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� Década de 80: início da experiência de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) pelo MSComunitários de Saúde (ACS) pelo MS

� 1991: Criação oficial do PACS pelo MS
� 1994: Criação do Programa Saúde da Família
� No município de São Paulo:

� Implantação do PSF na zona leste de São Paulo em 1996

� Parceria com a Secretária Estadual de Saúde e organizações 
sociais (OS)sociais (OS)

� Municipalização em 2001 mantendo a parceria com OS’s



� Revisão da Portaria nº 648/GM/MS (2006)
Considera a consolidação da estratégia saúde � Considera a consolidação da estratégia saúde 
da família como forma prioritária para 
reorganização da atenção básica no Brasil

� Estabelece a equipe multiprofissional como 
item necessário à ESFitem necessário à ESF



� Médico generalista ou especialista em saúde da 
família ou médico de família e comunidadefamília ou médico de família e comunidade

� Enfermeiro generalista ou especialista em saúde da 
família

� Auxiliar ou técnico de enfermagem
� Agentes comunitários de saúde
� Profissionais de saúde bucal podem ser fazer parte � Profissionais de saúde bucal podem ser fazer parte 

(dentista, auxiliar/técnico)





Equipes de Saúde da Família

Região População Municípios 
com eq. 

SF

Cred.MS Cadastr. 
no sistema

Implantadas Prop. 
Pop. 

coberta 
estimada

BRASIL 192.379.287 5260 42.390 34.116 33.193 54,78%

SP 
ESTADO

41.587.182 513 5.428 3.859 3.804 30,82%
ESTADO

SP 
CAPITAL

11.376.119 - 1.200 1.127 1.110 33,84%



� Qualificação da força de trabalho
Valorização dos profissionais de saúde� Valorização dos profissionais de saúde

� Formação e educação permanente dos 
profissionais das equipes

� Garantia de direitos trabalhistas e 
previdenciários

� Qualificação dos vínculos de trabalho� Qualificação dos vínculos de trabalho
� Articular com o ME estratégias para a 

formação de profissionais e gestores com 
perfil adequado à Atenção Básica



� Demografia Médica no Brasil (2011, 2013) e em 
São Paulo (2012) – CREMESPSão Paulo (2012) – CREMESP
� Médicos com MFC entre suas três especialidades 

registradas

� Brasil: 3253 (19ª)
� 33.193 eSF implantadas, diferença de 29.940 equipes

� Estado de São Paulo: 440 (35ª)� Estado de São Paulo: 440 (35ª)

� 3.804 eSF implantadas, diferença de 3.364 equipes

� Pesquisa sobre fixação de médicos na APS em 
preparação pela CT MFC



� Número de pacientes por equipe
Exemplo: profissional 40h com 3000 pacientes� Exemplo: profissional 40h com 3000 pacientes
� Situação 1: “só atende”

� 44 semanas x 40h x 60 minutos / 3000 pacientes

� 35,2 minutos por paciente por ano

� Situação 2: 4h de VD/semana, 6h de reunião/semana 
(equipe, UBS, NASF)(equipe, UBS, NASF)

� 44 semanas x 30h x 60 minutos / 3000 pacientes

� 26,4 minutos por paciente por ano



� Avaliação numérica da assistência
Infra-estrutura das unidades� Infra-estrutura das unidades

� Relações de trabalho
� Migração médica entre parceiras

� Rede assistencial
� Nível secundário engarrafado

� Problemas na contra-referência� Problemas na contra-referência

� Relação com os AMA's
� Trabalho em equipe



� http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/esf/equip
es_esf_2012.pdf
Programa Saúde da Família. � Programa Saúde da Família. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Sa%C3%BAde_da_Fam%C3%ADlia

� PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011. 
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/110154-2488.html

� Atenção Básica e a Saúde da Família. http://dab.saude.gov.br/abnumeros.php
� Histórico de Cobertura da Saúde da Família. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php
� Estratégia saúde da família. http://www.santamarcelina.org/aps/estrategia-saude-

familia.aspfamilia.asp
� Demografia médica no Brasil (volumes 1 e 2) e em São Paulo. 

www.cremesp.org.br.




