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Introdução: transcorridos 30 anos desde a promulgação das Leis 8.080 e 8.142, de 1990, é 

possível dizer que, mesmo com dificuldades e lacunas, foram as políticas direcionadas para o 

fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil que mais favoreceram a 

implantação dos princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde (SUS). A Política Nacional 

de Atenção Básica tem papel fundamental nesse processo, permitindo inflexões importantes, 

principalmente no modelo de atenção e na gestão do trabalho em saúde nos municípios [1]. 

Isso ocorreu de modo articulado à introdução dos mecanismos de financiamento que 

desempenharam papel indutor na sua adoção como eixo estruturante da organização das ações 

e serviço de saúde. É importante fazer-se uma análise histórica sobre a trajetória da Atenção 

Básica no Brasil e suas políticas para assim compreender os alcances e déficits acarretados no 

decorrer do tempo [1]. O fortalecimento da APS por meio da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) consolidou-se gradativamente e, em 2006, tornou-se uma das dimensões prioritárias do 

Pacto pela Vida. No mesmo ano foi publicada a Política Nacional da Atenção Básica, revisada 

em 2011, buscando preservar a centralidade da ESF para consolidar uma APS forte, ou seja, 

capaz de estender a cobertura, prover cuidados integrais e desenvolver a promoção da saúde, 

configurando-se como porta de entrada principal do usuário no SUS [2]. Entretanto, em 2017, 

foi publicada uma nova Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), que suscitou a crítica 

de organizações historicamente vinculadas à defesa SUS. O processo de descuido do sistema 

se dá a partir da revogação das prioridades dadas à Estratégia Saúde da Família (ESF) na 

organização do SUS com a provável perda de recursos para outras configurações da Atenção 

Básica (AB), em um contexto de retração do financiamento da saúde [3]. As dificuldades de 

gerir na AB vão além dos retrocessos políticos, ocorrem concomitantes com a não efetivação 

dos serviços, por exemplo, além da comprovada efetividade e da consequente redução nos 

custos com cuidado à saúde, no contexto da atenção primária, a visita domiciliar permite ao 

profissional assistente romper com o modelo centrado na doença, voltando-se para uma 

abordagem centrada no indivíduo [3]. Apesar do marcante desenvolvimento nas últimas duas 

décadas de cursos de pós-graduação, atualização e educação multiprofissional continuada, 

ainda há poucos protocolos estabelecidos que visem à organização do processo de trabalho 

das visitas domiciliares [4]. Desta forma, vê-se uma Atenção Básica cada vez mais cheia de 

lacunas a serem preenchidas seja no financiamento desta política ou na forma em que os 

profissionais atuam o que impacta de forma direta nos serviços prestados à comunidade, e 

impede que o gestor alcance os resultados de forma satisfatória, pois dentro das unidades da 

AB o esteio de todas as ações é o trabalho em equipe, o que determina mais uma função e 

responsabilidade ao gestor, pois gerir não se limita a um trabalho individual mas sim coletivo 

e institucional. Objetivos: fomentar os debates sobre os avanços e retrocessos sofridos em 

decorrer das constates mudanças nas políticas e diretrizes que regem a APS, expor também o 

trabalho árduo e continuo de se gerenciar uma Unidade de Atenção Básica, diante do atual 

cenário político e econômico. Ressaltar a importância das Unidades de Estratégia Saúde da 
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Família, e seu papel ímpar no processo de disseminação do serviço e ser a ligação mais forte e 

veemente entre os usuários e as casas de atendimento. Através da perspectiva de uma liga 

acadêmica que trabalha as políticas públicas de saúde dentro da academia e na comunidade. 

Métodos: constituiu-se através de uma pesquisa bibliográfica, onde seu deu inicialmente por 

meio de buscas de artigos dos últimos cinco anos nas bases de dados, Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) onde foram encontrados artigos publicados mais 

recentemente e assim foram selecionados cinco artigos bases, para a elaboração do presente 

trabalho e feitos os levantamentos de informações através da leitura dos materiais 

encontrados, onde se baseavam na antiga e nova atualização da Política Nacional de Atenção 

Básica, e abordavam pontos relevantes sobre o processo de gestão na Atenção Básica e suas 

dificuldades. Resultados e Discussão: observou-se a necessidade de fortalecer as políticas 

públicas em saúde dentro da academia, no processo de formação de estudantes da área da 

saúde, que ocuparão os espaços de gestores da Atenção Básica e precisarão efetivar os 

programas dentro do contexto do SUS e centralizar os serviços na comunidade, com a 

finalidade de gerar resultados positivos para o meio social, atuando não apenas como um líder 

que delega as funções sem planejar as atividades e atuar em conjunto com a sua equipe, mas 

como um agente social modificador de realidades, ou seja, um profissional que atenda as 

demandas do Sistema Único de Saúde. Exemplos desse processo de fortalecimento das 

políticas seriam as Ligas Acadêmicas, que trabalham internamente esse movimento de 

formação de líderes, assim como as atividades executadas pelas mesmas que fomentam a 

formação acadêmica e pessoal do indivíduo, uma vez que o coloca frente a diversas realidades 

quando se executa atividades de extensão na comunidade e debate as problemáticas nas 

atividades de ensino e pesquisa. Outro ponto levantado foi o déficit no preparo destes 

profissionais/gestores que se depara com diversas objeções ao longo da sua atuação, sendo 

assim se faz necessária a evolução do processo de educação continuada para gestores da AB, 

na tentativa de instrumentá-los para lidar com os desafios para que consigam sanar os 

mesmos. Conclusão/Considerações Finais: foi possível concluir-se que a PNAB é que 

fundamenta todo o processo da AB, o que torna o seu debate extremamente relevante para o 

SUS, profissional e comunidade. Com isso ressalta-se, o papel fundamental das comunidades 

acadêmicas em fortalecer esse processo de formação enfatizando as demandas do sistema e 

instituir esse perfil de líder no cotidiano dos alunos, assim como as Ligas Acadêmicas se 

tornam indispensáveis na construção deste movimento, e as instituições prestadoras de 

serviços tornam-se cada vez mais responsáveis por dá continuidade nessa linha de 

conhecimento e preparo através da educação continuada. 

 

Descritores: Atenção primária a saúde, Gestão em saúde, Sistema Único de Saúde.. 
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