
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMíLIA 
EM PORTO ALEGRE 

INTRODUÇÃO 

A organização dos serviços de saúde no 
Brasi l ,  mesmo após a promulgação da Constitu ição 
de 1 988, apresenta um perfi l central izado, com 
predomínio dos serviços privados, distante das reais 
necessidades de saúde da população brasi le i ra e 
profundamente d iscrim inatór io e i nj usto . Este 
modelo de organização dos serviços de saúde, 
al iado a uma tentativa de dar mais atenção à 
prevenção do que à cura ,  fez com que o M in istério 
da Saúde apresentasse , em 1 994, o Programa de 
Saúde da Fam íl ia (PSF) .  

Jussara Gue Martinjl 

o programa tem as características dos 
diferentes modelos políticos nos quais 
está sendo inserido, ao nível estadual e/ 
ou municipal. 

De acordo com a proposta do M in istério da Saúde, o PSF "é um modelo de assistência à 
saúde que vai desenvolver ações de promoção e proteção à saúde do ind ivíduo,  da fam íl ia e da 
comun idade, através de equipes de saúde, que farão o atendimento na un idade local de saúde e na 
comun idade, no n ível de atenção primária" (BRASIL ,  1 994) . 

O objetivo proposto para o plano é a melhoria da saúde dos bras i le i ros e a implantação de um 
sistema que  contemple a un iversal ização da assistência, inclu indo desde a proteção e a promoção da  
saúde até o diagnóstico e tratamento precoces das doenças . A meta de expansão do programa, 
colocada no projeto apresentado pelo m in istér io,  é a de ating i r  todos os estados do país ao f inal do 
primeiro ano de implantação. 

As necessidades de saúde da população de Porto Alegre, a l iadas à crescente demanda por 
serviços em áreas carentes e a impossib i l idade de invest imentos maiores pela Prefeitu ra Mun icipal , 
levaram a Secretaria Mun icipal de Saúde a d iscuti r a viabi l idade de implantar no mun ic ípio o programa 
proposto pelo m in istério. 

Nosso objetivo, neste breve relato , é o de destacar aspectos básicos do processo de 
implantação do Programa de Saúde da Famíl ia no mun icípio de Porto Alegre, abordando, 
principalmente, os procedimentos na seleção das áreas atendidas e o processo de capacitação 
dos profiss ionais. Para tanto , real izamos uma ráp ida revisão da trajetória h istórica do PSF, 
apresentamos os critérios de seleção das áreas do mun icípio que receberiam às equ ipes do programa 
e ,  f inal izando, destacamos o perfi l  da equ ipe e sua capacitação . 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

A estrutu ração do PSF começa a tomar forma em dezembro de 1 993 quando, após uma 
reunião que tratava da "saúde da famíl ia", em Brasíl ia, o então M in istro da Saúde, Or. Henrique Santi l lo ,  
cria um grupo de trabalho integrado por secretários estaduais e mun icipais de saúde, un iversidades, 
Serviço de Saúde Comun itária do Grupo Hospitalar Conceição, Coordenação do Programa Médico de 

1 Professora do curso de Enfermagem da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e especialização 
em Nutrição Clínica e Psicoterapia Psicanalítica - Unisinos. Doutora em Educação. Enfermeira da Secretaria 
Municipal de Saúde de Porto Alegre até 1 999. 

R. Bras. Enferm. , B rasí l ia,  v. 53, n .  especial , p. 7 1 -76, dez. 2000 7 1  



MARTlNI, Jussara Gue 

Fam íl ia ,  da Secretaria de saúde de São Paulo, UN ICEF e OPAS, além de colaboradores do próprio 
min istério. O objetivo do g rupo recém constitu ído era d iscut ir a proposta de implantação de um modelo 
de saúde mais adequado às necessidades do país. 

As atividades do g rupo deveriam responder às necessidades de mudança de um sistema de 
un idades básicas de saúde no qual Almeida ( 1 99 1 ) identificou como modelo predominante o pronto 
atendimento ,  pautado na queixa-conduta, sem nenhum tipo de vínculo dos usuários com os serviços 
de saúde. 

O Programa de Saúde da Fam íl ia ,  lançado oficialmente pelo Min istério da Saúde em março de 
1 994, tem como objetivo, pelo menos no que se refere ao discurso, redirecionar esse modelo, fortalecendo 
atividades como a atenção domici l iar, trabalhos com g rupos, palestras , orientações educativas e não 
somente consu ltas médicas e odontológ icas de u rgência ou programadas. 

O programa proposto estimula a municipal ização e a descentral ização dos serviços, propiciando 
que o gerenciamento mun icipal dos recursos seja real izado de forma mais adequada e resolutiva. 
Cabe destacar, no entanto, que suas metas para o primeiro ano de funcionamento não foram alcançadas. 
Até 1 995, 1 3  Estados t inham o PSF implantado em algum de seus municípios, quando o previsto era 
implantá-lo nos 26 Estados brasi le i ros e no Distrito Federal ainda em 1 994, formando 2 .500 equ ipes 
de trabalho, que atenderiam 2,5 mi lhões de fam íl ias ,  consol idando um novo paradigma na atenção em 
saúde coletiva. 

Apesar de não ter atingido a meta in icialmente estabelecida, o programa apresentava, em 
dezembro de 1 999, 4 .945 equ ipes instaladas em 1 .870 mun icípios brasi le i ros , além de 21 pólos de 
capacitação credenciados, o que evidencia sua expansão por praticamente todo o território nacional . 

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMíLIA EM PORTO ALEGRE 

O PSF em Porto Alegre ,  fundamenta-se em uma concepção de saúde entendida como síntese 
das condições de vida dos sujeitos . Visa, portanto, oferecer serviços de saúde à população submetida 
a situações de alto risco sócio-sanitário, priorizando áreas geográficas selecionadas com base em 
ind icadores de concentração de pobreza. Ass im,  o PSF, em Porto Alegre ,  preenche os vazios de 
serviços de áreas de g randes carências sociais e san itárias (De Negri Filho et aI. , 1 995) . 

Pautados por esses pr incípios, um grupo de profissionais da Secretaria Mun icipal de Saúde de 
Porto Alegre e do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, in iciam , em junho de 
1 995 , a elaboração conjunta de um projeto de instalação do programa no município.  

O grupo de trabalho organiza em Porto Alegre, em ju lho de 1 995, o Seminário I nternacional : A 
saúde da família e a qualificação do modelo assistencial do SUS, tendo o apoio do Min istério da 
Saúde, do Conselho de Saúde Britânico, do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre,  da Federação 
das Associações dos Mun ic ípios do RGS (FAMU RGS) , do Fundo das Nações Un idas para a I nfância 
(UN ICEF) ,  do M in istério da Saúde de Cuba, das Un iversidades de Londres e de Toronto , entre outras 
institu ições públ icas e privadas , nacionais e i nternacionais. 

A marcante participação da população no evento , pr incipalmente dos conselhe i ros locais e 

municipais de saúde, expl icitou o desejo da população de participar do projeto de atenção à saúde 
proposto pelo Programa de Saúde da Fam íl ia .  

O projeto elaborado estabelece os objetivos do programa, os critérios de implantação das 
un idades, a composição e perfi l  das equ ipes, o processo de seleção e capacitação dos profissionais, 
os convênios e a estrutura física das un idades. Os objetivos, atendendo aos aspectos já mencionados, 
incluem a instalação de serviços de saúde em áreas desprovidas de assistência, promover a integração 
dos serviços em um sistema municipal de saúde redefin ido e resolutivo, criando um centro de referência 
regional para a formação de recursos humanos nesta área. 

As discussões in iciais do grupo centraram-se na def in ição dos critérios de seleção dos locais 
para implantação das un idades . A fragi l idade e pouca abrangência dos dados d ispon íveis sobre a 
situação sócio-sanitária das comun idades do mun icípio dif icu ltava a tomada de decisões. O grupo 
uti l izou , então, dados do I nstituto Brasi le i ro de Geografia e Estatística ( I BGE) ,  desdobrados por setor 
censitário e agregando dados do Departamento M unicipal de Habitação (DEMHAB) sobre áreas de 
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assentamentos. Esses i nd icadores foram comp lementados com dados ep idemio lóg icos das 
Declarações de Óbitos, do Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SI NASC) e dos Programas de Crianças 
e Gestantes em Risco Nutricional , constru i ndo,  ass im ,  um mapeamento das d iferentes reg iões do 
mun icípio e suas carências de serviços de saúde. 

Desse modo, mapeadas as áreas, foram mobi l izados os conselhos locais de saúde, associações 
de moradores e demais entidades comunitárias a f im de visitar as áreas ind icadas, compat ib i l izando 
os critérios i n iciais com as pecu l iaridades das comun idades e com a aceitação do programa pela 
comunidade. Defin idos os locais de implantação, t inha i n ício o processo de negociação dos convên ios 
entre a Prefeitu ra Munic ipal  de Porto Alegre (PMPA) e as associações comu nitárias legalmente. 
constitu ídas para repasse de recursos para o pagamento dos profissionais das equ ipes do PSF. Os 
convênios estabelecidos são monitorados e geridos por um Comitê Gestor, i ntegrado pelas associações 
comunitárias conveniadas e a PMPA. 

Os levantamentos i n iciais apontaram que ,  para atender os 460 .000 cidadãos exclu ídos do 
mun ic íp io ,  seria necessário instalar 200 equ ipes de saúde da famíl ia .  O projeto i n icial previa i nstalar a 
metade , 1 00 equ ipes em 1 995/1 996, com uma possível complementação em 1 997/1 998. No entanto, 
foram instaladas 28 equ ipes até 1 999,  com uma previsão de instalar mais 1 0  equ ipes no ano 2000. 

Conclu ído o projeto , sua apresentação e d iscussão pelos Conselhos Locais I nterinstitucionais 
de Saúde (CUS) ocorreu de agosto a setembro de 1 995, acompanhadas das visitas conjuntas aos 
locais previstos para instalação das equ ipes. A aprovação do Programa de Saúde da Famíl ia de Porto 
Alegre pelo Conselho Mun icipal de Saúde (CMS) , ocorreu em 2 1  de setembro de 1 995, segu ida da 
instalação da Comissão de seleção dos profissionais para composição das equ ipes . 

O processo de seleção obedeceu às prescrições legais da PMPA,  real izando divulgação por 
edital do concurso públ ico, i nscrições de candidatos, homologação das inscrições, prova escrita , 
entrevista dos aprovados na prova, capacitação e prova prática, real izadas no período de janeiro a 
março de 1 996 para médicos, enfermeiros e auxi l iares de enfermagem e de junho a ju lho de 1 996 para 
seleção dos agentes comunitários. 

A fase segu inte , na constitu ição das equ ipes, foi o processo de capacitação, real izado em 
conjunto pela Secretaria Mun icipal de Saúde e o Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar 
Conceição, mantendo a parceria i n ic iada na elaboração do projeto de implantação . 

É importante destacar que ,  paralelamente ao processo de implantação do PSF, Porto Alegre 
vivia a consol idação da munic ipal ização plena, promovendo a reorganização de seus serviços de 
saúde através da d istrita l ização, cr iando as gerências distrita is ,  buscando constru i r  um sistema 
min imamente h ierarqu izado e resol utivo; fortalecendo os mecanismos de participação e controle social 
como os Conselhos Locais e o Conselho Mun icipal de Saúde, a fim de poss ib i l itar a gestão local 
comparti lhada, articulando as propostas dos conselhos de saúde com as decisões do Orçamento 
Participativo e com as Conferências mun icipais de saúde. Deste modo, enfatiza princípios organizativos 
san itários vinculados à s ingu laridade de cada local em u m  movimento de combate ao "un iversal ismo 
excludente" que caracteriza o modelo vigente (Assis, 1 996) . 

O programa de Saúde da Fam íl ia ,  na proposta constru ída em Porto Alegre, visa contrapor-se a 
este modelo, mudando o foco da equipe, da doença para a saúde. No entanto, parte sign ificativa dos 
profissionais possu i  uma formação centrada no modelo biomédico, sendo, por isso, primacial o processo 
de capacitação das equ ipes. 

No caso de Porto Alegre, as equ ipes foram constitu ídas por um médico, um enfermei ro ,  dois 
auxi l iares de enfermagem e quatro agentes comunitários; cada equipe é responsável pelo atendimento 
de 800 a 1 000 fam íl ias, residentes em uma área geográfica de l im itada como área de atuação. 

O objetivo do processo de capacitação in icial , como primeira etapa de um processo de educação 
continuada, é "qual if icar os profissionais selecionados para sua atuação no programa de saúde da 
famíl ia,  sensibi l izando-os para a prática da reflexão sobre a própria experiência, gerando novas práticas 
de atenção em saúde" (Sudbrack, 1 996, p. 7) . 

As ações de capacitação desenvolvidas consideraram as necessidades da equipe:  
# conhecer a real idade das fam íl ias de sua área de atuação, identif icando parâmetros sociais ,  

demográficos, cu ltu rais e epidemiológicos; 
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# real i�ar o diagnóstico de saúde da comun idade, identif icando problemas prevalentes e 
estabelecendo prioridades; 

# desenvolver um planejamento participativo das ações prioritárias de saúde; 
# implantar processos permanentes de educação em saúde; 
# defin i r  mecanismos de controle social e aval iação das atividades da equipe;  
# registrar as atividades desenvolvidas nos formu lários próprios, de modo a gerar dados que 

al imentem as informações epidemiológicas locais,  reg ionais e nacionais.  
O processo de capacitação in ic ial , considerando as necessidades apontadas, tem como 

preocupações fundamentais :  a integração das equ ipes; a análise crítica e a compreensão da real idade 
sócio-san itária da cidade e de suas áreas de atuação ; a apresentação e d iscussão das pol íticas 
públ icas de saúde, em âmbito municipal , estadual e federal ,  bem como, a análise das interdependências 
e conexões entre os d iferentes n íveis e o exame dos dados cl ínico epidemiológicos indispensáveis ao 
desenvolvimento das ações de saúde de cada equ ipe (Sudbrack, 1 996) . 

A metodologia de trabalho esteve organizada em quatro módulos teórico-práticos, com duração 
de três semanas, nos tu rnos da manhã e tarde.  As atividades inc lu íram o diagnóstico de saúde da 
área de atuação de cada equ ipe e o cadastramento das famíl ias, possib i l itando a organização in icial 
dos processos de trabalho (Anexo I ) .  

A abordagem do  processo ensino-aprendizagem esteve fundamentada na  metodologia participativa/ 
problematizadora, inserida na pedagog ia fre i reana, considerando os suje itos da aprendizagem como 
capazes de anal isar, criticar e superar os problemas de seu cotid iano profissional , manejando os 
confl itos em di reção a uma posição de consenso, respeitando as d iversidades da população assistida. 

O processo de capacitação in icial foi desenvolvido por profissionais das diversas áreas envolvidas 
nas duas institu ições promotoras e por profissionais convidados . 

O eixo central do PSF é a atuação integrada das equ ipes, em parceria com sua comunidade e 
os d iversos segmentos da sociedade. Assim,  é fundamental que estes aspectos integrem um programa 
de educação continuada que articule questões formativas e i nformativas. No caso do PSF de Porto 
Alegre, a capacitação tem sido uma constante, abrangendo aspectos como a discussão da participação 
popular, coleta e registro de dados e programas específicos, como, por exemplo, o de imun izações, o 
Pra-nenê, risco nutric iona l ,  entre outros. 

CONCLUSÕES 

A busca de um atend i mento à saúde de me lhor  efetiv idade tem estim u lado e gerado 
transformações no setor saúde do país, marcadamente desde a década de 80. No marco das 
Conferências Nacionais de Saúde, das Ações I ntegradas de Saúde (AIS) ,  do Sistema Unificado e 
Descentral izado de Saúde (SU DS) e do Sistema Ún ico de Saúde (SUS) , movimentos esses apoiados 
pelas d i retrizes da mun icipal ização e descentral ização , ampl iaram-se os debates sobre cuidados 
primários em saúde, d istrital ização , territor ial ização, h ierarquização dos serviços, do acesso , da 
equ idade, ainda tão d istantes em alguns casos . 

A complexidade do sistema de saúde tem dificultado as possibi l idades de unificação, caracterizada 
"pela p lural idade de sistemas adaptados às respectivas real idades locais,  possu indo; todos eles, elos 
de l igação que permitam a articu lação em um verdadeiro sistema de saúde" e não focos de doença 
como temos hoje (Campos, 1996, p. 4). É no marco desta concepção que hoje inc lu ímos o PSF como 
um elo deste sistema. Caso contrário ,  corremos o risco de criar um sistema de saúde para pobres, 
com baixo aporte de recursos tecnológicos, pouca resolutividade e desarticu lado dos princípios do 
sistema ún ico de saúde. 

Certamente, a construção social do SUS não vem palm i lhando um caminho l inear. Ela tem se 
constitu ído,  pelo contrário, "em uma árdua jornada ( . . .  ) num sucessivo constru i r  e desconstru i r  no 
enfrentamento de variados desafios, mas vem apresentando algumas experiências relevantes e 
inovadoras ( . . .  )" (Cohn; Elias, 1998, p. 1 13). Nesse sentido, as d i retrizes ético-pol íticas do SUS tomam 
d istintas feições ao se transformarem em projetos operativos dos sistemas locais de saúde, com o 
PSF não é d iferente , o programa tem as características dos diferentes modelos pol íticos nos quais 
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está sendo i nserido, ao n ível estadual e/ou mun icipal . 
A cont inu idade e a general ização do programa, tal como está previsto no projeto i n ic ial do 

min istério, vincu la-se, em grande medida ao controle social das pol íticas de saúde públ ica, envolvendo, 
sobretudo, a participação popular, como caminho para a democratização da sociedade e construção 
da cidadania .  Dadas estas cond ições , podem estas experiências com a implantação e qual ificação 
do PSF, ao se desenvolverem,  traduzi r-se em importantes canais de mobi l ização para uma sociedade 
e um Estado mais democráticos e efecientes no cumprimento das pol íticas públ icas de saúde .  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALM E I DA, M. C. P. de. O trabalho de enfermagem e sua articulação com o processo de trabalho em saúde 
coletiva - Rede básica de saúde em Ribeirão Preto . Ribeirão Preto : U n iversidade de São Pau lo,  1 99 1 . 
Tese ( Livre Docência) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto . 

ASS I S ,  Marluce Maria. O fazer da enfermeira no sistema local de saúde: i n d iv idual  ou coletivo? Revista 
Brasileira de Enfermagem. Brasí l ia,  v. 49, n .  3, p .  363 - 372 , j u l ./set . 1 996. 

BRAS I L, M in istério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Departamento de operações. Coordenação de 
saúde da comun idade. Programa de Saúde da Família. Brasí l ia:  M i n istério da Saúde, 1 994. 

CAM POS , Gastão Wagner de Souza. Análise crítica das contribuições da saúde coletiva à organização das 
práticas de saúde do SUS. São Paulo:  U n icamp,  1 996 (mimeogr. ) .  

COH N ,  Amél ia;  ELIAS,  Paulo E .  Saúde n o  Brasil: pol íticas e organização dos serviços. 2 .  e d .  São Paulo:  
Cortez: Cedec,  1 998. 

DE N E G R I  F ILHO,  Armando et a I .  Programa de saúde da família em Porto Alegre -RS. Porto Alegre: Secretaria 
M u n icipal de Saúde: SSC-G H C ,  1 995. (mimeogr. ) .  

S U DBRACK, M i rtha Sendic (Org . ) .  Capacitação das equipes do PSF de Porto Alegre. Porto Alegre: Secretaria 
M u n icipal de Saúde: SSC-G H C , 1 996. (mimeogr. ) .  

R .  Bras. Enferm. , Brasí l ia,  v .  5 3 ,  n .  especial , p .  7 1 -76, dez. 2000 7 5  



MA R TINI, Jussara Gue 

ANEXO I 

Capacitação in icial - equ ipes Programa de Saúde da Fam íl ia 

Programação: 23.08 a 1 3.09.96, das 08h as 1 7h .  

23 .08.96 - 1 4h - Abert u ra of i c ia l  da capac itação com p resença das autor idades l i gadas 
ao programa. 

26.08.96 - H istória do PSF no mundo e no Bras i l .  
- As bases do SUS em Porto Alegre .  Bases para um sistema mun icipal de saúde. Relato de 

experiência do Grupo Hospitalar Conceição -G HC.  

27,28 e 29.08.96 - As estratégias e conceitos chave para o enfoque geral e comun itário. Uma proposta 
metodológica que aborda as questões de educação, psicologia de grupo e técn icas de abordagem 
comunitária. 

30.08.96 - Oficina de territorial ização e resgate da h istoricidade do espaço/popu lação . 
- Pr imeira visita ao terreno. 

02,03.09.96 - Manhã - Ações programáticas essenciais. 
- Normas e rotinas - padrão m ín imo das un idades básicas de saúde. 
- Supervisão integrada e consu ltores d istritais .  

03.09.96 - tarde - Ofic ina de territorial ização - coleta de dados. (cont inuação) . 

04.09.96 - Manhã - Sistema de i nformações : registros , prontuários e agendamentos . 
Tarde - S istema admin istrativo da Secretaria Mun ic ipal de Saúde . 

- Abastecimento e manutenção . 

05,06.09.96 - Manhã - Vigi lância em saúde. 

02,05,06.09.96 - Tarde - Trabalho de campo: apresentação das equ ipes às l ideranças comun itárias, 
reconhecimento do posto , territorial ização , cadastramento das fam íl ias e organização do serviço. 

09 a 1 3.09.96 - Capacitação em temas técn icos: 
Manhãs: para os médicos : prática médica comun itária em geral . 

P/ enfermeiros: triagem, consu lta de enfermagem , prescrição de medicamentos e cu rso 
de supervisão de agentes comun itários. 

P/ auxi l iares de enfermagem: atual ização nos procedimentos de enfermagem, em especial 
os de saúde coletiva. 

P/ agentes comun itários : capacitação coordenada pelo Min istério da saúde. 
Tardes: Trabalho de campo: territorial ização e cadastramento das famíl ias e organ ização do serviço . 
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