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Estratégia Saúde da Família (ESF)

• 1994 – Programa Saúde da Família (PSF) - estratégia de reorientação do modelo
assistencial, baseada no trabalho de equipes multiprofissionais em Unidades
Básicas de Saúde (UBS).

• Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de uma população
adscrita, localizada em uma área delimitada, através de ações de promoção de
saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais
frequentes.

• Assistência às famílias inseridas em seu ambiente físico e social, compreendendo
a visão ampliada da saúde, possibilitando ações não apenas curativas.



Atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde: 

• Acesso do primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde;

• Longitudinalidade;

• Integralidade;

• Coordenação da atenção.



Principais programas da Atenção Primária a serem 
executadas pela Estratégia Saúde da Família:

• Atenção à Saúde da Criança

• Atenção à Saúde da Mulher

• Controle de Hipertensão e Diabetes

• Controle de Tuberculose

• Eliminação da Hanseníase

• Ações de Saúde Bucal

Todas essas ações de forma conjunta ou isolada trabalham com os conceitos de 
promoção, prevenção e controle de doenças e agravos, estão diretamente ligadas ao 

processo de Vigilância à Saúde.



Principais atividades da equipe de Saúde da 
Família (eSF):

▪ Mapeamento da área adscrita e dos equipamentos sociais presentes nesse
território.

▪ Planejamento, busca ativa, cadastramento e acompanhamento das famílias.

▪ Acolhimento e marcação de consultas.

▪ Ações individuais e/ou coletivas de promoção à saúde e prevenção de doenças.

▪ Consultas médicas, de enfermagem e de odontologia.



Principais atividades da equipe de Saúde da 
Família (eSF):

▪ Realização de procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem:
imunizações, inalações, curativos, drenagem de abscessos e suturas.

▪ Administração de medicamentos orais e injetáveis, terapia de reidratação, entre
outras.

▪ Acolhimento e urgências básicas de enfermagem, de medicina e de odontologia.

▪ Realização de encaminhamento adequado das urgências e de casos de maior
complexidade.



Como é feito o planejamento das ações?



Lacerda; Botelho; Coluci 2012



PLANEJAMENTO...

• ONDE ESTAMOS?

• ONDE QUEREMOS CHEGAR?

• QUAL O CAMINHO A SEGUIR?

• TEMOS OBJETIVOS?

j.alexandre.pereira.zip.net



Planejamento local em saúde

O processo de planejamento começa com o reconhecimento da
realidade e dos problemas por meio da identificação das condições
indesejáveis que devem ser modificadas. Desta maneira o primeiro
passo do planejamento é o diagnóstico da situação.

Lacerda; Botelho; Coluci 2012



Planejamento local em saúde

O primeiro passo para identificar o problema e a necessidade de saúde
da população consiste em conhecer o seu território de atuação.

A equipe deverá definir os limites geográficos e a população referente a
este espaço, deverá também perceber a dinâmica social, cultural e de
serviços instalados no local, e ainda reconhecer os aspectos
epidemiológicos em questão.

Lacerda; Botelho; Coluci 2012



Territorialização
ELEMENTOS CONCEITUAIS

OBJETIVO

CARACTERIZAÇÃO



Territorialização:

Demarcação de limites das áreas de atuação dos serviços; de
reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social existente
nessas áreas; e de estabelecimento de relações horizontais com outros
serviços adjacentes e verticais com centros de referência (Pereira &
Barcellos, 2006).

❖Importante para o planejamento, a avaliação e a auto-
avaliação, para a definição das prioridades e das ações.



Áreas de risco

Topografia Limites da  área
Características do solo 

Áreas de enchente, desabamentos deslizes 

Ocupação
Quantas pessoas?
Densidade demográfica? 

Características ambientais
Serviços

Escolas? quantos alunos?
Entidades comunitárias 
Igrejas
ONGS

Área urbana ou rural?

Características socioeconômicas

Qual é o perfil epidemiológico?



Elementos:

• FAMÍLIA: menor nível de atenção.

• MICROÁREA: é formada por um conjunto de famílias que congrega
aproximadamente 750 habitantes, constituindo a unidade operacional do
Agente Comunitário de Saúde (ACS).

• ÁREA: é formada pelo conjunto de microáreas, nem sempre contíguas,
onde atua uma equipe de saúde da família, e residem em torno de 2.400 a
4.500 pessoas. Em alguns documentos do PSF, define-se a área de atuação
de uma equipe segundo o número de famílias entre 600 e 1.000 famílias
(Brasil, 1997).

• SEGMENTO TERRITORIAL: é um conjunto de áreas contíguas que pode
corresponder à delimitação de um Distrito Sanitário.



Territórios:

• TERRITÓRIO-DISTRITO – delimitação político-administrativa usada
para organização do sistema de atenção.

• TERRITÓRIO-ÁREA – delimitação da área de abrangência de uma
unidade de saúde, a área de atuação de equipes de saúde.

• TERRITÓRIO-MICROÁREA – área de atuação do Agente Comunitário
de Saúde (ACS), delimitada com a lógica da homogeneidade
socioeconômica-sanitária.

• TERRITÓRIO-MORADIA – lugar de residência da família.



Requisitos importantes para a delimitação das 
áreas e microáreas:

• A área deve conter um valor máximo de população de modo a
permitir um atendimento às suas demandas de saúde (um agente de
saúde deve ser responsável por no máximo 750 pessoas).

• A área deve conter uma população mais ou menos homogênea do
ponto de vista socioeconômico e epidemiológico, caracterizando
áreas homogêneas de risco.

• A área deve conter uma unidade básica de saúde (UBS) que será a
sede da ESF e local de atendimento da população adscrita.

• Os limites da área devem considerar barreiras físicas e vias de acesso
e transporte da população às unidades de saúde.
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Política Nacional de Atenção Básica
Portaria Nº 2488 de 21 de outubro de 2011

São características do processo de trabalho das equipes de atenção básica:

I - Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade
das UBS e das equipes;

II - Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de
acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de
intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios
de frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. Inclui-se aqui o
planejamento e organização da agenda de trabalho compartilhado de todos
os profissionais e recomenda-se evitar a divisão de agenda segundo critérios
de problemas de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias, dificultando o
acesso dos usuários;



Política Nacional de Atenção Básica
Portaria Nº 2488 de 21 de outubro de 2011

São 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 e vulnerabilidades;

II - Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no
sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma
sistemática, os dados para a análise da situação de saúde, considerando as
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e
epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem
acompanhadas no planejamento local;

III - Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no
âmbito da unidade de saúde, e, quando necessário, no domicílio e nos
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros);



Estudo dirigido:
1. Qual a importância da territorialização?

Planejamento, avaliação e auto-avaliação, definição de prioridades e das ações.

2. Qual o primeiro passo do planejamento?

Saber onde estamos, reconhecer a realidade e identificação dos problemas ou situações
indesejáveis – diagnóstico da situação.

3. Qual o primeiro passo para identificar os problemas e as necessidades de saúde de uma
população?

Conhecer o território de atuação: definir os limites geográficos e a população referente a
este espaço; perceber a dinâmica social, cultural e de serviços instalados no local;
reconhecer os aspectos epidemiológicos em questão.

4. Quais são os aspectos do território que devem ser definidos?

- Limites,

- Características do solo (topografia, ocupação, propriedades),

- Características ambientais,

- Áreas de riscos (lixo esgoto, enchentes, desabamentos, deslizes).



Estudo dirigido:
5. Quais são os aspectos institucionais que devem ser definidos?

Serviços de saúde, tipo e número de escolas, número de estudantes, localização
espacial, evasão escolar, entidades comunitárias, associação de bairros, igrejas,
ONGs.

6. Quais são os aspectos demográficos que devem ser definidos?

População geral, sexo, faixa etária, localização de conglomerados (rural, urbanos,
misto), número de famílias.

7. Quais são os aspectos socioeconômicos que devem ser definidos?

Tipos de atividades econômicas (industrial, comercial), distribuição de renda,
escolaridade, condição de moradia, acesso a equipamentos sociais (luz, água,
saneamento, escolas, serviços de transporte, meios de comunicação, organizações
sociais.

8. Quais são os aspectos epidemiológicos que devem ser conhecidos?

Morbidade e mortalidade por faixa etária e área, endemias, natalidade, cobertura
vacinal, etc. Principais problemas com os diferentes ciclos de vida e com os
deficientes.



Estudo dirigido:
9. Quais são as ferramentas da Territorialização?

Mapa de delimitação geográfica ou de território e o Mapa Inteligente.

10. O que é um Mapa?

É uma representação gráfica do bairro ou território sob a responsabilidade da
equipe de saúde. Tem o objetivo de facilitar a visualização do território e conhecer
suas particularidades.

11. Para que serve o Mapa Territorial?

Pode ficar exposto na recepção da UBS e serve para a visualização espacial do
território e sua localização. A localização da UBS dentro do território, com as
microáreas e instituições de referência.

12. Quais as características do Mapa Inteligente?

É construído a partir do Mapa Territorial e com informações geográficas,
ambientais, sociais, demográficas e de saúde. Pode ser feito por microáreas, e não
deve ficar exposto à população.



Estudo dirigido:
13. Quais as informações que o Mapa Inteligente pode ter?

Todas as informações que a equipe julgar serem importantes para o seu planejamento.
Pode ter:

- Fluxo da população nas ruas;

- Transportes utilizados;

- Barreiras geográficas que dificultam o acesso da população à unidade e no bairro;

- Características de moradias e entorno;

- Condições de saneamento básico, presença de esgoto a céu aberto e lixo, área
abastecida por água tratada e fluoretada, infraestrutura urbanística (ruas, calçadas,
praças, escolas, igrejas, jardins, etc.);

- Presença de animais e área de risco social;

- Áreas de situação de risco ou vulnerabilidade, dados demográficos e epidemiológicos;

- Marcadores de saúde: crianças menores de 2 anos, gestantes, idosos acamados, pessoas
com deficiências, pessoas com doenças crônicas, etc..
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