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RESUMO
A Estratégia de Saúde da Família surgiu como uma proposta de reestruturação completa da
Atenção primária em Saúde, contudo, tem se observado que na prática isso não ocorre na sua
plenitude. Alguns argumentos citados são: falta de infraestrutura, recursos humanos e
demanda populacional excessiva; entretanto, há poucos dados publicados sobre a realidade
local de alguns municípios. O objetivo do presente trabalho foi verificar obstáculos à
Estratégia de Saúde da Família em Cacoal-RO, de acordo com o relato de profissionais
atuantes. É um estudo observacional transversal, aplicando-se questionário com campos
abertos aos profissionais da unidade, sem intervenção dos pesquisadores na
estrutura/funcionamento; Nº do parecer do CEP: 2.631.937. Dentre os obstáculos apontados,
os que mais se destacaram foram: recursos humanos insuficientes para acolhimento (26,5%),
falta de veículos para locomoção da equipe (23,5%), problemas de regulação como
dificuldade para acesso a demanda especializada (21,6%), ausência de materiais/recursos
básicos (16,2%) e falta de apoio para o cumprimento da planificação (10,3%). Tópicos menos
citados mas de relevante importância foram a demanda excessiva (4,4%), distância dos
bairros adstritos e regiões descobertas (2,9%), e, liderança insuficiente para atuação
comunitária (1,5%). Os principais obstáculos identificados foram em relação à infra-estrutura
e recursos humanos. Os problemas para acesso a atenção especializada foram em relação à
regulação. Condições de acesso e demanda populacional não configuraram impacto
significativo ao funcionamento das ESFs em Cacoal.
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