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Saiba mais sobre o
Programa Saúde na
Família na Internet:
http://www.saude.
gov.br/ psf/
programa/index.asp

Na gestão do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, o
Ministério da Saúde tem
como meta dobrar o número
de equipes do Programa
Saúde na Família (PSF) nos
próximos quatro anos, atin-
gindo 100 milhões de habi-
tantes, ou cerca de 77% da
população brasileira. O proje-
to será efetivado com a
capacitação de quatro a cinco
mil equipes por ano em todo
o país. Ao final de 2006, das
atuais 15 mil, o PSF terá entre
30 mil e 32 mil equipes. O programa con-
tará também com profissionais qualificados
em áreas específicas.

Segundo o ministro Humberto Costa,
"não adianta discutir o PSF sem pensar na
possibilidade de criação de grupos de reta-
guarda." De acordo com a proposta do mi-

nistro, essas equipes de traba-
lhadores da saúde prestariam
assistência em situações nas
quais os profissionais do PSF
não estivessem habilitados a
resolver o problema, como,
por exemplo, nos casos de
saúde mental. Os profissio-
nais das equipes de retaguar-
da atuariam como colabora-
dores dos generalistas.

O ministro Humberto
Costa também quer implan-
tar uma equipe de saúde
bucal em cada unidade do

PSF. Mas isso vai depender dos recursos
financeiros da pasta da Saúde. O ministro
diz que "toda equipe do PSF tem que contar
com um dentista, um técnico de higiene
dentária e um auxiliar de consultório den-
tário." Segundo ele, essa é uma preocu-
pação do presidente Lula. 

"AMPLIAR 
O PSF É 
ASSEGURAR
QUALIDADE 
DE VIDA À
POPULAÇÃO
DE BAIXA
RENDA"
Ministro Humberto Costa

MAIS 
RECURSOS

O Ministério da Saúde
vai destinar mais
verbas para o PSF.
Hoje, os municípios
recebem próximo de
um terço dos recursos
para o pagamento das
despesas do programa.
A nova gestão da pasta
da Saúde pretende
ainda debater com os
gestores estaduais a
possibilidade de
construção de um
pacto entre os
administradores das
três esferas de governo
(municipal, estadual e
federal) para que seja
estabelecida uma
divisão de incentivos
para o funcionamento
do PSF em cada
município. A intenção
é que os governos
estaduais contribuam
com 25% dos recursos
financeiros, as
prefeituras municipais
com 25% e ao
Ministério caberia os
50% restantes.
Essas novas metas do
PSF serão efetivadas
com o apoio do Proesf
(Projeto de Expansão e
Consolidação do
Saúde da Família). O
acordo, selado ano
passado entre o
governo federal e o
Banco Mundial,
colocará à disposição
do Programa US$ 550
milhões em sete anos
para serem utilizados
em atividades que
envolvam a
manutenção da saúde
da família. Desse valor,
metade será financiada
pelo BIRD e a outra
metade representa a
contrapartida do
governo brasileiro.

@ ON LINE

PSF VAI DOBRAR EQUIPES
E COBERTURA ATÉ 2006
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PROGRAMA TEM 
16,6 MIL EQUIPES

O Programa Saúde da Família (PSF) fechou 2002 com cerca de 55
milhões de brasileiros assistidos, quase 32% da população.
Atualmente, o PSF tem 16.698 equipes, presentes em 4.161
municípios brasileiros, comprovando o compromisso dos gestores
estaduais e municipais do Ministério da Saúde em propiciar  o
avanço e a sustentabilidade do programa.

170 mil
agentes comunitários
de saúde estão
presentes em mais
de 90% dos
municípios brasileiros

Os agentes
comunitários de saúde
são responsáveis pelo
acompanhamento de

89 MILHÕES 
de pessoas em mais de 

5 MIL municípios
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EQUIPE
Cada equipe é capacitada para conhecer a
realidade das famílias pelas quais é responsável.
Elas identificam os problemas de saúde e as
situações de risco às quais a população está
exposta.

MÉDICO 
Assiste a todos os integrantes de cada família,
independente de sexo e idade e desenvolve ações
preventivas e de promoção da qualidade de vida
da população

ENFERMEIRO
Supervisiona o trabalho do agente comunitário de
saúde e do auxiliar de enfermagem, realiza
consultas de enfermagem na unidade de saúde

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Realiza procedimentos de enfermagem na unidade
básica de saúde, no domicílio e executa ações de
orientação sanitária

AGENTE COMUNITÁRIO
Faz a ligação entre as famílias e o serviço de
saúde. É também o responsável pelo mapeamento
de cada área e o cadastramento das famílias 

O Projeto de Expansão e Consolidação do
Saúde da Família (Proesf) está dividido em três
componentes. O primeiro tem os grandes cen-
tros urbanos como foco da destinação dos
recursos. O segundo componente é a capaci-
tação dos recursos humanos e o terceiro está
relacionado a pesquisas para monitoramento e
busca de solução para problemas existentes no
Programa.

Cada EQUIPE do PSF atende até 4.500 pes-
soas. São compostas por um MÉDICO genera-
lista, ou médico de família, um ENFERMEIRO,
um AUXILIAR DE ENFERMAGEM e cinco ou
seis AGENTES COMUNITÁRIOS. Esses últimos
exercem um trabalho fundamental para a
manutenção da saúde no país. Existem 170 mil
agentes comunitários presentes em mais de
90% dos municípios brasileiros. São eles os
responsáveis pelo acompanhamento de 89 mi-
lhões de pessoas em mais de 5 mil municípios.

De cada dois brasileiros, um recebe a visita
periódica de um agente comunitário de saúde,
que o orienta sobre nutrição infantil, saneamento
básico, acompa-nhamento da gravidez. Ele tam-
bém faz um trabalho de prevenção de doenças,
como malária, hanseníase e tuberculose.

O programa soluciona problemas de saúde,
o que colabora para manter a qualidade de
vida da população e impede um congestiona-
mento nas filas dos hospitais. De 80% a 85%
dos problemas de saúde da população podem
ser resolvidos nas unidades básicas de saúde,
explica o ministro Humberto Costa.

Os principais benefícios que o PSF propor-
ciona aos municípios são a melhoria dos indi-
cadores de saúde, como a redução da mortali-
dade infantil e o aumento do número de consul-
tas pré-natal, o estabelecimento de um vínculo
de responsabilidade entre as famílias e os profis-
sionais de saúde e a ampliação do número de
pessoas atendidas pelas unidades de saúde. O
programa também oferece um maior acompa-
nhamento dos problemas de saúde da população
(hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase)
e a diminuição do número de exames comple-
mentares, de encaminhamentos de emergência e
de internações hospitalares.
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