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RESUMO 

 
Sabe-se que todo e qualquer indivíduo tem o direito a saúde e é dever do estado 
garantir para que o cidadão tenha esse direito tanto sobre sua saúde física, mental e 
social. O Sistema Público de Saúde tenta de melhor forma suprir as necessidades da 
população  que  fazem uso  do  sistema  público.  Primeiramente  é  criado  o  Sistema 
Único de Saúde (SUS), posteriormente o Programa de Saúde da Família (PSF) e o 
Núcleo  de  Apoio  a  Saúde da  Família  (NASF)  para  apoiar  ainda  mais  o  PSF na 
atenção a saúde da família com equipes multiprofissionais. O estudo investigou como 
está sendo o atendimento do Sistema Público de Saúde no município de Jataí – GO. 
Procurando saber quantas Unidades Básicas de Saúde o município possui, verificar 
ainda o número de pessoas atendidas pelas equipes de saúde do município. Investigar 
quais  profissionais  trabalham na saúde pública tanto as equipes do PSF como os 
profissionais do NASF que tem diferentes áreas de formação tornado assim equipes 
multiprofissionais, e saber se o PSF é desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde. 
Os dados foram obtidos por meio de documentos disponibilizados pela Secretária 
Municipal  de  Saúde  do  Município  de  Jataí  –  GO.  Os  resultados  apontam que  o 
município possui um número de 14 Unidades Básicas de Saúde, atendendo de 900 até 
3.500 pessoas aproximadamente dependendo da unidade, que estão localizadas em 
diferentes regiões do município. Os profissionais que trabalham na saúde pública são 
de diferentes áreas de formação tornado assim equipes multiprofissionais entre eles 
Médicos  Generalista,  Enfermeiros,  Odontólogos,  Agentes  Comunitários  e  vários 
outros. O PSF é desenvolvido em todas as unidades menos em uma. 
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