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PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: NÓS CRÍTICOS EM SUA CONCRETIZAÇÃO. 
Natália de Ávila Soares, Daiane Haas, Eloir Antônio Vial, Márcia Eliana Tirello, Raquel Brondizia 
Panizzi Fernandes, Jose Roque Junges e Lucilda Selli (orient.) (UNISINOS). 

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi criado como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial. 
Trata-se de um projeto centrado na qualidade de vida e na relação das equipes de saúde com a comunidade, 
privilegiando a abordagem familiar. O presente trabalho se insere na pesquisa “A percepção dos profissionais sobre 
os aspectos éticos do Programa de Saúde da Família do município de Campo Bom”, vinculada ao Programa de Pós 
Graduação em Saúde Coletiva da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Tem por objetivo captar a 
percepção dos profissionais sobre os aspectos éticos do programa que influenciam em sua concretização. A 
metodologia caracteriza-se como exploratória descritiva, com amostra intencional e abordagem qualitativa, usando 
como técnica para a coleta de dados a discussão de grupo focal e posteriormente a análise de conteúdo. A amostra é 
formada por 12 integrantes das sete equipes do PSF do município de Campo Bom - RS, escolhidos segundo critérios 
de competências profissionais. Como resultado, evidenciam-se, principalmente, cinco nós críticos relacionados ao 
programa, que seriam: a relação da equipe com a comunidade e suas redes de apoio, onde estas devem ser 
responsáveis na construção de seus processos de saúde; a visão da família como uma unidade de saúde, focando a 
atenção da equipe para um ‘indivíduo em relação’; a demanda espontânea pela ‘cura’, com a sobrecarga de 
atendimentos individuais, dificultando a principal oferta do programa que são os procedimentos em comunidade; os 
processos de trabalho em equipe que, superando o modelo hegemônico, devem ser pensados de forma 
interdisciplinar; e a formação dos profissionais que trabalham no programa, formados dentro de um paradigma 
médico hospitalocêntrico e, conseqüentemente, não se encontram em harmonia com o perfil exigido neste novo 
programa. 
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