
UMA NOVA SAÚDE PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA.

BRASÍLIA SAUDÁVEL

Imagine uma equipe formada por médicos, enfermeiros, agentes 
comunitários de saúde, dentistas e outros profissionais que conhecem 
você e sua família pelo nome. Que sabe quais são os seus principais 
problemas de saúde e como resolvê-los. Uma equipe que periodicamente vai 
à sua casa e a qual você sempre poderá recorrer. Os mesmos profissionais 
prontos para atendê-lo numa unidade próxima de você.

Imagine que, com o apoio dessa equipe, sua saúde fica preservada.  
E você, então, só precisa ir às emergências dos hospitais para casos mais 
urgentes e mais graves. E, assim, esses hospitais, atendendo somente 
esses casos, ficarão também menos cheios e com menos filas e espera. 
Impossível? Pois saiba que tudo isso já começou a ser implementado.  
É a Saúde da Família, a proposta de reorganização do governo para o pleno 
exercício do direito à saúde.

EntEnda aqui como isso tudo vai funcionar. 

Estima-se que 65% dos casos que hoje são feitos nas emergências dos hospitais e nas 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) poderiam ser resolvidos na atenção primária, 
ou seja, numa estrutura de atendimento direto ao cidadão. Isso pode ser ainda mais 
eficaz se essa atenção se der na Estratégia Saúde da Família. 

Nessa Estratégia, uma equipe de saúde da família atende uma população de, no 
mínimo, 3.750 pessoas. Essa equipe é formada por médico, equipe de enfermagem, 
agentes comunitários de saúde e equipe de saúde bucal. Ela atende de forma 
territorializada. Ou seja, sempre atende na mesma região, o mesmo grupo de pessoas. 
Essa equipe de saúde da família passa a ser especialista em você: sua saúde, seus 
problemas. Com a sua saúde bem atendida, ela tem menos chance de se agravar. 
E, portanto, você terá menos razões de procurar os hospitais. Resultado: sua saúde 
tratada, você bem atendido e hospitais menos lotados, funcionando bem.
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saiba mais:  www.brasiliasaudavel.saude.df.gov.br

Por quE não é assim quE acontEcE com o atEndimEnto à saúdE Em brasília? 

Porque ao longo de anos privilegiou-se o investimento em hospitais, deixando de lado 
a atenção primária da população. Hoje, a cobertura de saúde da família no DF é de 
apenas 30,7%, insuficiente, portanto, para promover uma mudança que desafogue 
as emergências dos hospitais e UPAs. Assim, para realizar a mudança, é preciso 
aumentar essa cobertura. O Brasília Saudável propõe dobrar esse percentual até 2018, 
conseguindo atingir 100% de cobertura da saúde da família nas regiões mais carentes. 

como vai funcionar?

O Brasília Saudável vai mudar o foco da saúde em Brasília, tirando-o das emergências 
dos hospitais para a atenção primária, na Estratégia Saúde da Família.

o quE significa isso?

O cidadão será atendido por uma Equipe de Saúde da Família, que trabalha diretamente 
com uma população de, no mínimo, 3.750 pessoas. Por atender sempre o mesmo 
grupo, essa equipe passa a conhecê-lo. Evitando assim, que tenha que recorrer aos 
hospitais nos casos mais graves.

o quE é uma EquiPE dE saúdE da família?

Ela é composta de médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários 
de saúde e equipe de saúde bucal.
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