
TRIBUNA 
 
O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA APS 
 
Nota do editor: Uma discussão freqüente e atual na APS diz respeito às competências e 
habilidades esperadas dos vários profissionais de saúde que compõem ou deveriam compor 
a equipe de saúde. O VIII Encontro Regional em APS ocorrido em Juiz de Fora, Minas 
Gerais, nos dias 30 e 31 de agosto de 2005, apresentou uma mesa redonda sobre o trabalho 
desses profissionais. Os palestrantes foram convidados a escreverem um paper para ser 
publicado nesta seção da Revista APS. Os relatos a seguir traduzem a experiência 
acumulada desses profissionais no ensino e na intervenção em APS, além dos 
conhecimentos que vêm sendo produzidos cientificamente no Brasil hoje, tendo como foco 
as diretrizes curriculares do Ministério da Educação para a formação de profissionais de 
saúde e a demanda do Sistema Único de Saúde focado em seus princípios legais, com 
ênfase na integralidade da atenção à saúde.  

 
O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA APS 

 
Maria Regina Fagundes de Paula Netto, assistente social, especialista em saúde da família, 
preceptora da Residência em Saúde da Família da UFJF-SUS/JF 
E-mail: mariareginafagundes@terra.com.br 
 
         Para falar sobre o trabalho do assistente social na Atenção Primária à Saúde é 

importante destacar o modelo assistencial incentivado pelo Ministério da Saúde com 

objetivo de proporcionar a inversão do modelo assistencial no SUS. 

         O SUS, na busca da melhoria da atenção à saúde, adotou a Estratégia de Saúde da 

Família para a organização da Atenção Primária, em que busca substituir as práticas 

tradicionais se assistência centrada na doença, por um novo processo de trabalho 

comprometido com a solução dos problemas de saúde, com a prevenção de doenças, bem 

como com a promoção da qualidade de vida da população. 

         As intervenções do assistente social estão compreendidas a partir de aspectos que 

caracterizam o acesso, a humanização do atendimento, a resolutividade, a visita domiciliar, 

o trabalho em equipe, as ações educativas e a participação popular. 

         Esta intervenção vem de encontro com as propostas do serviço social de ampliar e 

consolidar a cidadania através da autonomia e emancipação dos indivíduos, com vista a 

garantir os direitos civis, sociais e políticos. Nosso posicionamento é em favor da eqüidade 

e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços e a busca da 

saúde como direito. 
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         Porém, diante dessa situação, nos deparamos com a formação de equipes da ESF, e o 

profissional do serviço social, que historicamente tem seu trabalho na Atenção Primária, 

não foi contemplado na equipe mínima do Ministério da Saúde. 

         Em Juiz de Fora, em um trabalho realizado pelo CRESS/6ª Região - 1ª Delegacia 

Seccional Juiz de Fora, em maio de 2004, através de pesquisa com 56 instituições de saúde, 

sendo 45 instituições públicas e 11 instituições privadas, constatou-se que existiam apenas 

19 assistentes sociais lotadas na Atenção Primária. 

         É importante destacar que Juiz de Fora já contou há alguns anos com um número mais 

expressivo deste profissional na rede de Atenção Primária à Saúde.  

Hoje, vivemos a experiência da residência multiprofissional em saúde da família, 

em que contamos com uma assistente social por equipe e, recentemente, iniciamos o 

trabalho com R1 e R2 na mesma equipe. Esta experiência nos mostra que a presença do 

assistente social na equipe possibilita: o atendimento individual e familiar do serviço social, 

os encaminhamentos dos usuários a várias instituições sociais, as orientações sobre direitos 

sociais e assistenciais, o contato com os recursos sociais da comunidade, a identificação de 

situações familiares de risco, o acompanhamento das famílias e/ou usuários que apresentam 

riscos sociais, o fortalecimento dos grupos organizados da comunidade, a assessoria aos 

conselhos locais e regional de saúde, a busca permanente de novas lideranças, a 

estimulação a participação da população nos conselhos de saúde, a mobilização social em 

parceria com lideranças comunitária em torno das demandas e necessidades da 

comunidade, a criação e manutenção do mural de emprego lazer e atividades culturais do 

município de Juiz de Fora exposto na UBS, o parecer social, a identificação de redes de 

apoio social para as demandas dos usuários. Este profissional proporciona o fortalecimento 

do trabalho da equipe, o maior e melhor contato e o acompanhamento aos usuários e 

familiares, possibilitando uma melhor qualidade no atendimento a esta comunidade. 

         Entre outras ações realizadas pelo serviço social, juntamente com a equipe, podemos 

destacar: diagnóstico social, interação com o usuário e comunidade, identificação de áreas 

de risco, participação nas atividades da comunidade, participação em projetos em parcerias 

na comunidade, visita domiciliar, acolhimento do usuário na unidade de saúde, 

planejamento dos grupos educativos, mural da saúde, grupos de sala de espera, outros 

grupos educativos, visitas domiciliares, previsão e solicitação de material para o trabalho e 
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reuniões de equipe, parcerias institucionais, desenvolvimento de planos de ação para 

reduzir os problemas que afetam as famílias e comunidade, participação nas campanhas de 

vacinação, contribuição para o funcionamento adequado do sistema de informação, 

participação na organização e implementação de atividades de capacitação dos profissionais 

da rede, participação e encaminhamento de trabalho para eventos científicos. Cumpre 

destacar a participação na elaboração das Competências e habilidades dos profissionais de 

Saúde da Família: construção no âmbito da Residência em Saúde da Família da UFJF, 

atividade desenvolvida recentemente com o objetivo de nortear a formulação do currículo.          

         Desta forma é importante destacar que os desafios colocados aos assistentes sociais, 

que atuam no âmbito da Atenção Primária à Saúde, não podem ser analisados 

separadamente e, sim, através de uma proposta de trabalho multiprofissional e/ou 

interdisciplinar. 

_________________________________________________________________________ 
 

O TRABALHO DE ENFERMAGEM NO PSF  
PRÁTICAS, SABERES, DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 
Marcelo da Silva Alves, Professor Adjunto da Faculdade de Enfermagem da UFJF, Mestre 
em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFMG, Doutor em Saúde Coletiva pelo 
Instituto de Medicina Social da UERJ, Coordenador dos Programas de Residência em 
Enfermagem da UFJF. E-mail: enfermar@acessa.com 

 
 O Desafio da construção da prática de Enfermagem na ESF está, em nosso entender, 

diretamente relacionado a dois momentos. O primeiro se configura no movimento histórico 

e social da prática de Enfermagem, representada pela grande prática e experiência das 

Enfermeiras pioneiras que, no início do século XX, praticaram uma primeira aproximação 

da profissão com as famílias e as comunidades enquanto sujeitos de cuidado da 

Enfermagem. Em nosso entendimento, estas práticas estabelecidas, embora em um outro 

contexto político, econômico e assistencial, precisa ser resgatada. Uma experiência de 

aproximação que poderíamos chamar de “produção de saúde” no próprio contexto vivido 

pelos cidadãos. 

 Neste sentido, notamos que a prática de Enfermagem com famílias e comunidades 

tem não somente tentado resgatar a experiência do passado, mas de forma mais efetiva 

também tem construído novos saberes e experiências que vão além da pratica 
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assistencialista, e vão ao longo do percurso, construindo um cuidado que se sobrepõe à 

técnica.   

 Assim, nestes dez anos de prática em saúde da família, as enfermeiras têm se 

mostrado capazes de refazer o pacto do cuidado em uma dimensão maior. Elas apostam em 

novas estruturas e formas de cuidar que vão desde a abordagem ao usuário, até a aplicação 

de novas tecnologias mais sistematizadas e mais emancipadoras como a Consulta de 

Enfermagem.  Embora ainda polêmicas, estas novas abordagens do cuidado buscam superar 

o modelo tecnicista e assistencialista, e encerram em si um novo desafio que é o de 

superação da própria prática. 

 Ao longo destas trajetórias, notamos que a prática de enfermagem vem 

reconstruindo novas lógicas de cuidar e assistir, tendo como pano de fundo o vínculo com 

as famílias e as comunidades reforçadas pela mobilização popular, a melhor compreensão e 

distinção entre as atividades específicas do Enfermeiro e aquelas que acontecem em 

decorrência da atividade do profissional médico, uma melhor redistribuição de suas 

atividades em detrimento da função meramente burocrática centrada no controle do 

ambiente, nas normas e nas rotinas. 

 Vemos com isso, a enfermagem ganhando uma nova roupagem que emerge 

eminentemente das demandas sociais que a enfermeira encontra hoje junto aos grupos. Ela 

tem saído das fronteiras enclausurantes do modelo biomédico curativista para dar uma 

resposta ao usuário que não necessariamente tem que ser de cura ou tratamento. Tem 

oferecido um cuidado fundamentado essencialmente na responsabilidade política e social e 

sua prática e tem criado oportunidades de relações ao cuidar. Ela, assim, se desapega da 

esfera do mero contato – que aprendeu graças à cartilha das especialidades, doutrina 

máxima da prática hospitalocêntrica – para oferecer um cuidado mais compreensivo, mais 

solidário e humanizado. 

 Já é possível hoje vermos enfermeiras indo para o embate social. Nesse embate se 

tornam cada vez mais críticas, conscientes e certas do seu papel – que é muito maior do que 

a sua função – e que abriga um ideário maior que é o da transformação das práticas de vida, 

dos modos de viver e de estar no mundo. Registre-se aqui, uma grande oportunidade de se 

produzir saúde a partir da construção de sujeitos críticos, e as enfermeiras, hoje, sabem 

disso. 
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 Cada vez mais críticas, novos espaços profissionais vão mostrando seus contornos, 

exigindo tomadas de decisões e mãos que assumam as tarefas. Elas – as enfermeiras do 

PSF- “pagam” para ver e assumem os riscos. Não foi assim que construíram um protocolo 

de atendimento? 

 Além de todo esse avanço, elas mantêm intactas as sua funções históricas, que 

ajudaram-nas a chegar até aqui. Basta lembrar da rede de frios, da coleta de material para 

exame, da distribuição e administração de medicamentos entre tantas outras atividades 

consolidadas pelas enfermeiras corajosas da saúde pública brasileira.  Elas mostram que, 

para construir o novo, não é preciso desconstruir o passado. Basta um novo olhar. 

 As enfermeiras do PSF ainda lidam com um eco do PACS através da presença em 

suas equipes do Agente Comunitário de Saúde. O problema para elas hoje é: Quem é o 

responsável por este profissional de acordo com o nível central? Por que a supervisão 

destes ACS tem sido tão diluída em alguns municípios? É importante sinalizar que, 

aparentemente, elas não desejam requerer para si a responsabilidade, mas desejam 

oficializar o que já é feito na maioria das equipes, ou seja, materializar a supervisão dos 

ACS sob a responsabilidade de toda a equipe. 

 A enfermeira do PSF tem assumido novos espaços e levantado novas bandeiras, 

embora  aquele espaço real – o espaço físico – dificilmente esteja sendo planejado nas 

unidades, de forma a atender ao novo papel da enfermeira que surge nos últimos tempos. 

Sem dúvida, há uma forte barreira para que ela empregue as novas tecnologias – lembremo-

nos aqui da consulta de enfermagem, que tem sido realizada de forma precária, distorcida 

do ponto de vista dos marcos teóricos e transformadas em pré-consulta ou até mesmo em 

triagem, não por culpa da profissional, mas porque o sistema estimula as novas demandas e 

fracassa na organização e no planejamento da infraestrutura. 

 O processo de trabalho da enfermeira, hoje impregnado de novos saberes e novas 

práticas também não tem sido considerado do ponto de vista das avaliações. 

Historicamente, as avaliações de serviços de saúde se prendem quase que exclusivamente 

ao processo de trabalho médico, deixando de fora o da enfermeira, apesar dela fazer parte 

da equipe mínima preconizada.  

 No surgimento destes novos processos e tecnologias, o trabalho da enfermeira de 

PSF tem tido um significativo avanço no tocante ao tema educação para a saúde. 
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Percebemos que as enfermeiras superaram a idéia do “escrever em um papel em branco” e, 

agora, se colocam lado a lado com os usuários, valorizando as histórias de vida, a cultura 

individual e coletiva e reafirmam um cuidado dialógico e mais horizontalizado. Estas 

enfermeiras estão, com certeza, mais próximas do sofrimento, da dor e da exclusão destes 

indivíduos e são afetadas, sensibilizadas. O que favorece o “compreender” como cuidado. 

 Estas enfermeiras estão na fila do acolhimento pela manhã, no balcão de 

atendimento entre os intervalos e muito presentes nos tão afamados limites que são 

impostos na demanda de um modo geral, seja de consulta ou de exames, de distribuição de 

medicamentos e outros insumos. Elas têm mostrado a “cara” para as comunidades, 

insuflando seus direitos e resgatando seus deveres. 

 Uma “Quase doutora”, na busca pela sua identidade profissional e no imaginário da 

coletividade com a qual ela trabalha e atende cotidianamente. Um constante assumir de 

novos espaços e possibilidades, que esbarram em questões éticas sensíveis e de contornos 

difíceis de clarificar – a exemplo da questão do ato médico – que demarca um limite, ou 

melhor, será que demarca mesmo? 

 As únicas coisas que podemos com certeza afirmar são as vitórias. Grandes 

conquistas que não podem escorregar por entre os dedos sensíveis destas enfermeiras. Para 

isso ousamos profetizar um caminho, um percurso que possa dar maior sustentabilidade aos 

ganhos já definidos e abrir novas portas para novas possibilidades. Ousamos assim dizer 

que a questão da divisão social do trabalho da enfermagem pela presença do Auxiliar de 

Enfermagem nas equipes não pode ser questão negociável, já é questão legal, pública e 

notória que ele auxilia a enfermeira – considerando aqui a lei do exercício profissional da 

enfermagem. A enfermeira forma o auxiliar, responde legalmente sobre as conseqüências 

de ter o seu trabalho dividido socialmente e responde por ele tecnicamente. Assim, ela tem 

que ter alguma vantagem nisso tudo. E aí está. Ela tem um auxiliar. Nada que não possa ser 

negociado em favor do trabalho em equipe – pressuposto básico do PSF. 

 Quanto aos desafios a serem exercitados, notamos a eminente necessidade da 

definição de marcos teóricos consistentes para a prática da consulta de enfermagem, uma 

melhor sistematização das práticas de enfermagem com grupos e famílias, como forma de 

redimensionar o cuidado para além das fronteiras da técnica em abordagens mais 

compreensivas. 
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 Neste sentido, sugerimos uma forma da classe de enfermagem se organizar em torno 

desses temas. Foi assim que surgiu, no Programa de Residência em Saúde da Família da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, a proposta da Rede de Racionalidades de 

Enfermagem. Uma proposta de se estender à comunidade de enfermagem, as construções 

realizadas na residência. Precisamos dialogar mais, refletir mais e trocar nossas 

experiências na busca por uma prática mais significativa para quem cuida e para quem é 

cuidado. 

 A Rede de Racionalidades é um espaço de construção e de reflexão sobre novas 

práticas e novos saberes da enfermagem. Para participar basta enviar um e-mail para 

rede@enfermagem.ufjf.br 

_________________________________________________________________________ 

UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 

Juarez Souza Araújo, médico de família, preceptor da Residência em Saúde da Família 
UFJF-SUS Juiz de Fora MG. E-mail:  jsouzaraujo@terra.com.br 
 
 A estratégia de saúde da família trouxe no seu bojo uma crise de identidade 

profissional, primeiramente para aqueles chamados a compor as equipes de saúde da 

família e, em um segundo momento, aos demais profissionais da saúde que não entendiam 

o(s) papel(eis) daqueles profissionais, ao mesmo tempo que os viam executando seus atos 

profissionais “exclusivos”. Incomodou, e incomoda, quem estava fora e quem estava 

dentro, não que eu ache o incômodo algo ruim. Entendo que as ações políticas em uma 

democracia são passíveis de gerar o conflito; resta saber o quão preparados estão os atores 

sociais envolvidos para trabalhar o conflito. 

 Buscar uma resposta a essa questão é uma tarefa, acredito, bastante árdua e pela 

qual não desejo me enveredar no momento. Perguntaria a alguém então: para que fazer esse 

questionamento? Desta questão derivam outras: em qual(is) âmbito(s) ocorre(m) o(s) 

conflito(s)? De que tipo de conflito se está falando? Quem é o ator que, em determinado 

momento, fala do conflito? Como foi gestado este conflito (sua história)? Assim como ele 

tem pai, mãe, tios, primos etc, também este conflito está gerando filhos e filhas na área de 

saúde? 

Outras questões que derivam da primeira são: o que é estar preparado para trabalhar 

o conflito? Quem nos pode ensinar o melhor caminho? O que é o melhor caminho? O 
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conflito é “persona non grata”? Trabalhar não é executar as ações aprendidas na academia? 

Qual é meu papel, então? Será que, pelo menos, tem uma porta nesse PSF escrito SAÍDA 

DE EMERGÊNCIA? 

Visando trabalhar este conflito, surgiram os pólos de capacitação vinculados às 

instituições de ensino superior (IES). Os pólos buscam referenciais teóricos, profissionais 

com o tão famoso “perfil” e métodos pedagógicos adequados à formação e capacitação dos 

novos profissionais da nova atenção primária à saúde (APS). O aprimoramento de um 

campo teórico é um dos resultados desse encontro entre as IES’s e os profissionais de APS. 

De ambos os lados, grande foi e tem sido o empenho para estruturar e promover a formação 

no campo da APS. Dentro desse contexto, encontramos hoje as residências 

multiprofissionais em saúde, que suscitaram nova onda de discussões e críticas nas mais 

variadas esferas. Coube aqui um importante papel do Ministério da Saúde, o qual 

demonstrou uma coerência com sua política de saúde ao sustentar financeiramente essa 

iniciativa. 

A APS, portanto, entrou nas esferas institucionais. Mas, e a população, de uma 

forma geral, enxerga e de que forma vê o PSF e a APS? As referências se baseiam em 

vivências quase sempre de caráter médico-hospitalar, acarretando uma comparação entre os 

dois modelos. As visitas domiciliares, os agentes comunitários de saúde, o incremento dos 

trabalhos de educação em saúde são fatores geralmente elogiados pelos usuários e que 

marcam um diferencial nesse “novo” sistema. Por outro lado, o usuário questiona “essa 

coisa de ter que ir ao posto para tudo”, inseguro algumas vezes se é ali mesmo que ele 

encontrará uma solução ou uma adequada orientação para a sua demanda, quando 

comparado ao hospital com seus recursos já bem conhecidos pela população. 

Enquanto médico de família e comunidade (MFC) me deparo após isso tudo com o 

nebuloso mercado de trabalho. O PSF é, sem dúvida, o principal empregador do MFC e 

grande responsável pelo crescimento dessa categoria profissional nos últimos dez anos; no 

entanto, as relações contratuais de trabalho seguem algo incertas com as prefeituras 

municipais pelo País. Isso certamente dificulta a fixação do MFC em seu local de trabalho, 

levando ao prejuízo da continuidade da atenção em saúde, um dos princípios básicos do 

PSF. Ao se voltar o olhar para o sistema de saúde suplementar, verificamos algumas 

iniciativas de implantação de modelos assistenciais e preventivos semelhantes, em alguns 
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aspectos, ao modelo do PSF. Mas o que mais chama a atenção é o reconhecimento de que o 

MFC é de alguma forma interessante ao sistema privado de saúde, só que mais uma vez 

sem uma clareza de intenções e compromissos. Faço, então, uma pergunta: a que veio o 

MFC? De uma forma mais popular. . . qual é a sua? 

Acredito que discutir o papel profissional do MFC tem sido objeto de grande 

número de pesquisadores no Brasil nos últimos anos. O MFC é identificado, entre outras 

coisas, como médico de primeiro contato nas demandas em saúde, aquele que “advoga” a 

causa do seu paciente, mais afinado para o “diagnóstico” do normal que do patológico e 

também como um profissional preparado para o trabalho e atuação em equipe 

multiprofissional. Encontrar algo que busque resumir essas capacidades não se encontra nos 

atos estritamente médicos, mas, sim, no campo das relações humanas e da psicologia, haja 

vista que em todas as habilidades citadas, fica evidente o acolher, a troca de saberes, o 

interesse pelo ser humano em primeiro lugar. Proponho, então, que o comum a essas 

habilidades seja o vínculo. 

De forma geral a vinculação a um médico se inicia pela via do sintoma, quase 

sempre somático, chegando ao diagnóstico de uma patologia ou de “normalidade” e a uma 

proposta. O médico de família e comunidade por sua abordagem longitudinal e integral do 

indivíduo, busca trabalhar o mesmo sintoma em um outro contexto de vinculação. Qual? O 

médico de família e comunidade, quando comparado aos demais médicos, tem na 

construção de uma “rede de vínculos” um processo de trabalho e intervenção, que o 

auxiliam na abordagem de um sintoma/queixa, assim como na oferta de propostas, médicas 

ou não, que se entendam adequadas à demanda do paciente, isto acredito seja a 

especialidade do MFC. Acredito, também, que a qualidade do vínculo depende entre vários 

fatores de: DOMÍNIO TEÓRICO ESPECÍFICO, ACESSIBILIDADE, ACOLHIMENTO, 

CONFIABILIDADE, ABORDAGEM DOS CONFLITOS, CRIATIVIDADE, INSERÇÃO 

POLÍTICA  
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ONDE ESTÃO ESTES VÍNCULOS? 
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______________________________________________________________________ 

 

O TRABALHO DO PSICÓLOGO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: A 

FORMAÇÃO DE IDENTIDADE EM PROCESSO 

Telmo Mota Ronzani – Professor do Departamento de Psicologia da UFJF, Doutor em 
Ciências da Saúde pela UNIFESP. E- mail: tronzani@hotmail.com       
 

 

Na área da saúde coletiva, observam-se dois movimentos que, à primeira vista, 

parecem antagônicos. O primeiro movimento consiste em uma necessidade de 

entendimento da saúde coletiva enquanto uma área extremamente complexa, sendo quase 

impossível uma leitura simplista ou reducionista do processo saúde-doença. Por outro lado, 

frente aos problemas práticos do dia-a-dia dos serviços, os profissionais de saúde, gestores 
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e, principalmente, os usuários demandam uma objetividade e aplicabilidade na resolução de 

problemas, sendo pouco aceitável uma visão de complexidade que se distancie da realidade 

dos serviços de saúde e que se limite somente ao plano do discurso ou ao plano teórico. 

 É na tentativa de junção desses dois aspectos que a saúde coletiva se configura 

como um campo teórico-prático, onde diversos saberes (acadêmicos, científicos, sócio-

culturais, etc) devem se articular. A integralidade das ações se apresenta como uma 

importante estratégia de integração do conhecimento teórico e desafios práticos na área, 

sendo a inter ou a transdisciplinaridade as formas de articulação desses saberes. 

 Especificamente na área da psicologia, depara-se com um grande desafio de 

conseguir de fato uma integração e um diálogo satisfatório com outras profissões.  

 Historicamente, a psicologia enquanto profissão é fortemente marcada pelo trabalho 

clínico/individual, que repercutia, em um passado recente, na dicotomização mente/corpo e 

na conseqüente “psicologização” dos fenômenos da saúde. Esta forte identificação da 

psicologia, tanto por parte dos estudantes de graduação, professores, outros profissionais e 

população, levava a uma simples transposição da prática clínica para o campo da saúde 

coletiva e o entendimento de que a psicoterapia é o único instrumento de intervenção do 

psicólogo.  

A entrada do psicólogo nos serviços de saúde pública se deu principalmente em 

virtude do importante Movimento de Luta Antimanicomial, que se preocupou com a 

melhoria das condições de vida e no cuidado aos portadores de sofrimento mental. Por 

outro lado se configurou uma identidade profissional do psicólogo dentro da saúde pública 

marcado pelo trabalho específico na área de saúde mental, o que limitou as possibilidades 

de contribuição da psicologia em outras áreas, como a Atenção Primária à Saúde (APS).

 Alguns psicólogos têm apresentado tanto discussões teóricas e principalmente 

práticas, demonstrando que a psicologia é uma área fundamental para a saúde coletiva. Os 

pressupostos principais dessa nova configuração de trabalho se baseiam na importância dos 

aspectos subjetivos envolvidos no cuidado em saúde; aspectos estes influenciados de forma 

dialética pelo contexto social. Tal noção é de fundamental importância para que os 

profissionais de saúde entendam o porquê de determinados comportamentos e dos 

insucessos de algumas intervenções, uma vez que a promoção, prevenção e reabilitação, em 
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grande parte, pressupõem uma situação de estilo de vida e crenças que são compartilhadas 

dentro de um contexto social.  

 Enquanto áreas de ação específicas da psicologia se destacam: o processo de estudo 

e mudanças da condição de estigmatização de algumas condições de saúde; a intervenção 

psicossocial nos trabalhos de prevenção e promoção; o desenvolvimento de estratégias de 

educação em saúde, baseadas em técnicas de mudança de atitudes; a organização e suporte 

para as equipes de trabalho, principalmente no suporte organizacional e psicológico para a 

própria equipe; o desenvolvimento de competências e habilidades sociais para os usuários 

com o objetivo do enfrentamento dos problemas de saúde (realizado principalmente em 

grupos e comunidades em detrimento do atendimento individual). 

 O Departamento de Psicologia da UFJF, através de um projeto denominado 

“Psicologia Social e Saúde Coletiva”, tem investido nessa mudança de concepção do 

profissional e realizado diversas ações de ensino, pesquisas e experiências práticas 

promissoras na APS em Juiz de Fora e região, demonstrando que, com uma mudança de 

configuração das práticas, a psicologia é uma área importante dentro da APS. Portanto, 

deve-se salientar que a saúde é algo muito complexo para ser terreno exclusivo de algumas 

profissões. É preciso que se ultrapasse os medos corporativos e disputas de espaços ou 

perda de terreno ou “mercado”. Tanto na área da psicologia, quanto em outras profissões, a 

construção de uma identidade única em prol da saúde coletiva, com o compartilhamento e a 

especificação de cada área é fundamental para conseguirmos a junção da complexidade e 

objetividades necessárias para uma real mudança da condição de saúde da população.  
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