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RESUMO

Esta pesquisa de produtividade concluída, após dois anos de investigação, mostra panorama da clínica de família na estratégia de saúde de uma 
cidade do interior do Rio de Janeiro. O número de habitantes dobrou nos últimos 10 anos em consequência do aumento de trabalho no setor 
petrolífero. Novas famílias migraram e com elas novos comportamentos e culturas fazem parte do cenário de saúde e de doença da cidade. O 
objetivo consistiu em compreender o funcionamento da estratégia de saúde da família do município, analisando avanços e limitações da equipe 
na relação com a comunidade familiar. A hipótese levantada foi que acredita-se que a equipe encontra limitações no trabalho técnico por 
desconhecimento das questões afetivas e psicológicas da dinâmica familiar. Muitos problemas familiares afetam diretamente o trabalho dos 
agentes comunitários, médicos e enfermeiros em procedimentos. Há falta de apoio e/ou falha de apoio psicológico continuado e permanente nas 
equipes. Foi realizado um estudo qualitativo, a partir de entrevistas presenciais. Utilizou-se perguntas semidirigidas na entrevista presencial com 
agentes comunitários e enfermeiros e em uma única visita ao posto. A análise das informações foi feita com base no conteúdo narrado. Foram 
visitadas 26 equipes e entrevistados 56 profissionais ao longo dos anos de 2014 e 2015. Os resultados observados incluiram boa adesão por parte 
da comunidade familiar rural e serrana. Geralmente, a equipe consegue tecer laços de confiança com famílias que os reconhecem como pessoas 
próximas da comunidade. Falta de conscientização dos serviços oferecidos pelo estado. Desconhecimento e limitação na ação dos profissionais na 
questão psicológica e afetiva. Falta de adesão de famílias aos tratamentos com problemas psicodinâmicos que apresentam violência associada ao 
tráfico de drogas, ao abuso sexual e à agressão física e psicológica contra crianças e cônjuges. Os conflitos geracionais estão relacionados à falta 
de entendimento familiar sobre diversos assuntos. A negligência parental e filial aparece nos cuidados de pacientes com doenças crônicas e 
idosos acamados. A indiferença no cuidado com a saúde retrata resistência e medo por parte de alguns membros. Há acomodação e pouco 
reconhecimento do potencial do serviço pela comunidade. Observa-se que a cultura familiar atinge sobremaneira o cuidado com a saúde. Muitas 
famílias relatam que a saúde está relacionada à ausência de doença, dificultando o avanço dos agentes no cumprimento das metas. Por outro 
lado, é muito comum o agente ser responsabilizado pelo insucesso do tratamento. A equipe encontra muita dificuldade no trato de pacientes em 
domicílio, que apresentam instabilidade emocional, comportamento suicida e surtos. E ainda, os profissionais sentem certo desamparo quando a 
instabilidade se apresenta na sala de espera ou em consultas no posto. O trabalho de psicólogos é escasso e se restringe, principalmente, em 
encontros terapêuticos comunitários. Não estão presentes para atenderem demandas urgentes. As visitações da equipe de saúde mental ocorrem 
quinzenalmente ou uma vez por mês nos postos de saúde. Pode-se concluir que os diferentes cenários de atenção da cidade mostram polaridades 
extremas de adesão.  Mesmo assim, existe uma realidade impactante de famílias de comunidades mais carentes que afeta a inclusão dos 
profissionais em suas vidas. Por outro lado, a confiança conquistada na relação é favorecida quando a visitação acontece de maneira continuada. 
Ainda existem preconceitos e desconhecimento da comunidade em relação ao serviço. O apoio psicológico seria um meio de elaboração das 
resistências e de administração dos conflitos intrafamiliares, a fim de que haja maior adesão aos trabalhos de prevenção, promoção e 
tratamento. De maneira regular e continuada, o psicólogo presente nos postos de saúde favoreceria a escuta dos problemas enfrentados pela 
equipe e comunidade, reduzindo a distância existente entre aspectos físicos e emocionais na clín
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