 
“A proposta é cobrir 100% da população com a ESF até 
o ano de 2016, com 191 equipes. A projeção é que até o 
final deste ano se constituam 150 equipes”, explica a en-
fermeira Simone Oliveira Sierra, coordenadora da rede de 
Unidades de Saúde de São Bernardo do Campo.
Para os casos de maior complexidade ou emergenciais, o 

município mantém Unidades de Pronto Atendimento, três 
hospitais municipais, sendo um de urgência e emergência 
e uma rede de especialidades de ambulatórios espalhados 
pelas regiões da cidade e Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) para atendimento de álcool e drogas adulto, álcool 
e drogas infantil.

Enfermagem produzindo saúde
No atendimento hospitalar e na rede de especialidades é 
realizado o modelo tradicional clínico. Nas Unidades Bá-
sicas de Saúde, onde estão alocadas as equipes de saúde da 
família (uma para 4.000 habitantes), a proposta é cuidar 
da família onde ela vive, definindo as linhas de tratamento 
e cuidados a partir de informações fornecidas pelo agente 
comunitário de saúde e das visitas feitas pelos médicos, 
enfermeiros e técnicos/auxiliares de Enfermagem. 
Na Enfermagem, a primeira visita é do enfermeiro, que 
estabelece a linha de cuidados e orientação a cuidadores e 
familiares. Dependendo da complexidade, as demais visi-
tas são realizadas pelos técnicos ou auxiliares. Os profis-
sionais possuem agendas de atendimento nas casas e tam-
bém na própria UBS. Para tanto, são formados linhas de 
cuidado em todos os ciclos de vida: gestantes/puérperas, 
recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
“O enfermeiro, o médico e o técnico não precisam viver na 
comunidade, mas deve saber quem é esta população e ter 
perfil para atendê-la. Quando a pessoa escolhe atenção bá-
sica tem que gostar desse contato, do subir e descer morro, 
sujar o sapato de barro, entrar em residências onde se vive 
mal. Entramos nestas casas para ajudar a transformar as 
vidas destas”, afirma Sierra.
A coordenadora das UBS explica ainda que o profissional 
de enfermagem sempre foi o mais próximo do usuário do 
serviço de saúde. “Ele é quem passa a maior parte do tem-
po atendendo, fazendo contato com a população, a qual 
reconhece o seu valor. Não se limita a tratar doença, mas a 
fazer saúde, a falar de saúde com a população. Para o en-



O profissional de 
enfermagem é quem 

passa a maior parte do 
tempo atendendo, fazendo 
contato com a população, a 
qual reconhece o seu valor. 

(enf ª Simone Oliveira Sierra)
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fermeiro, em todas as suas áreas de atuação, na Estratégia 
de Saúde da Família é onde ele tem mais proximidade com 
a população e maior reconhecimento”, defende.
A UBS Jardim Farina cobre uma área com características 
díspares. Enquanto uma parte da população com atenção 
básica sob sua responsabilidade vive em morros de grande 
densidade demogfráfica e situação de vulnerabilidade so-
cial, há uma outra parte com casas e condomínios de classe 
média. Na parte  pobre, a população é definida como “sus-
dependente”. Do outro lado, “é uma população em que 60 
a 70% não usam o SUS, mas também têm atendimento de 
saúde da família, se procurarem ou se o aceitarem”, expli-
ca a enfermeira Maria da Conceição dos Santos Oliveira, 
coordenadora da UBS Jardim Farina.
A coordenadora da UBS explica que nas áreas de vulnera-
bilidade a população recebe a equipe de saúde da família 
sem impor barreiras, com a mediação do agente comunitá-
rio. Mesmo em áreas controladas pelo crime não há qual-
quer tipo de resistência ou ameaças à segurança da equipe, 
especialmente devido à mediação promovida pelo agente 
comunitário. Na parte de classe média, no entanto, existe 

dificuldade para que os moradores aceitem a visita.
“Não conseguíamos entrar nos condomínios. Fizemos vá-
rias reuniões com os síndicos e moradores para explicar o 
programa. Inicialmente não querem nos receber alegando 
que não usam o SUS, mas quando há complexidades que 
os convênios não cobrem somos procurados. Aconteceu 
de atendermos acamados com câncer ou após um AVC em 
local onde fomos impedidos de entrar para acompanhar si-
nais vitais e prevenir as situações que ocorreram pela falta 
de prevenção”, revela Oliveira.
Segundo Sierra e Oliveira, os serviços do SUS mais procu-
rados pela população possuidora de convênios  são medi-
camentos gratuitos, exames e atendimentos não incluídos 
nas apólices e as vacinas a que todo cidadão tem direito. 
“Não são todos os planos que fazem acompanhamento, 
orientação multiprofissional e atividade física de hiperten-
sos e diabéticos, por exemplo. Este trabalho que realiza-
mos no SUS, de um modo geral, consegue melhoras mais 
significativas na saúde da população ‘susdependente’ do 
que a saúde suplementar faz com a população que usa mais 
o convênio”, avalia Simone Oliveira Sierra.

Simone Oliveira Sierra (esquerda) e Mariada Conceição dos Santos Oliveira (direita), de São Bernardo do Campo
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População habituada à saúde pública
A cultura de uso do serviço público pode fazer com que 
o atendimento público não seja rejeitado. A rede pública 
de Guarulhos, cidade com uma população superior a 1,2 
milhão de habitantes, é responsável por 70% do atendi-
mento da maioria da população. Por ter 100% de território 
de áreas urbanas, nas divisas com outros municípios re-
cebe pacientes dos vizinhos, assim como tem pessoas que 
atravessam a divisa. 
De acordo com a enfermeira  Sueli de Moraes Silva, chefe 
da divisão técnica de coordenação da atenção básica do 
município, por razões históricas, os usuários procuram 
habitualmente o serviço público, o qual está se reorgani-
zando também no sentido de utilizar a saúde da família 
como estratégia da atenção básica. “A cidade tem uma 
rede suplementar recente e pequena em comparação com 
outros municípios. Mesmo quem tem a saúde suplementar 

também procura alguns serviços no SUS”, explica.
Guarulhos é dividida em quatro regiões de saúde, cada 
uma com uma população de aproximadamente 300 a 400 
mil habitantes. Espalhadas por esta área estão 67 UBS, 
apoiadas por 9 NASF, uma Unidade de Pronto Atendi-
mento, diversos hospitais com pronto-socorro e pronto 
atendimento e 17 centros de especialidades (seis deles são 
CAPS).
Reestruturando-se para a estratégia de saúde da família, o 
município atualmente se organiza a partir da atenção bási-
ca sem diferenciar saúde da família e modelo tradicional. 
Para a promoção da saúde da família, são 131 equipes: 83 
são Equipes de Saúde da Família, alocadas nas unidades 
organizadas para tal estratégia, e as demais são Equipes 
de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), alocadas nas 
instituições tradicionais mas que atendem diretamente na 
comunidade. 

Sueli de Moraes Silva, chefe da divisão técnica de coordenação da atenção básica do município de Guarulhos



A enfermagem promove 
a saúde, previne doenças, 

recupera as pessoas. 
Trabalhamos a saúde, 

não a doença. 

(enf ª Sueli de Moraes Silva)
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“O ideal seria que todas fossem ESF, mas há falta de mé-
dicos e, por isso, não cumprem o mínimo exigido pelos 
protocolos do Ministério da Saúde para registro de uma 
equipe de saúde da família. No entanto, as EACS atendem 
a população até o limite do que se permite nos protocolos 
de atendimento e das regulamentações profissionais”, ex-
plica Sueli Moraes Silva. 
As unidades tradicionais também têm área descrita para 
atenção, realizam geoprocessamento do seu território e o 
enfermeiro faz visitas domiciliares. De acordo com  Sil-
va, este contato faz com que até 90% dos profissionais 
de Enfermagem na saúde pública tenham  sentimento de 
cumprimento de uma missão social. “O profissional de 
Enfermagem promove a saúde, previne doenças, recupera 
as pessoas. Trabalhamos a saúde, não a doença. Guarulhos 
tem tido um grande avanço no atendimento à saúde graças 
às equipes de Enfermagem, as quais têm trabalhado muito 
para que o SUS dê certo”, comemora.
Há quatro anos na Unidade de Saúde da Família Cumbica 
– Mário Macca, a enfermeira Rafaela Maria Rodrigues ex-
plica que para atuar na saúde pública, dentro da Estratégia 
de Saúde da Família é necessária uma consciência e uma 
formação social acrescidas à formação técnico-científica. 
“Tem que estar capacitado para se responsabilizar pelo 
atendimento de quatro a cinco mil pacientes, fazer tra-
balho educativo. Vai além da clínica, tem uma dimensão 
social muito importante”, acredita.
A enfermeira explica que no dia a dia é também necessário 
ter sensibilidade para escutar o paciente, entendê-lo para 
saber como cuidar. “As pessoas não contam para o profis-
sional de saúde questões pessoais que interferem na saúde, 
como problemas pessoais, e o agente comunitário, por ser 
da região, fornece tais dados”, revela.
Na unidade de Cumbica, a equipe é formada por um médi-
co, um enfermeiro, dois auxiliares de Enfermagem e seis 
agentes comunitários que realizam o trabalho preventivo e 
de produção de saúde. “Nosso bairro é pequeno em área, 

Enfermeira Rafaela Maria Rodrigues, da Unidade de 
Saúde da Família Cumbica – Mário Maccat
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com 16 mil pessoas, mas é um desafio trabalhar em Cum-
bica, onde não há atrativos para os jovens. Até por isso a 
população desenvolveu um vínculo muito forte com a uni-
dade”, finaliza.

Sistema único ainda fragmentado
Desde a criação legal do Sistema Único de Saúde, o SUS se 
desenvolveu tendo como princípios universalidade, equida-
de e integralidade da atenção à saúde, o que implica, neces-
sariamente, o  trabalho multiprofissional. No mesmo perío-
do, os planos e seguros saúde, em expansão com auxílio de 
esforços governamentais, fundamentaram-se no mercado, 
centrado no atendimento clínico com a figura do médico 
no centro do diagnóstico e tratamento, complementado por 
análises e exames laboratoriais. 
No âmbito do SUS, a reflexão a respeito da saúde da popu-
lação e a organização da assistência se deu com o princípio 

da construção social de saúde e doença, ou seja, o perfil de 
adoecimento da população é em função dos modos de vida 
da sociedade. Se em boa parte do século XX o atendimento 
era voltado à cura de doenças infecto-contagiosas que se 
espalharam por fatores como a ocupação urbana desorde-
nada, condições de higiene, alimentação insuficiente etc., 
nestas primeiras décadas do século XXI o indivíduo adoece 
mais por conta do estilo de vida, tornando hipertensão ar-
terial, diabetes, obesidade e depressão as epidemias destes 
tempos.
Por sua vez, a rede privada suplementar cresceu tendo 
como fio condutor o mercado e a clínica para cura. Como o 
lucro é variável importante desta dinâmica, muitas apólices 
não cobrem serviços de alto custo. Os usuários desassisti-
dos procuram o SUS, transformado, na prática, como su-
plementar à rede privada, o contrário da proposta registrada 
na legislação.

Equipe de Enfermagem da USF Cumbica – Mário Macca, de Guarulhos


