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RESUMO

O programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF) contida na Atenção
Básica consiste na principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde
(SUS). Essa rede de atenção possui uma equipe multiprofissional que é
capaz de atender o paciente em sua integralidade. Culminando, portanto,
a efetivação da atenção em saúde proposta pelo SUS. O seguinte trabalho
busca retratar a relevância da Estratégia de Saúde da Família na
aplicação operativa da Atenção Básica, conceituando o referido programa
e destacando as propostas vigentes nele, além de evidenciar como este é
indispensável para uma Atenção Básica eficiente e palpável. A
metodologia deste estudo é do tipo exploratória, valendo-se de uma
revisão sistemática da literatura. Para isso, utilizou-se trabalhos científicos
que discorrem acerca da relevância da ESF na funcionalidade da Atenção
Básica, selecionados em bases de dados científicas confiáveis e que
tenham data de publicação entre os anos de 2011 e 2021. Os resultados
obtidos através das bases de dados científicas a respeito da importância
da ESF na aplicabilidade da Atenção Primária à Saúde contam com base
nos 10 artigos científicos publicados nos últimos 10 anos. A partir da
análise dos trabalhos selecionados foi possível identificar que há
efetividade na execução prática da Estratégia de Saúde da Família no
âmbito da Atenção Básica. Sendo assim, é evidente que a Estratégia de
Saúde da Família é fundamental para o fortalecimento da aplicação da
Atenção Básica. Dessa forma, o papel dessas equipes multiprofissionais é
imprescindível para que se tenha o planejamento efetivo das ações de
saúde, e que também seja voltado para as necessidades das populações
adscritas. Ademais, vale ressaltar o limitado número de estudos a respeito
da temática, tal fato revela que esta temática ainda é pouco discutida.  
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