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RESUMO 
 

Este artigo visa retratar qual o papel de atuação do psicólogo na Equipe Saúde da Família, a 

inserção deste que se deu pela descentralização do médico como detento do único saber, e ai 

surge então à equipe multiprofissional, e com isso ocorre a entrada do Psicólogo nessa equipe. 

Será retratado seu papel de atuação, sua inserção, a criação dos PSF – PROGRAMA DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA, que preconizou essa modificação na forma de atendimento e também do corpo 

profissional, a demanda social fez com que se houvesse a necessidade de se inserir o psicólogo 

nesse setor, retrataremos aqui então todos estes quesitos, tanto a atuação quanto o seu modo de 

inserção.  

 

Palavras-chave: Atuação do psicólogo, equipe saúde da família. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Antes de falar da atuação do psicólogo na Equipe Saúde da Família, é importante relatar 

como se deu essa inserção, como foi a entrada deste profissional nesse setor. De acordo com 

Paim, Almeida Filho (1998) essa entrada se deu por meio da consolidação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), no Brasil, este sistema agregou a importância da equipe multiprofissional, a 

inserção de diferentes profissionais no campo da saúde, valorizando assim a as diversas áreas de 
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trabalho no campo da saúde coletiva.  E esta equipe é relevante na proposta que o SUS tem 

priorizado que é a atenção a saúde primária. 

É diante dessa proposta que o Ministério da Saúde (MS) criou os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), tendo como seu objetivo fundamental amparar a inclusão da 

Estratégia Saúde da Família na rede de serviços, ampliando também a abrangência e o alvo das 

ações da Atenção Básica, alargando assim a resolubilidade desta, avigorando os processos de 

territorialização e regionalização em saúde (BRASIL, 2010).  

Toda essa entrada foi conseqüência da implantação em 1994 pelo Ministério da Saúde, do 

Programa de Saúde da Família-PSF, que possuía como estratégia para a reorganização do sistema 

de saúde a partir da reestruturação da atenção básica em saúde, foi através disto que o programa 

passou a receber incentivos governamentais dos níveis federais e estaduais, para a sua 

implantação nos municípios brasileiros, e assim inserir o trabalho de uma equipe 

multiprofissional.Por ocasião deste foi então que o Ministério da Saúde preconizou que uma 

equipe de PSF deveria ser multiprofissional composta, no mínimo, por um clínico geral, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde. 

(BittencourtI, MateusII) 

A partir daí então foi preciso que ocorresse o desenvolvimento de uma nova forma de 

trabalhar, uma nova construção na equipe profissional, era preciso que houvesse não só a 

inserção daqueles profissionais já ditos acima, como enfermeiros, médicos, mais era preciso que 

se aproximasse da realidade daquela comunidade, a realidade daquele individuo e de todo seu 

contexto, é daí que surge a necessidade e a entrada do psicólogo nos PSF’s, pois através da sua 

formação teórica, da sua bagagem e capacidade de atuar nesse  tipo situação foram com que o 

fizeram ir para dentro do Programa de Saúde da Família, para que se assim conhecendo tanto a 

comunidade quanto o individuo em sua totalidade, pudesse então elaborar planos de ação no 

enfrentamento do processo saúde-doença. 

Este presente artigo tem então como sua intenção priorizar e enfatizar as possíveis formas 

de atuação do psicólogo na rede básica de saúde. Segundo Ministério da Saúde, o PSF é "[...] 

uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação 

de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde". Dessa forma, o principal objetivo 

do PSF é, de acordo com Franco: "[...] a reorganização da prática assistencial em novas bases e 

critérios, em substituição ao modelo tradicional de assistência, orientado para a cura de doenças e 

no hospital".  

Com isso tem se a pretensão de que neste artigo podemos ressaltar o papel do psicólogo 

nessa nova configuração de equipe multiprofissional e nessa nova forma e sistema de saúde. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com Lages (2002), tanto a criação, quanto a implantação e a expansão do PSF 

ocorreram no governo de Itamar Franco (1992-94) a partir da nomeação do Ministro da Saúde 

Henrique Santillo, em agosto de 1993.Este que então decidiu, após uma reunião sobre o tema 

saúde da família, que, no ano 1994, seria implantado o PSF nos vinte e seis Estados mais o 

Distrito Federal, contando, para isso, com o grupo inicial de duas mil e quinhentas equipes a 

beneficiar dois milhões de famílias. 

O PSF teria como principal meta modificar as estratégias no modo de atuação de 

assistência à saúde do País, que até então tinha como prioridade a cura e não a prevenção. Para 

ele este modo estava indo  de contra mão, afinal seria muito melhor e até mesmo mais fácil 

prevenir, para que então aquela população saudável não desencadeie algum tipo de 

enfermidade/doença. Era primordial haver a promoção da saúde na comunidade, para o 

individuo. Ou seja, a equipe dos PSF ia estar em contato direto com a população, com isso eles 

teriam o objetivo de orientar as famílias sobre doenças, como evitá-las, quando o tratamento 

fosse necessário, como fazê-lo, onde pedir ajuda, e assim essa equipe visa então a colaborar com 

a promoção da saúde.  Essas equipes atuam no nível primário, o atendimento ocorre nas unidades 

de cada bairro, e a equipe é organizada de acordo com a demanda do local, é vendo as 

necessidades do local, que vai se montando a equipe multiprofissional. Estes devem atuar de 

forma isolada, mas sempre que fosse oportuno ter contato e criar vínculos com outros segmentos 

sociais.  

Com isso, podemos ver que a Equipe Saúde da Família prioriza o atendimento primário, 

com isso o psicólogo deva atuar inicialmente na recepção dos usuários, acolhendo os e 

colaborando para que estes se aderem ao programa, criando uma confiança com aqueles que ali 

trabalham.  

O Conselho Federal de Psicologia (2005) diz que’’ [...] procede ao estudo e análise dos 

processos intrapessoais e das relações interpessoais, possibilitando a compreensão do 

comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das instituições de várias naturezas, 

onde quer que se dêem essas relações. Aplica conhecimento teórico e técnico da Psicologia, com 

o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua 

história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a condições políticas, históricas e 

culturais.’’ 

O psicólogo seja em qual for sua área de atuação clínica, escolar, organizacional, dentre 

outras, o psicólogo deve favorecer que haja o respeito  a dignidade e se mantenha a integridade 

do individuo. Com isso podemos perceber o quanto é imprescindível a inclusão deste na equipe 

multiprofissional da Saúde da Família.   Para França e Viana ( 2006) essa entrada do psicólogo 
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ao PSF, já advém desde a reforma psiquiatra, onde visava a desinstitucionalização e a 

humanização dos serviços oferecidos aos usuários, que antes de tal reforma eram tratados com 

total descaso, são elas quem diz que: ‘’ a questão da reforma psiquiátrica, que prioriza a 

desconstrução do dispositivo e do paradigma da psiquiatria manicomial, por meio da 

humanização do serviço e desinstitucionalização dos usuários, tanto agudos quanto crônicos, 

implicando maior participação da família e mesmo da sociedade no tratamento bem como 

evitando casos de abandono de portadores de transtornos mentais nas unidades de saúde, 

possibilitando o trabalho de questões referentes à prevenção e à promoção da saúde mental da 

população de maneira geral e a reabilitação daqueles que sofreram déficits, seqüelas ou daqueles 

pelos quais a Medicina atual nada pode fazer, proporcionando a possibilidade de saírem da 

condição de loucos, alienados, para a condição de atores do próprio processo de saúde/doença, e, 

em conseqüência, favorecendo a construção da cidadania.’’ ( França, Viana. 2006) 

Perante a isso, o psicólogo desencadeia uma importante função na Saúde da Família onde 

este vai atuar na prevenção do bem estar psíquico, que conseqüentemente colabora para os outros 

níveis que implicam em um estado pleno de saúde, como o físico, a interatividade social, por 

exemplo. Então o PSF que visa a melhoria de vida e a qualidade de tal dos usuários e da 

comunidade pertencente, o psicólogo então conhecerá esse público alvo, fará o contato com ele, e 

com os demais membros da comunidade , vendo então qual a demanda daquele determinado 

ambiente, quais são as necessidades dali, com isso juntamente com os outros profissionais 

daquela determinada equipe poderá então desenvolver um projeto de ação específico para aquele 

determinado grupo.  Outra especificidade do psicólogo é atuar na promoção á saúde mental dos 

indivíduos, levando em consideração os recursos que a ele está disponível. 

 É papel do psicólogo agir de forma ética, levar em consideração o sujeito  em sua 

totalidade, cumprindo os deveres instituídos pela profissão, agir de forma coerente. É preciso não 

se envolver em questões externas do indivíduo, como por exemplo, a família, questões 

particulares, exceto quando estas envolvam e atinja de alguma forma o paciente de forma direta.  

Com isso podemos ver que de acordo com Guzzo (2002) o psicólogo tem com papel 

colaborar tanto na implementação quanto na elaboração de novos projetos e ações no campo da 

saúde, junto com a equipe multidisciplinar, e conseqüentemente em formas de avaliar a qualidade 

do serviço que esta sendo oferecida a comunidade. É de grande importância também que se criem 

vínculos com os dispositivos disponíveis na comunidade, oferecendo programas especiais de 

educação. Diagnosticar problemas e fazer encaminhamentos a centros de referências quando for 

necessário, acompanhar aqueles que apresentam algum usuário apresentar um problema mental 

crônico, criar e conduzir programas de trabalho com grupos que visam tanto a prevenção, quanto 

a promoção da saúde mental da comunidade, oferecendo a esta a chance de melhorar a qualidade 

de vida, a promoção da resiliência psicológica, a manutenção dos aspectos saudáveis, a 

reconstrução de aprendizagens inadequadas, a evitação do agravamento de fatores emocionais 
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que comprometam o espaço psicológico, a conscientizar a população desta enquanto agente do 

processo saúde/doença, fazendo-a refletir sobre suas ações e omissões e oferecendo o serviço 

como referência. E por fim, podemos dizer que é de suma importância estar também realizando 

algum tipo de trabalho com a equipe multiprofissional, capacitando os para que possam melhor 

identificar  as demandas que vão surgir, afinal eles são os que terão o primeiro contato com o 

paciente. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

- Relatar qual é o papel do psicólogo frente a Equipe Saúde da Família (ESF). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Criação do Programa de Saúde da Família; 

- Inserção do Psicólogo no Programa de Saúde da Família (PSF); 

- Atuação do Psicólogo nos PSF; 

 

METODOLOGIA 

 

- Pesquisa feita através de leitura de artigos científicos e revisão bibliográfica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos afirmar e ressaltar a importância do Psicólogo dentro da Equipe Saúde da 

Família, devido a sua capacidade e habilidades adquiridas em sua formação, o torna totalmente 

eficiente para agir de forma acolhedora, oferecer uma escuta de qualidade,  diagnosticar, realizar 

encaminhamentos a centro de referências. Essas dentre outras que tornam especificidades do 

psicólogo o torna uma peça fundamental na equipe multiprofissional, hoje realidade no nosso 

cenário atual no campo da saúde.  E diante disso vai de encontro com uma das idéias do SUS 

quando fundamentou o Programa de Saúde da Família, onde a equipe multiprofissional é 

organizada de acordo com a demanda do local, e o psicólogo diante de suas especificidades pode 

de forma sutil e perspicaz fazer esse reconhecimento tanto do individuo em si quanto da 
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comunidade, para assim assessorar a construção de projetos visando a melhoria e o bem estar 

daquela comunidade.  

Em um programa onde visa a promoção da saúde e qualidade de vida, é preciso que tenha 

uma visão holística do individuo, este enquanto ser biopsicossocial, com isso é preciso estar 

atento a realidade deste, e assim proporcionar um desenvolvimento saudável, e por fim firmando 

um compromisso com o social, e o psicólogo pode vir a oferecer todos esses quesitos 

fundamentais, tanto de conhecimento, de assessoria, elaboração, de diagnóstico, 

encaminhamentos, dentre outros onde o que se prioriza é atenção primária a saúde do individuo e 

do contexto em que este se insere. 
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