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É um modelo de atendimento à saúde que tem a família como foco 
central da assistência. Cada Equipe de Saúde da Família é responsável 
por uma área e por um número de famílias. Os Agentes Comunitários 
de Saúde realizam o mapeamento da área e o cadastramento de todas 
as famílias. 
Com o cadastro é possível conhecer os moradores pelo nome, idade, 
ocupação e saber se possuem alguma doença ou situação de risco para 
a saúde. 

-  Médico generalista (atende em clínica médica,
   pediatria e ginecologia-obstetrícia)
-  Enfermeira
-  Técnicos de Enfermagem
-  Dentista
-  Auxiliar de Saúde Bucal
-  Agentes Comunitários de Saúde 

A partir do cadastramento, as famílias passam a ser acompanhadas pela 
Equipe de Saúde da Família, que está preparada para atender crianças, 
adolescentes, adultos, gestantes e idosos.
As consultas de rotina e os demais serviços disponíveis são realizados na 
própria Unidade. Pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção 
são atendidos em casa.
O Agente Comunitário de Saúde é o elo entre a família e a equipe.  
Por meio da visita domiciliar, realizada pelo menos uma vez por mês, 
acompanha as condições de saúde das famílias, com o apoio de toda a 
equipe. 
O trabalho do Agente Comunitário de Saúde tem por finalidade:

-  Consulta médica
-  Consulta odontológica
-  Consulta de enfermagem
-  Curativo
-  Inalação
-  Aplicação de medicamentos injetáveis
-  Orientação individual e em grupo
-  Vacinas
-  Coleta de exames laboratoriais
-  Visitas domiciliares
-  Programas preventivos e educativos 
(pré-natal, acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento das 
crianças, exame de mama e coleta de 
papanicolau, controle da hipertensão e 
diabetes, entre outros).- Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e 

da comunidade;
- Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços 
de saúde disponíveis;
- Desenvolver atividades educativas com a população 
a fim de prevenir doenças e garantir mais saúde.
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