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Título: 

REALIDADE VIVENCIAL DO MÉDICO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Docente orientador (titulação): 

Profª Me. Flávia Vilas Bos Ortiz carli 
Profª.Drª.Teresa Lais Menegucci Zutin 
 
 

Resumo: (entre 300 e 500 palavras - espaçamento simples entre linhas) 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), implantada em 1994, constitui um novo modelo de atenção à 
saúde, antes centrado na doença, e agora operacionalizado mediante a implantação de equipes 
multiprofissionais responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em 
uma área geográfica delimitada, e que atuam com ações de promoção à saúde, prevenção, recuperação, 
reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. Para 
que esses objetivos sejam alcançados, é necessária uma equipe multidisciplinar, pois cada profissional 
exerce um papel fundamental. O médico, um dos integrantes da equipe deve conhecer o adequado 
funcionamento da ESF, assim como seus princípios e diretrizes. Diante da importância que a ESF está 
assumindo na organização da atenção à saúde da população brasileira é fundamental a formação de 
profissionais qualificados sob a óptica da atuação generalista, tendo competências e habilidades clínicas e 
relacionais para lidar com as necessidades de saúde da pessoa e sua comunidade. A Medicina de Família 
e Comunidade (MFC) é uma especialidade médica com foco privilegiado na Atenção Primária à Saúde e, 
por isso, considerada um ponto chave na conformação do sistema de saúde. Por tal motivo, o 
conhecimento sobre esta especialidade, bem como a qualificação e as experiências vivenciais dos 
profissionais que atuam como médicos de família, são fatores importantes que podem melhorar o 
atendimento a população. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo conhecer a realidade vivencial 
do Médico, no cumprimento de suas atribuições nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e os aspectos 
que facilitam e dificultam o desenvolvimento da sua prática. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de 
campo exploratória, descritiva e quantitativa, onde a coleta de dados será feita por meio de entrevista 
estruturada, mediante aplicação de formulário com perguntas fechadas e abertas.  Os entrevistados serão 
Médicos que tenham pelo menos seis meses de experiência de trabalho nas ESFs de Marília/SP. Os dados 
obtidos serão submetidos à análise estatística, a partir de frequências absolutas e percentuais. Após serão 
tabulados e dispostos em tabelas e gráficos, que facilitará sua interpretação e análise, podendo ser 
correlacionados, permitindo maior familiaridade com a realidade vivencial dos Médicos das ESFs no 
cumprimento de suas atribuições. 

Três palavras-chave separadas por ponto: 

Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Realidade Vivencial do Médico 
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 Introdução e justificativa (fundamentação teórica- entre duas e quatro páginas, com citações). 

Nos últimos anos houve uma grande expansão das (ESFs) em todo o país, com forte apoio do Ministério da 

Saúde, sendo considerada, enquanto estratégia prioritária de estruturação da atenção básica, a principal 

porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). A ESF tem papel fundamental no primeiro contato, na 

longitudinalidade e na coordenação do cuidado, devendo operar como base de estruturação das redes de 

atenção, com suporte dos serviços de apoio diagnóstico, assistência especializada e hospitalar (FAUSTO, 

2014; BRASIL, 2011). 

A ESF funciona por meio de equipes de saúde da família, e desde 2004 são compostas por um médico, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e pelo menos quatro agentes comunitários de saúde (ACS), além 

de profissionais de saúde bucal. As equipes de saúde da família atuam em áreas geográficas definidas e 

com populações adstritas, contendo até 4000 pessoas para cada equipe, sendo 3000 a média 

recomendada, podendo ainda este número ser menor de acordo com o risco e a vulnerabilidade social da 

população coberta. (BRASIL, 2011) 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde (GRAZIANO, 2012). É desenvolvida por meio do exercício de 

práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas 

a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. A Atenção Básica tem 

a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do 

Sistema Único de Saúde (PORTARIA Nº 648/GM DE 28 DE MARÇO DE 2006). A ESF, implantado em 

1994, trouxe uma nova reorientação ao modelo de atenção à saúde, possibilitando a produção de 

resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de vida da população assistida (BRASIL, 

2012). As atribuições específicas dos profissionais da Atenção Básica deverão constar de normatização do 

município e do Distrito Federal, de acordo com as prioridades definidas pela respectiva gestão e as 

prioridades nacionais e estaduais pactuadas. Atribuições comuns a todos os profissionais: I - participar do 

processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e 

indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 
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informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; II - realizar o cuidado 

em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos 

demais espaços comunitários (escolas, associações,entre outros), quando necessário; III - realizar ações 

de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas 

prioridades e protocolos da gestão local; IV - garantir a integralidade da atenção por meio da realização de 

ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da 

demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; V - realizar busca 

ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 

importância local; VI - realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 

proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; VII - responsabilizar-

se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de 

atenção em outros serviços do sistema de saúde; VIII - participar das atividades de planejamento e 

avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; IX - promover a mobilização e 

a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; X - identificar parceiros e recursos na 

comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; XI - 

garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; 

XII - participar das atividades de educação permanente; e XIII - realizar outras ações e atividades a serem 

definidas de acordo com as prioridades locais. Ao Médico de PSF cabem atribuições específicas 

determinadas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1997), que segundo a PORTARIA Nº 648/GM DE 28 DE 

MARÇO DE 2006 são: I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas 

as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; II - realizar 

consultas clínicas e procedimentos na ESF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 

espaços comunitários (escolas, associações etc); III - realizar atividades de demanda espontânea e 

programada em clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas 

urgências clínico- cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; IV - encaminhar, quando 

necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra 

referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, 

proposto pela referência; V - indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI - contribuir e participar das atividades de 

Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e VII - participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da ESF. . Para que esses 

objetivos sejam alcançados, é necessária uma equipe multidisciplinar capacitada, pois cada profissional 

exerce um papel fundamental. (CARDOSO, 2015; SCHERER, 2016). O médico, um dos integrantes da 

equipe deve conhecer o adequado funcionamento da ESF, assim como seus princípios e diretrizes. Diante 

da importância que a ESF está assumindo na organização da atenção à saúde da população brasileira é 
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fundamental a formação de profissionais qualificados sob a óptica da atuação generalista, tendo 

competências e habilidades clínicas e relacionais para lidar com as necessidades de saúde da pessoa e 

sua comunidade. (DAMNO, 2013). Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade 

a Medicina de Família e Comunidade (MFC) é uma especialidade médica com foco privilegiado na Atenção 

Primária à Saúde e, por isso, considerada um ponto chave na conformação do sistema de saúde. Por tal 

motivo, o conhecimento sobre esta especialidade, bem como a qualificação e as experiências vivenciais 

dos profissionais que atuam como médicos de família, são fatores importantes que podem melhorar o 

atendimento dos mesmos.  

 

 Objetivos: (Gerais e específicos) 

 

Objetivo Primário: 

Conhecer a realidade vivencial do Médico, no cumprimento de suas atribuições nas ESFs do município de 

Marília/SP. 

 

Objetivo Secundário: 

-Saber como as atribuições do Médico da ESF, preconizadas pelo Ministério da Saúde, estão sendo 

cumpridas na experiência vivencial; 

-Conhecer os aspectos que facilitam e dificultam a sua prática. 

 

 Metodologia (material e métodos): 

Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória, descritiva e quantitativa. O cenário da pesquisa será nas 

ESFs da cidade de Marília/SP, tendo como população médicos com 6 meses ou mais de experiência na 

saúde da família: O critério de inclusão  utilizado será  Médicos com pelo menos seis meses de experiência 

na ESF, o que permite estarem mais familiarizados com o serviço prestado pelas ESFs e com suas 

atribuições. Esse fato pôde ser verificado previamente através de contato telefônico com os Médicos das 

ESFs do município. Os números de telefone serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Higiene e Saúde 

de Marília/SP. Instrumento de Coleta de Dados: A coleta de dados será feita por meio de entrevista 

estruturada. O formulário utilizado neste trabalho é uma adaptação do formulário usado por Ferraz, 2007, 

em pesquisa semelhante, o qual é composto por questões fechadas e abertas que visam obter informações 

de caracterização dos profissionais, como: sexo, idade, tempo de atuação na ESF e especialização; 

informações quanto as suas atribuições, como: se recebem capacitação permanente, se conhecem todas 

as atribuições preconizadas pelo MS e como às tem cumprido, também quais fatores mais facilitam e mais 

dificultam a sua prática. A identificação dos sujeitos neste formulário se dará da seguinte forma: M1, M2, 

etc., sendo M de Médico, e os números representando a ordem em que foram entrevistados. 

Operacionalização da Coleta de Dados. A coleta de dados será realizada somente após:- Apreciação e 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIMAR; - Submissão ao Conselho Municipal 
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de Avaliação em Pesquisa/COMAP, e autorização da Secretária da Saúde para o acesso e início à coleta 

de dados na Rede Municipal de Saúde de Marília; - Agendamento de horário para entrevista através de 

contato telefônico com os Médicos em suas ESFs;- Fornecimento de informações aos entrevistados sobre 

o teor da pesquisa e convite para a participação da mesma;- Assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo-I) pelos sujeitos que aceitarem participar da pesquisa.Depois os dados serão 

coletados pela própria pesquisadora mediante a entrevista e registrados em formulário próprio utilizado 

para cada um dos entrevistados.  

 
 

 Referências (apenas as obras citadas na introdução e justificativa) 

 
1-SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. ver. e atual. São Paulo: Cortez, 
2007.304p.  
 
2- Fausto MCR, Giovanella L, Mendonça MHM, Seidl H, Gagno J. A posição da Estratégia Saúde da 
Família na rede de atenção à saúde na perspectiva das equipes e usuários participantes do PMAQ-
AB. Saúde Debate 2014; 38(n. esp.): 13-33.  
 
3- Brasil. Decreto Federal nº 7.508 de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União 2011; 29 jun. 
 
4-Graziano AP, Egry EY. Micropolítica do trabalho dos profissionais de saúde na UBS: visão sobre 
necessidades de saúde das famílias. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2012 [acesso 2016 Mar 22]; 
46(3):650-6. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n3/17.pdf 
 
5- Ministério da Saúde (Br). Portaria nº 648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica 
para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília 
(DF): Ministério da Saúde; 2006. Disponível em: /dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-
648.htm >. Acesso em 3 de março de 2016.  
 
6-BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 
2012. (Série E. Legislação em Saúde) 
 
7-Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação de Saúde da Comunidade. 
Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial. Brasília. Ministério da 
Saúde, 1997.36p. 
 
8-CARDOSO, C.M.L; BRITO, M.J.M; PEREIRA, M.O; MOREIRA, D.A; TIBÃES,H.B.B. A vivência do 
sofrimento moral na estratégia de saúde da família: realidade expressa em cenas cotidianas. 
Investigação Qualitativa em Saúde. v.1. p.547-52. 2015.  
 
9-SCHERER, M. D.A. et al . Cursos de especialização em Saúde da Família: o que muda no trabalho 
com a formação?. Interface (Botucatu), Botucatu, 2016 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832016005007101&lng=en&nrm=iso>. 
access on  28  Apr.  2016.  Epub Apr 01, 2016.  http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622015.0020. 
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 Disseminação dos resultados (participação em eventos científicos, publicação em periódicos da 
área, etc.): 

 
O Resultado desta pesquisa será apresentado em eventos científicos e publicado em periódico da área. 
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CRONOGRAMA 

ETAPAS 
(as etapas devem atender aos 
objetivos do projeto) 

 

03/ 

2016 

 

04/ 

2016 

 

05/ 

2016 

 

06 a 

07 

2016 

 

08 a 09 

2016 

 

10/ 

 2016 

 

11/ 

2016 

Leitura e Fichamento X X X  X  X X  

Construção do Projeto X       

Encaminhamento do Projeto ao CEP   X      

Coleta de Dados   X X    

Análise dos Dados Coletados     X   

Descrição dos Resultados e 
Discussão 

    X   

Redação Final      X X  

Entrega do Trabalho       X 

 Recursos Necessários:  

Despesas                                                                             Unitário (R$)                   Total (R$) 

   

TOTAL R$  

                                                

 

____________________________________________               
___________________________________ 
Docente orientador:Flávia Vilas Boas Ortiz Carli                  Líder: Rafaella Rafaella Rino 
Guimarães 
 
                                                                         

   
___________________________________ 

              Walkiria M. H. Ferrer 
Núcleo de Apoio à Pesquisa – NAP/UNIMAR                                           22/04/2016 
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ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I. Dados de Identificação do sujeito da pesquisa. 

•Nome:_________________________________________________________________________ 

•Local da entrevista:_______________________________________________________________ 

 

II. Dados sobre a pesquisa científica/pesquisadoras: 

 

• Título do Projeto: REALIDADE VIVENCIAL DO MÉDICO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA 

Orientadora: Flávia Vilas Boas Ortiz Carli. Inscrição no Conselho Regional: COREn 01005 – 95 

Cargo/função: Professor Universitário. Instituição: Universidade de Marília – UNIMAR. Endereço: 

Av. Republica 738 - Jardim Marília, Marília - SP, CEP: 17509-054 - Fone: (14) 2105400. E-mail: 

flaviavvilasboas@gmail.com 

• Título do Projeto: REALIDADE VIVENCIAL DO MÉDICO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA 

Orientadora: Tereza Laís Menegucci Zutin. Inscrição no Conselho Regional: COREn 

38876Cargo/função: Professor Universitário. Instituição: Universidade de Marília – UNIMAR. 

Endereço: Rua Coronel José Braz, 1495. B. Salgado Filho, Marília-SP. CEP: 17519-580 Fone: (14) 

21054088. E-mail: laiszutin@hotmail.com 

III. Avaliação do Risco da Pesquisa: Sem risco (aquela em que não se realiza nenhuma 

intervenção ou modificação nas variáveis fisiológicas, psicológicas e sociais do indivíduo, tais 

como entrevistas e questionários). 

IV. Consentimento: O presente estudo permitirá conhecer a realidade vivencial do Médico, no 

cumprimento de suas atribuições nas Estratégias de Saúde da Família e Saber como as suas 

atribuições, preconizadas pelo Ministério da Saúde, estão sendo cumpridas na experiência vivencial, 

conhecendo assim, os aspectos que facilitam e dificultam o desenvolvimento da sua prática. O 

pesquisador poderá utilizar os resultados advindos da pesquisa para divulgação em reuniões de 

caráter científico e/ou publicações em meios especializados. E se compromete a proporcionar 

informação atualizada obtida durante o estudo 

V. Consentimento pós-esclarecimento: 

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador, consinto em participar 

na amostragem do projeto de pesquisa em questão, por livre vontade sem que tenha sido submetido 

a qualquer tipo de pressão. 

 

Marília, __de ________________ de 2016. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do sujeito entrevistado. 

 

_______________________________________________ 
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