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RESUMO 

 

Objetivo: avaliar a implementação da Estratégia Saúde da Família (ESF), em 

metrópoles brasileiras da Região Nordeste, em expansão de cobertura, analisando 

os avanços, desafios e inovações. Método: Pesquisa Avaliativa Multicêntrica, 

Estudos Linhas de Base em centros urbanos, usando como método o Estudo de 

Caso.  Selecionados os casos de Aracaju, por ser capital, cobertura avançada com 

equipe ampliada, e, Fortaleza, capital, cobertura incipiente e com equipe mínima. 

Em Fortaleza, amostra intencional de 11 Unidades de Atenção Primária (APS), 03 

gestores, 53 profissionais e 109 usuários. Em Aracaju, 09 Unidades de APS, 02 

gestores, 36 profissionais e 90 usuários. Entrevistas semiestruturadas para gestores, 

e estruturadas para profissionais e usuários. Análise descritiva com enfoque nas 

dimensões político-institucional, organização da atenção e cuidado integral. 

Resultados: Houve consenso de que a ESF é a porta preferencial dos usuários e 

atua como indutora nas mudanças do cuidado. No caso de Fortaleza, as 

especificidades foram: protocolos assistenciais e atividades comunitárias voltadas às 

situações crônicas (100%), com maior participação de médicos e enfermeiros 

(93,3%); articulação com serviços de maior complexidade, porém as equipes 

referiram dificuldades com a central de exames e especialistas; o longo tempo de 

espera e o difícil acesso aos locais do atendimento foram as principais dificuldades 

referidas pelos usuários; Como prática inovadora, o grupo terapêutico de cuidadores 

de idosos foi referido pelos entrevistados; Não havia iniciativas intersetoriais pelas 

equipes e 87% dos usuários não participaram de reuniões sobre problemas de 

saúde. No caso de Aracaju, havia protocolos assistenciais voltados às linhas de 

cuidado e formulados localmente; 85% de cobertura populacional da ESF com 

contrapartida de financiamento local; profissionais admitidos por concurso público; 

70% das equipes com especialização em saúde pública; centro de educação 

permanente atuante; democratização na gestão; tecnologias de acesso, acolhimento 

e de informatização em distintas redes integradas; e, avaliação matricial. 

Conclusões: A ESF promoveu acesso aos cuidados de saúde e inclusão de 

populações desfavorecidas. Diferentes percepções e práticas na organização do 

cuidado, com trajetórias distintas de reorganização. No caso de Fortaleza, 

predomínio do modelo de programas valorizando idosos, com evidências de 
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avanços nas práticas de atenção e no trabalho em equipe, porém restritas ao 

primeiro nível de atenção e com práticas incipientes na perspectiva de política 

pública. Em Aracaju, havia integração em redes com tecnologias voltadas à família, 

em que a ESF se consolida como política pública. Pode-se afirmar que, a APS em 

expansão de cobertura, apresentou eficácia, apesar dos desafios inerentes aos 

distintos graus de implementação. 

 

Palavras-chave: Atenção primária à saúde, saúde da família, avaliação em saúde. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the implementation of the Family Health Strategy (FHS) in 

Brazilian cities of the Northeast, expanding coverage, analyzing the progress, 

challenges and innovations. Methods: Multicentric Evaluation Research, Studies 

Baselines in urban centers, using as a case study method. Selected cases of 

Aracaju, being capital, advanced coverage with extended team, and Fortaleza, 

capital coverage incipient and minimal staff. In Fortaleza, purposive sample of 11 

Units Primary (APS), 03 managers, 53 professionals and 109 users. In Aracaju, 09 

units of APS, 02 managers, 36 professionals, and 90 users. Structured interviews for 

managers, and structured to professionals and users. Descriptive analysis focusing 

on the political and institutional dimensions, organization and comprehensive care. 

Results: There was consensus that the ESF is the preferred port users and acts as 

inducing changes in care. In the case of Fortaleza, the specificities were: care 

protocols and community activities aimed at chronic conditions (100%) , with greater 

participation of doctors and nurses (93%) ; conjunction with more complex services, 

but the teams reported difficulties with the examination center and experts, the long 

waits and poor access to local services were the main difficulties reported by users., 

As innovative practice, the therapeutic group of elderly caregivers mentioned by 

respondents; There was intersectoral initiatives and teams 87 % of users have 

participated in meetings about health problems. In the case of Aracaju, care 

protocols were directed to the lines of care and formulated locally, 85 % coverage of 

the population with FHS counterpart local financing; employees hired by public 

tender; 70 % of teams with expertise in public health center for continuing education 

acting; democratization in management; access technologies, welcoming and 

computerization in different integrated networks, and evaluation matrix. Conclusions: 

The ESF has promoted access to health care and inclusion of disadvantaged 

populations. Different perceptions and practices in the organization of care, with 

distinct trajectories of reorganization. In the case of Fortaleza, predominance of 

model programs valuing older, with evidence of advances in care practices and 

teamwork, but restricted to primary care practices and incipient in public policy 

perspective. In Aracaju, had network integration with technologies related to the 

family, in which the ESF is consolidated as public policy. It can be argued that the 
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APS expanding coverage, exhibited efficacy, despite the challenges inherent to the 

different degrees of implementation. 

 

Keywords: Primary health care, family health, health evaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

 

I.  Caso Fortaleza 

 

QUADRO 1.    ACESSO E UTILIZAÇÃO SEGUNDO TIPOS DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS,  

FORTALEZA/CE, BRASIL....................................................................................................................46           

 

QUADRO 2.   AVANÇOS E DESAFIOS NO CUIDADO, SEGUNDO GRUPO DE ENTREVISTADOS, 

FORTALEZA/CE, BRASIL....................................................................................................................47                           

 

II. Caso Aracaju 

 

QUADRO 1: CARACTERÍSTICAS POLÍTICO-INSTITUCIONAIS, POR CATEGORIA, DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ARACAJU/SE, BRASIL........................................................ ......70 

 

QUADRO 02: CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS POR CATEGORIA DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA, ARACAJU/SE, BRASIL....................................................................................71 

 

QUADRO 03: CARACTERÍSTICAS DO CUIDADO, POR CATEGORIA, NA PERSPECTIVA DO 

USUÁRIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ARACAJU/SE, BRASIL....................................72 

 

QUADRO 04: CARACTERÍSTICAS DO CUIDADO, POR CATEGORIA, E NA PERSPECTIVA DA 

EQUIPE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ARACAJU/SE, BRASIL.......................................73 

 

QUADRO 05: CARACTERÍSTICAS DO CUIDADO, POR CATEGORIA, E NA PERSPECTIVA DO 

GESTOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ARACAJU/SE, BRASIL........................................74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIV 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO 1: PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA GERADA PELA TEMÁTICA DA 

PESQUISA.......................................................................................................................................102 

 

ANEXO 2: DIMENSÕES/ CRÍTÉRIOS/ INDICADORES/TÉCNICAS DE COLETADE DADOS POR 
UNIDADE DE ANÁLISE......................................................................................................................105 

 
ANEXO 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.............................................111  

 

ANEXO 4: CARTA DE ANUÊNCIA ....................................................................................................113  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACS          Agente Comunitário de Saúde 

AIDPI        Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância 

APS          Atenção Primária em Saúde 

BIRD         Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento  

CEPS        Centro de Educação Permanente em Saúde 

DCI            Dimensão do Cuidado Integral 

DOA           Dimensão da Organização da Atenção  

DPI              Dimensão Político Institucional  

EaD             Educação a Distância 

ESF             Estratégia Saúde da Família 

LASFACE  Liga Acadêmica em Saúde da Família, Comunidade e Educação Popular 

MFC           Medicina de Família e Comunidade 

OMS           Organização Mundial da Saúde 

PET-SAÚDE Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

PITS             Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde 

PMAQ           Programa de Melhoria de Avaliação da Qualidade 

PROESF       Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família 

PROFAE       Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 

Enfermagem 

PRÓ-SAÚDE Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde 

PROVAB       Programa de Valorização da Atenção Básica  

PSF               Programa de Saúde da Família 

SCNS            Sistema Cartão Nacional de Saúde 

SIAB             Sistema de Informação da Atenção Básica 

SUS              Sistema Único de Saúde 

UBS              Unidade Básica de Saúde 

UFRN           Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

USF.             Unidade de Saúde da Família 

 



16 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO............................................................................................ 17 

2. JUSTIFICATIVA.......................................................................................... 22 

3. OBJETIVOS................................................................................................ 23 

4. MÉTODO.................................................................................................... 24 

5. ARTIGOS PRODUZIDOS........................................................................... 27 

6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES......................................... 97 

REFERÊNCIAS................................................................................................ 99 

ANEXOS..........................................................................................................  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de reformas nos sistemas de saúde, orientados pela 

Atenção Primária em Saúde (APS), ganha relevo no cenário internacional após 

Alma-Ata. Países com o mesmo grau de desenvolvimento econômico e de 

investimento na APS apresentam melhores resultados nos indicadores de saúde e 

fortalecem a capacidade da sociedade para reduzir iniquidades em saúde1,2.   

A APS renovada como ideia-força é compreendida como o primeiro nível de 

atenção, caracterizando-se por: constituir-se na porta de entrada do serviço, o 

primeiro recurso a ser buscado; continuidade do cuidado, a pessoa mantém seu 

vínculo com o serviço ao longo do tempo; a integralidade é responsável por todos os 

problemas de saúde; e, a coordenação do cuidado, tem a incumbência de organizar, 

coordenar, integrar esses cuidados2. 

Uma pesquisa de revisão sistemática de 59 estudos de cuidados primários 

realizada na América do Sul analisou as evidências da sua eficácia. Suas principais 

características compreenderam: incorporação de uma abordagem baseada em 

direitos; a participação dos cidadãos; intersetorialidade; abrangência do serviço; e, a 

orientação da equidade dos sistemas de saúde, eficácia na redução das 

desigualdades na saúde e, atuação sobre os determinantes sociais da saúde3. 

Estudo realizado em contexto global (Estados Unidos, Canadá e países em 

desenvolvimento das Américas), analisando a relação da gestão e modelos de 

cuidados de saúde, em países em desenvolvimento, mostrou que a escassez, má 

distribuição e falta de adequação de pessoal às necessidades de saúde, acentuada 

pela migração de profissionais no território nacional e emigração a países mais ricos, 

resulta em cidadãos nas zonas rurais destes países com dificuldades em assistência 

médica adequada4. 

Políticas internacionais sobre a formação de profissionais para o trabalho em 

APS revelam que esse tema tem merecido destaque, apesar dos países da América 

Latina ainda apresentarem baixa valorização e número relativamente pequeno de 

vagas em Programas de Especialização em Saúde da Família e de Residência 

Médica para Medicina de Família e Comunidade (MFC), a exemplo do Brasil em que 

dos 30.000 médicos que atuam na APS somente 2.000 são especialistas em 

medicina familiar comunitária. Associada à dificuldade persistente para ocupar as 
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vagas existentes, muitas vezes por perda de prestígio e baixo reconhecimento 

social51. 

Nas regiões das Américas e Caribe, nas práticas do cuidado, a gestão da 

clínica tem sido insuficiente, não privilegia as ações de saúde pública, e a prestação 

de serviços tem se caracterizado pelo predomínio de modelo curativo, centrado em 

hospitais e nos cuidados individuais, relegando a um segundo plano a atenção 

primária. A Conferência Sanitária Pan-americana de 2007 elegeu metas em matéria 

de recursos humanos para a saúde no período 2007-2015. Uma delas é a de que 

80% das escolas devem reorientar sua formação em APS e nas necessidades de 

saúde comunitária com estratégias interprofissionais5. 

No Brasil, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) é recente quando 

comparado à dos sistemas públicos universais europeus. A APS é representada 

pela Estratégia Saúde da Família (ESF) e foi implantada em 1994, inicialmente com 

modelos tradicionais, passou a ser uma estratégia de reorganização do SUS, na 

perspectiva da universalidade e equidade. Tem como objetivo a adoção de modelo 

com práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de 

trabalho em equipes, atenção continuada às populações adstritas e co-

responsabilidade 2,6,7,8. 

Quanto à evolução da ESF no Brasil, apesar da realidade social e econômica, 

avançou nos últimos 19 anos com acesso, melhoria nos indicadores de saúde e, em 

2008, alcançou internacionalização e reconhecimento pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), sendo inspiração para a reforma sanitária de muitos países. Conta 

hoje com 33.100 equipes em 5.280 municípios e cobertura populacional de 

38.252.142 pessoas (71,50%). A Região Nordeste, de maior vulnerabilidade social, 

demanda consistentes avaliações1,8. 

O Ministério da Saúde apoiado pelo Banco Interamericano de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) criou o Programa de Expansão e Consolidação da Saúde 

da Família (PROESF) em 184 municípios e, em 2011, a política Nacional de Atenção 

Básica e o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ), com modelo lógico integrado que extrapola a atenção básica 

fomentando uma cultura avaliativa setorial 9,10,11. 

Nas metrópoles, a ESF apresenta desafios de implementação pelo perfil de 

vulnerabilidade e violência, políticas públicas incipientes, e, a oferta de uma atenção 

fragmentada e privatista. Quando se compara a cobertura desigual por porte 
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populacional entre estas regiões, observam-se cenários diversificados de cobertura: 

os de cobertura incipiente, práticas medicalizantes; e, os de cobertura avançada, 

mais consolidadas e inovadoras. Permanecem dificuldades no acesso, formação 

profissional, gestão e integração. Disputas e conflitos de gestão, sob comandos 

político-partidários distintos, contribuem para resistências corporativas, ideológicas e 

rede centralizada em hospitais10,12,13,14. 
 

Quanto ao componente formação, a Constituição Federal do Brasil de 198815, 

define como competência do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área 

da saúde, tendo a ESF como uma das áreas prioritárias e articulando os três atores 

centrais do processo de produção da saúde - gestores, usuários e profissionais. 

Porém, os recursos humanos ainda são inadequados para atuar na APS na 

perspectiva de compreender os serviços de saúde como espaços complexos em que 

a aprendizagem significativa é capaz de fazer a adesão dos trabalhadores aos 

processos de mudança no cotidiano15,16,17. 

As pesquisas sobre avaliação dos cursos, na perspectiva dos egressos, são 

escassas na literatura e no contexto brasileiro, e os estudos realizados evidenciam 

que para obter mudança no modelo de atenção, se faz necessário investir no perfil e 

na formação profissional, seja através de um grande projeto político de parceria com 

o órgão formador no sentido de mudanças curriculares, seja através de programas 

de educação permanente 9,18. 

Foram analisados nestes estudos aspectos referentes à superespecialização 

dos profissionais; distribuição geográfica dos médicos (relacionada à dificuldade na 

interiorização); distanciamento entre as políticas de formação e a política de saúde; 

produção de inovações no âmbito das universidades e reformas curriculares; e, a 

reorganização de serviços, em especial, os da atenção básica, fato observado com a 

expansão da saúde da família.18 

A dificuldade de fixar profissionais, principalmente os Médicos, na APS 

impulsionou a criação em 2011 do Programa de Valorização da Atenção Básica 

(PROVAB), através da Portaria interministerial 2.087 cujo objetivo é levar médicos, 

cirurgiões dentistas e enfermeiros para pequenos municípios das regiões Norte e 

Nordeste, com incentivos financeiros e de curso de especialização em saúde 

pública, com pontuação para futuras residências 18. 

A gestão do trabalho em saúde, essencialmente, no que se refere à formação 

de pessoas para o trabalho na APS, ainda persiste como desafio e Giovanella13 
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ressalta a necessidade de estratégias de desenvolvimento profissional contínuo que 

aprimorem técnicas específicas de núcleo profissional como campo da atenção 

primária para ações coletivas e atuação comunitária. 

           Na avaliação do cuidado, a integralidade é o princípio do SUS que mais 

conduz aos valores de justiça e democracia, constituindo um grande desafio à 

realidade brasileira. Sistematizada em três grandes conjuntos de sentidos: o atributo 

da prática dos profissionais; da organização dos serviços; e, o das políticas 

governamentais11,16. Para BOFF, “Cuidar é mais que um ato; é uma atitude, 

representa ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento afetivo pelo 

outro”19. 

          Na abordagem da qualidade do cuidado utilizou-se o referencial de 

Donabedian, em que a avaliação qualitativa pode se dar em três dos seus 

componentes: estrutura, processo e resultado. Nesta pesquisa, a metodologia 

proposta está mais vinculada à organização do processo das práticas do cuidado. 

Segundo Donabedian, "o objetivo da monitorização da qualidade é exercer vigilância 

contínua, de tal forma que desvios dos padrões possam ser precocemente 

detectados e corrigidos". Agrega ainda um enfoque “multidimensional” na 

perspectiva da capacidade de integrar as dimensões, usuários, profissionais e 

qualidade gerencial, com variados interesses e posições20,21.  

O trabalho em equipe na perspectiva da integração das disciplinas e 

profissões entendida como imprescindível às práticas de saúde, tendo como base o 

conceito ampliado do processo saúde doença. Para tanto, é fundamental o 

desenvolvimento de uma prática comunicativa, que agirá em contrário à repressão 

dos direitos à liberdade do sujeito 2,16,17. 

O presente estudo compreende uma Pesquisa Avaliativa Multicêntrica, 

Estudos Linhas de Base em centros urbanos, realizada em 21 metrópoles brasileiras 

com mais de 100.000 hab. dos estados do Ceará, Bahia e Sergipe. Parte do 

pressuposto que o resultado esperado da implantação do PROESF, no contexto 

político e institucional do município-caso, é condicionado pelas características 

organizacionais, integralidade dos cuidados e seu desempenho.  

O objetivo foi o de avaliar a implementação da Estratégia de Saúde da 

Família em metrópoles brasileiras (Fortaleza/CE e Aracaju/SE), em 2006, em 

expansão de cobertura, na perspectiva de responder as questões sobre os avanços 

e desafios da ESF.  
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Foi ainda analisada a formação e educação permanente na APS, entre 2001 

e 2007 nos municípios do Rio Grande do Norte, com foco na região metropolitana de 

Natal, a partir dos egressos dos cursos de especialização em saúde familiar. Esta 

pesquisa fundamenta-se nas diretrizes da Política Nacional de Avaliação da Atenção 

Básica (PNAB) e em processo de Editais públicos do Ministério da Saúde. A UFRN 

foi selecionada, dentre outras instituições de ensino superior, ao desenvolvimento da 

pesquisa avaliativa na Região Nordeste. E selecionada ainda em Edital público do 

Ministério da Saúde como instituição responsável pela avaliação formativa, 

conferindo o papel institucionalizado da UFRN de centro colaborador da Secretaria 

de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte-SUS RN. Razão pela qual,  

respeitando as especificidades de ambas as pesquisas, foi integrada a esta tese. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Mudanças no perfil epidemiológico, sobretudo, predomínio das doenças 

crônicas e a reconhecida fragmentação na prestação do cuidado, bem como o 

desenvolvimento de pesquisas em contexto de Atenção Primária à Saúde (APS) tem 

sido cada vez valorizada em função dos princípios fundamentais ao direito à 

universalidade, integralidade, equidade e participação social.  Representa o modelo 

referencial de porta de entrada, que salienta a importância dos cuidados de saúde 

primários para enfrentar problemas prevalentes, nos países em desenvolvimento. 

A APS no contexto internacional aparece como uma resposta integral, 

viabilizada por meio da existência de serviços conformados em redes. No Brasil, a 

estratégia saúde da família compreende uma política de saúde do Sistema Único de 

Saúde com ampla cobertura populacional, demandando avaliações do processo de 

implementação, tanto das práticas formativas quanto as do cuidado à saúde. 

As pesquisas sobre avaliação dos cursos, na perspectiva dos egressos, são 

escassas na literatura e no contexto brasileiro, e os estudos realizados evidenciam 

que para obter mudança no modelo de atenção, se faz necessário investir no perfil e 

na formação profissional. Através de um grande projeto político de parceria com o 

órgão formador no sentido de mudanças curriculares, e programas de educação 

permanente voltados às necessidades de saúde da população. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar a implementação da Estratégia Saúde da Família, em metrópoles 

brasileiras (Fortaleza/CE e Aracaju/SE), em 2006, em expansão de cobertura, 

analisando os avanços, desafios e inovações.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Analisar a implementação da Estratégia Saúde da Família em contexto de 

expansão de cobertura populacional na metrópole de Fortaleza/Ceará/Brasil, 

analisando os avanços e desafios. 

Analisar a implementação da Estratégia de Saúde da Família em contexto de 

expansão de cobertura populacional na metrópole de Aracaju/Sergipe/Brasil, 

analisando os avanços e desafios.  

Conhecer o perfil dos profissionais especialistas em saúde da família e a 

formação e aperfeiçoamento dos egressos de cinco (05) cursos de especialização 

ofertados entre os anos de 2001 a 2007 pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) aos municípios do Rio Grande do Norte, Brasil. 
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4. MÉTODOS  

 

Tipo de estudo  

O estudo é de abordagem qualitativa, Pesquisa Avaliativa Multicêntrica, 

Estudos Linhas de base. Adotou-se o método do Estudo de Caso 22, integrando a 

análise das estruturas, processos, percepções de diferentes atores e resultados na 

reorganização do cuidado. Utilizou-se este método com abordagem qualitativa, por 

representar a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo “como” e “por 

quê”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco 

se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em  contexto da vida real.  

 

Contexto e população de estudo 

Os critérios de inclusão foram: ser capital, com estágios distintos tanto de 

cobertura populacional como na composição da equipe para a organização do 

cuidado. Selecionada a metrópole de Fortaleza, pela cobertura incipiente e equipe 

mínima, similar às características de Salvador. Porém, escolhida aquela metrópole, 

por ter sido em 1994 a pioneira no país na implantação tanto do programa Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), como no Programa Saúde da Família (PSF), 

analisando a qualidade da atenção e trabalho em equipe também voltadas ao 

cuidado em saúde. E, Aracaju, pela cobertura avançada e equipe ampliada, 

analisando-se as principais características político-institucional, organizacional e do 

cuidado.  

A metrópole de Fortaleza, de acordo com o projeto de expansão da ESF, tem 

como perfil uma população de 2.219.836 habitantes, 53% do sexo feminino e 47% 

masculino, predominantemente jovem, com 90% com idade inferior aos 50 anos. 

Concentra cerca de 30% da população do Estado e a taxa de crescimento anual 

estimada de 2,73%. Recebe cerca de 50.000 pessoas a cada ano, através do êxodo 

rural, o que acarreta inchação de sua periferia e o aumento da demanda por 

serviços públicos de saúde.  

Por sua vez, Aracaju representa um caso significativo das grandes metrópoles 

do nordeste do Brasil. Abrange uma área de 181,8 Km2, com uma população 

estimada de 498.618 habitantes (IBGE, Censos e Estimativas, 2005). A 
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concentração de renda permanece com índices elevados (índice de Gini de 0,64), e 

tem 100% de sua população urbana. 

A amostra foi intencional, participaram todos os gestores e coordenadores da 

ESF. Para a equipe, de forma intencional, o tempo de implantação das equipes, 

localização (rural-urbano), com estratificação da amostra, seguido de delimitação 

amostral de 10%, utilizando-se o procedimento de sorteio para sua aleatoriedade. 

Esta amostra multiplicada pelo número 04 que corresponde aos segmentos da 

equipe: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde 

(ACS). Para os usuários, aplicou-se uma delimitação amostral de 1% da população 

coberta. De cada dez usuários/famílias por equipe foram adotados critérios de 

inclusão: residir em distintas micro-áreas e de programas diversificados do cuidado. 

Os critérios de exclusão foram profissionais de férias, equipe incompleta e, recém-

implantada.  

Estes critérios resultaram numa amostra intencional em Fortaleza/CE de 11 

Unidades de Atenção Primária (APS), 03 gestores, 53 profissionais e 109 usuários, 

totalizando 128 participantes. Em Aracaju, 09 Unidades de APS, 02 gestores, 36 

profissionais e 90 usuários, totalizando 165 participantes. As estratégias de pesquisa 

foram análise documental (planos e relatórios) e entrevistas semiestruturadas para 

os gestores e coordenadores da ESF, e estruturadas para profissionais e usuários.  

 

Estratégias e categorias de análise 

As técnicas de pesquisa compreenderam: entrevista semiestruturada com 

gestores (secretário de saúde e coordenadores da ESF); entrevistas estruturadas 

(usuários e equipe) e análise documental dos planos, relatórios da ESF.  

Foram abordadas as seguintes categorias por dimensão: Para a dimensão 

político-institucional, foram verificadas: o investimento do governo municipal na ESF; 

as práticas intersetoriais; as iniciativas de desprecarização e educação permanente; 

e, a democratização da gestão. Para a organização da atenção: os sistemas de 

informações; colegiados de gestão; integração assistencial; e, estrutura das 

unidades. Já para a do cuidado integral: os avanços e desafios quanto à qualidade 

da atenção e o trabalho em equipe.  

Para os resultados das questões abertas utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo de Bardin 23, sistematizando-os em torno de três pólos: a pré-análise; a 
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exploração do material; e, por fim, o tratamento dos resultados: a inferência e a 

interpretação. Realizada leitura vertical detalhada (categoria e critérios) por tipo de 

informante (gestores, profissionais e usuários) e, em seguida, realizou-se uma leitura 

horizontal do conjunto dos relatos, que permitiu estabelecer relações e correlações 

entre os distintos depoimentos, respostas e opiniões.  Para as questões fechadas, 

distribuição de frequência software Epi Info 2000. 

Realizada a triangulação dessas diversas técnicas, fontes e indicadores24. 

Após a categorização e análise, ocorreram duas oficinas internas entre a equipe 

multidisciplinar dos pesquisadores com objetivo de elaborar, por consenso (votação 

da maioria), padrões ou estágios evolutivos quanto ao processo de implantação e 

consolidação da ESF. Tomou-se como referência a Avaliação para Melhoria da 

Qualidade da Estratégia Saúde da Família do Ministério da Saúde25, e os estudos 

clássicos de Donabedian 26,27.  

Os padrões corresponderam às descrições sem utilização de escalas 

numéricas e ou testes estatísticos. Em cada dimensão, escolheram-se critérios para 

definição de estágios, considerando estágio avançado a presença de 2 ou mais 

critérios; estágio regular, a presença de 1 critério e estágio incipiente, quando 

ausente. 

Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte no. 72/2005, Brasil, tendo cumprido todas as 

exigências estabelecidas pela Resolução nº. 196/96, atualizada recentemente pela 

Resolução nº 466/2012, ambas do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. 
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5. ARTIGOS PRODUZIDOS 

 

5.1 O artigo “Qualidade do cuidado e trabalho em equipe em contexto de 

expansão da Saúde da Família, em metrópole brasileira" foi submetido ao 

periódico “Public Health”, 0033-3506 - que possui fator de impacto 1,569 e Qualis B2 

da CAPES para área de Medicina II. 

 

5.2 O artigo “Inovação na Atenção Primária à Saúde em Metrópole, Brasil.” foi 

submetido ao periódico Journal of Public Health – ISSN 0124-0064 -  Qualis B3 da 

CAPES para a área de Medicina II. 

 

5.3 O artigo “Perfil profissional e formação em saúde da família em estado do 

nordeste brasileiro” foi submetido ao periódico “Ciência & Saúde Coletiva, para a 

sociedade” - ISSN 1678-4561 - que possui fator de impacto 0,556 e Qualis B3 da 

CAPES para área de Medicina II. 
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RESUMO  

 

Objetivo: Avaliar a integralidade do cuidado, quanto à qualidade e trabalho em 

equipe, no contexto de expansão da Saúde da Família em metrópole brasileira. 

Desenho: abordagem qualitativa, delineada pela estratégia de Pesquisa Avaliativa 

de Saúde da Família usando como método o Estudo de Caso. Contexto e 

participantes: 09 Unidades de Atenção Primária, amostra intencional de 128 

participantes: 02 gestores, 36 profissionais e 90 usuários. Métodos: Entrevistas 

semiestruturadas para gestores, e estruturadas para profissionais e usuários. 

Análise descritiva em três categorias de análise: qualidade do cuidado; trabalho em 

equipe; e, avanços e desafios. Resultados: Os protocolos assistenciais mais 

encontrados foram os relacionados às situações crônicas (100%), e os menos 

presentes, os da nutrição, da infância e cuidado domiciliar (11%). Embora as 

equipes (56%) tenham afirmado haver articulação com serviços de maior 

complexidade, todas referiram dificuldades com a central de exames e especialistas. 

Para os usuários (43%), estas dificuldades representaram o longo tempo de espera 

e o difícil acesso aos locais do atendimento. O grupo terapêutico de cuidadores de 

idosos foi referido por 12,% dos entrevistados, como prática inovadora. As atividades 

comunitárias priorizavam usuários em situações crônicas, com maior participação de 

médicos e enfermeiros (93,%). Os profissionais de nível superior (75%) e de nível 

médio (67%) destacaram não haver iniciativas intersetoriais. 87% dos usuários 

referiram não participar de reuniões sobre problemas de saúde. Os 368 (85%) 

integrantes familiares frequentam a unidade de saúde da família, evidenciando 

vinculação família-equipe. Tantos os profissionais de nível superior (94%) como os 

de nível médio (83%), como os usuários (80%) referiram que a ESF tem contribuído 

para mudanças nas práticas do cuidado. Conclusões: A ESF é porta de entrada 

preferencial da população, com reconhecimento social e profissional e, avanços nas 
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práticas de atenção e trabalho em equipe. A complexidade da avaliação do cuidado 

nas metrópoles levanta a necessidade de alinhar o conceito de integralidade e, de 

valorizar as variadas dimensões do processo de produção de saúde com os atores 

envolvidos, destacando a educação permanente, continuidade do cuidado e 

abordagem familiar integral pelos profissionais que atuam nos serviços comunitários.  

 

Palavras chave: Atenção primária à saúde, saúde da família, avaliação, Brasil. 

 

ABSTRACT  

 

Objective: Assess comprehensiveness of care, in terms of quality and teamwork, in the 

context of expanded Family Health in a large Brazilian city. Design: qualitative approach, 

using the Evaluative Study of Family Health and the Case Study method. Context and 

participants: 9 Primary Care Units, intentional sample of 128 subjects: 2 administrators, 

36 professionals and 90 patients. Methods: Semistructured interviews for administrators, 

and structured interviews for professionals and patients. Descriptive analysis using three 

categories: quality of care, teamwork, advances and challenges. Results: The most 

widely found healthcare protocols were related to chronic situations (100%), and the 

least observed were those of nutrition, childhood and home care (11%). Although the 

teams (56%) recognize the need for cooperation with high-complexity services, they all 

encountered difficulties with scheduling examinations and specialists. For patients (43%) 

these difficulties are related to long waiting times and difficult access to care facilities. 

The therapeutic group of elderly caregivers was reported by 12% of those interviewed, 

as being innovative. Community activities prioritized patients in chronic situations, with 

greater participation of doctors and nurses (93%). Professionals with university (75%) 

and secondary education (67%) reported no intersectoral initiatives. Eighty-seven 

percent of patients did not take part in meetings dealing with health problems. Three 

hundred and sixty-eight (85%) family members attended the family health unit, 

demonstrating a strong family-team bond. Both professionals with university (94%) and 

secondary education (83%), as well as patients (80%) reported that the Family Health 

Strategy (FHS) has contributed to changes in healthcare practice. Conclusions: The 

FHS is the preferred entry point of the population, with social and professional 

recognition, as well as advances in healthcare practices and teamwork. The complexity 

of assessing healthcare in large cities highlights the need for advancing the concept of 
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comprehensiveness and valuing the different dimensions of the health production 

process and the actors involved, emphasizing continuing education, continuity of care 

and a comprehensive family approach on the part of professionals working in 

community-based services. 

 

Keywords: Primary healthcare, family health, assessment, Brazil. 

 

Introdução 

 

O desenvolvimento de sistemas de saúde, orientados pela Atenção Primária 

em Saúde (APS), ganha relevo no cenário internacional após Alma-Ata. Países com 

o mesmo grau de desenvolvimento econômico e de investimento na APS 

apresentam melhores resultados nos indicadores de saúde e fortalece a capacidade 

da sociedade para reduzir iniquidades em saúde1,2.  

No Brasil, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) é recente quando 

comparado à dos sistemas públicos universais europeus. A APS é representada 

pela Estratégia Saúde da Família (ESF) e foi implantada em 1994, inicialmente com 

modelos tradicionais, passou a ser uma estratégia de reorganização do SUS, na 

perspectiva da universalidade e equidade. Tem como objetivo a adoção de modelo 

com práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de 

trabalho em equipes, atenção continuada às populações adstritas e co-

responsabilidade 2,3,4,5. 

A ESF, apesar da realidade social e econômica, evoluiu nos últimos 19 anos 

com acesso e melhoria de indicadores de saúde e, em 2008, alcança 

internacionalização e reconhecimento pela OMS, sendo inspiração para muitos 

países. Analisando o histórico de cobertura populacional da ESF no Brasil, 

observou-se que em agosto de 2013 existem 33.100 equipes em 5.280 municípios, 

cuja cobertura é de 71% (38.252.142 brasileiros). A Região Nordeste, por ser a de 

maior vulnerabilidade social, demanda consistentes avaliações1,5. 

O Ministério da Saúde apoiado pelo Banco Interamericano de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) criou o Programa de Expansão e Consolidação da Saúde 

da Família (PROESF) em 184 municípios e, em 2011, a política Nacional de Atenção 
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Básica e o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ), com modelo lógico integrado que extrapola a atenção básica 

fomentando uma cultura avaliativa setorial 6,7,8. 

Nas metrópoles, a ESF apresenta desafios de implementação pelo perfil  de 

vulnerabilidade e violência, políticas públicas incipientes, e, a oferta de uma atenção 

fragmentada e privatista. Cobertura desigual, quando comparados por porte 

populacional e, cenários diversificados de cobertura: cobertura incipiente, práticas 

medicalizantes; e, avançada, mais consolidadas e inovadoras. Permanecem 

dificuldades no acesso, formação profissional, gestão e integração. Disputas e 

conflitos de gestão, sob comandos político-partidários distintos, contribuem para 

resistências corporativas, ideológicas e rede centralizada em hospitais 7,9,10,11 . 

         Na avaliação do cuidado, a integralidade é o princípio do SUS que mais 

conduz aos valores de justiça e democracia, constituindo um grande desafio à 

realidade brasileira. Sistematizada em três grandes conjuntos de sentidos: o atributo 

da prática dos profissionais; da organização dos serviços; e, o das políticas 

governamentais8,12. Para BOFF, “Cuidar é mais que um ato; é uma atitude, 

representa ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento afetivo pelo 

outro”13. 

Na abordagem da qualidade do cuidado utilizou-se o referencial de 

Donabedian, em que a avaliação qualitativa pode se dar em três dos seus 

componentes: estrutura, processo e resultado. Nesta pesquisa, a metodologia 

proposta está mais vinculada à organização do processo das práticas do cuidado14.  

Agrega ainda um enfoque “multidimensional” na perspectiva da capacidade 

de integrar as dimensões, usuários, profissionais e qualidade gerencial, com 

variados interesses e posições15. 

O trabalho em equipe surge da necessidade de integração das disciplinas e 

profissões entendida como imprescindível às práticas de saúde, tendo como base o 

conceito ampliado do processo saúde doença. Para tanto, é fundamental o 

desenvolvimento de uma prática comunicativa, que agirá em contrário à repressão 

dos direitos à liberdade do sujeito 2,12,16. 

Analisar a implementação da Estratégia Saúde da Família em contexto de 

expansão de cobertura populacional na metrópole de Fortaleza/Ceará/Brasil, 

analisando os principais avanços e desafios. 
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Métodos 

 

Tipo do estudo 

O estudo é de abordagem qualitativa, Pesquisa Avaliativa Multicêntrica, 

Estudos Linhas de Base (ELB) que teve como proposição de se tornar a linha de 

base, para avaliação posterior através do PMAQ17. Adotou-se o método do Estudo 

de Caso18, integrando a análise das estruturas, processos, percepções de diferentes 

atores e resultados na reorganização do cuidado. Utilizou-se este método com 

abordagem qualitativa, por representar a estratégia preferida quando se colocam 

questões do tipo “como” e “por quê”, quando o pesquisador tem pouco controle 

sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em  contexto da vida real.  

 

Contexto e população do estudo 

A metrópole de Fortaleza, de acordo com o projeto de expansão da ESF, tem 

como perfil uma população de 2.219.836 habitantes, 53% do sexo feminino e 47% 

masculino, predominantemente jovem, com 90% com idade inferior aos 50 anos. 

Concentra cerca de 30% da população do Estado e a taxa de crescimento anual 

estimada de 2,73%. Recebe cerca de 50.000 pessoas a cada ano, através do êxodo 

rural, o que acarreta inchação de sua periferia e o aumento da demanda por 

serviços públicos de saúde.  

A amostra foi intencional, participaram todos os gestores e coordenadores da 

ESF. Para a equipe, de forma intencional, o tempo de implantação das equipes, 

localização (rural-urbano), com estratificação da amostra, seguido de delimitação 

amostral de 10%, utilizando-se o procedimento de sorteio para sua aleatoriedade. 

Esta amostra multiplicada pelo número 04 que corresponde aos segmentos da 

equipe: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde 

(ACS). Para os usuários, aplicou-se uma delimitação amostral de 1% da população 

coberta. De cada dez usuários/famílias por equipe foram adotados critérios de 

inclusão: residir em distintas micro-áreas e de programas diversificados do cuidado. 

Os critérios de exclusão foram profissionais de férias, equipe incompleta e, recém-

implantada.  
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Estes critérios resultaram numa amostra intencional de 11 Unidades de 

Atenção Primária (APS), 03 gestores, 53 profissionais e 109 usuários, totalizando 

128 participantes.  

 

Estratégias e categorias de análise 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas para gestores, e estruturadas 

para profissionais e usuários, abordando as categorias: (a) Qualidade do cuidado; 

(b) O trabalho em equipe; e, (c) Avanços e desafios.  A qualidade do cuidado foi 

analisada a partir dos critérios: acesso e utilização de protocolos assistenciais, 

integração da USF com outros níveis de atenção, práticas inovadoras e atuação 

intersetorial. A do trabalho em equipe, a delimitação da clientela, interação e 

cooperação, planejamento de trabalho, visitas domiciliares e reuniões comunitárias. 

Estas categorias foram escolhidas, tendo como referencial o modelo lógico do 

PMAQ do Ministério da Saúde17. 

Para os resultados das questões abertas utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo19 com leitura vertical detalhada (categoria e critérios) por tipo de informante 

(gestores, profissionais e usuários). Em seguida, realizou-se uma leitura horizontal 

do conjunto dos relatos, que permitiu estabelecer relações e correlações entre os 

distintos depoimentos, respostas e opiniões.  Os dados objetivos foram codificados e 

computados no software Epi Info versão 2003 e distribuídos em frequências simples, 

por tipo de informante, dimensões e categorias.  

A coleta de dados iniciou-se após a aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com 

o parecer de nº 72/05, tendo cumprido todas as exigências estabelecidas pela 

Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

Resultados 

a) Qualidade do cuidado 

 Acesso e utilização de protocolos assistenciais 
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Os protocolos foram encontrados e utilizados no cuidado pelas equipes de 

saúde da família, com variações quanto ao tipo, conforme especificado na pág. 42 

(Quadro 01). 

 

 Integração com outros níveis de atenção  

Existem 04 centrais municipais: a de exames e de consultas especializados, a 

de marcação de leitos, a de regulação de urgência e emergência, e a de alta 

complexidade. O município dispõe da totalidade dos serviços de alta complexidade, 

acertados na regionalização, sendo referência especializada para o conjunto dos 

municípios.  

Das nove (9) unidades visitadas, 56% das equipes referiu a existência de 

articulação entre a USF e os serviços de maior complexidade, mediada pela central 

de marcação de consultas e exames. Entretanto (100%) referiu haver dificuldades 

na gestão desta central e limites institucionais de apoio logístico para que esses 

serviços funcionem. Não havia critérios de prioridade, nem horário diferenciado ao 

atendimento ao usuário.  

Os usuários (43%) sentem dificuldades para conseguir consulta 

especializada, sendo as mais citadas o longo tempo de espera para o atendimento e 

o difícil acesso aos locais de consulta. 

 

 Práticas inovadoras, ações educativas e articulações 

intersetoriais.  

As práticas inovadoras foram referidas por 12% dos entrevistados (gestores, 

profissionais e usuários), destacando o grupo terapêutico de cuidadores de idosos.   

As atividades comunitárias nos espaços internos das USF, segundo os 

profissionais, eram realizadas mensalmente, voltadas para grupos prioritários como 

gestantes, hipertensos, diabéticos, tuberculose, hanseníase, e ao planejamento 

familiar. Com maior participação de médicos e enfermeiros (93%) e auxiliares de 

enfermagem e ACS (67%). 

Quanto às articulações intersetoriais, os profissionais de nível superior (75%) 

e os profissionais de nível médio (67%) afirmaram não haver práticas intersetoriais 

nas unidades onde trabalham. De qualquer maneira, aqui nesse segmento já 
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aparece a interlocução com outros setores do município (escolas, associações de 

bairro, creches e universidade) em algumas ações de saúde realizadas. Os 

usuários, em sua maioria (87%), não participam de reuniões para discutir problemas 

de saúde de seu bairro, e 91% não conhecem o Conselho Municipal de Saúde. 

 

b) O Trabalho em Equipe 

 

  Delimitação da Clientela  

Das nove (09) equipes analisadas todas trabalhavam com um número de 

famílias, que variava entre 1.018 a 1.689 famílias, bem acima do preconizado pelas 

normas e diretrizes da ESF (600 a 1000 famílias por equipe). 

Entre os 90 usuários entrevistados, predominavam mulheres (87%), com 

idade entre 18 a 59 anos (85%). A renda familiar de até 01 salário-mínimo (72%) e 

baixo grau de escolaridade (80%) integrando as categorias analfabetismo, saber ler 

e escrever, fundamental incompleto e completo. Em relação à posição familiar, a 

grande maioria era de mães, sendo que (91%) referiram utilizar as USF por dois 

anos ou mais. Das 432 pessoas inseridas nestes domicílios (total dos componentes 

familiares dos usuários entrevistados), 368 (cerca de 85%) frequentam as USF, 

demonstrando uma boa vinculação família – ESF.  

Os profissionais de nível superior da ESF eram médicos e enfermeiros. 

Predominava o sexo feminino (94%) e a faixa etária de 31-40 anos (53%), atuando 

em saúde da família entre 05 e 10 anos e, na sua totalidade, residentes no próprio 

município. Em relação à pós-graduação, são egressos de residência médica em 

áreas diversas, especialização em saúde pública (50%) e em saúde da família, com 

um expressivo contingente (69%). 

Os profissionais de nível médio da ESF são auxiliares de enfermagem e ACS. 

Predominou o sexo feminino (83%), e, em relação ao nível de escolaridade, o ensino 

médio completo (78%). O tempo de atuação na ESF também foi muito variável de 1 

a 13 anos.  

  

 Cooperação e trabalho em equipe 

A interação e cooperação para o trabalho em equipe foi referida pela maioria 

dos profissionais (94,3%), com agenda semanal e reuniões coletivas, com maior 

participação dos médicos e enfermeiros (67%). Motivadas pelo planejamento (83%), 
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resolução de conflitos (50%) e, discussão de casos (50%). Os médicos e 

enfermeiros (60%) e auxiliares de enfermagem e ACS (56%) desconhecem a 

existência de um plano de trabalho comum. A resistência ao trabalho em equipe foi 

pouco referida, sendo maior entre médicos e enfermeiros (20,0%) e a sobrecarga, 

do trabalho maior entre ACS e auxiliares de enfermagem (44%) Destaque para o 

“campo comum” de atividades: visitas domiciliares e programas: materno-infantil, 

diabetes, hipertensão arterial, tuberculose e hanseníase.  

 

 Visitas domiciliares  

100% dos médicos e enfermeiros referiram dedicá-la um turno por semana, 

apesar de centradas no enfoque clínico individual para usuários que não conseguem 

se locomover e, de não haver, retaguarda de transporte. Os usuários (77%) afirmam 

receber em casa a visita regular dos profissionais de saúde, com maior presença do 

ACS (94%), enfermeiro (12%), e, médico (9%). O ACS foi reconhecido pelo elo e por 

facilitar a inclusão e acesso aos serviços de saúde, durante a visita domiciliar. 

 

c) Avanços e Desafios 

Tantos os gestores (100%), como os profissionais de nível superior (94%) e 

os de nível médio (83%) referiram que a ESF tem contribuído para mudanças na 

situação de saúde e nas práticas do cuidado, conforme relato a seguir. 

“A gente sabe que saúde pública é muito difícil, ainda falta muita coisa, mas a 

gente tem visto e percebido que o que existe ainda de melhor é o PSF, que é o 

que mostra pra gente que tem como funcionar, mas o que falta é cobertura”. 

(profissional de saúde)  

”A Saúde da Família, não é só na secretaria de saúde, mas em toda a prefeitura, 

que o governo tem para que possa efetivar o SUS. Uma estratégia estruturante 

dessa atenção básica na implantação da política de humanização, na questão da 

educação permanente, numa integração muito grande com a universidade, com 

os conselhos locais ou os movimentos sociais”. (coordenadora do PSF) 
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Os usuários (80%), por sua vez, procuram de forma preferencial a USF. A 

consulta médica foi o principal motivo da procura (76%) e, na sua maioria (70%), 

referem ter tido seu problema resolvido. Vejamos um dos relatos: 

“Quando eu entrei na sala, ela atendeu minha filha, aí eu mudei totalmente, 

porque ela examina tudo, o dedinho, até as partes íntimas, garganta, pulmão, 

quer dizer, eu saí dali ela me deu o remédio, e eu sei que o remédio vai servir 

para a minha filha porque ela me atendeu muito bem” (usuária) 

As opiniões quanto aos avanços e desafios foram distintas em relação aos 

profissionais, usuários e gestores, conforme sistematizadas na página 43 (Quadro 

02). 

Discussão 

Os resultados dos protocolos, foram similares a estudos realizados em 

metrópoles do Brasil, que verificaram maior implantação de protocolos para 

condições crônicas, como observaram também em relação à assistência à criança, 

uma reduzida aderência às normas pelos profissionais, ao lado de ações 

parcialmente implantadas 2,20-22. 

A ESF como eixo integrador à rede de serviços de saúde mostrou 

fragilidades, e coincidiu com outros estudos, em que autores chamam a atenção 

para a necessidade da concepção de redes integradas, a partir da ESF, com 

enfoque em linhas de cuidado e itinerário do usuário. Desta forma, supera a idéia 

hegemônica de redes verticais e elimina possíveis barreiras que vão desde conflitos 

de interesses, até os presentes nas relações entre o domicílio e hospital, 

especialista e generalista, público e privado, demandando novos estudos de 

metavaliação para cultura avaliativa e sustentabilidade 2-4, 23,24. 

Destaca-se a experiência inovadora do cuidado, representada pelos  

cuidadores de idosos que, mesmo incipiente, dada a sua importância no contexto da 

ESF, representam práticas que sinalizam a quebra do paradigma biomédico. 

Traduzem invenções assentadas em contextos locais, na criatividade, envolvimento 

pessoal e compromisso, e no caráter não burocratizado. Soma-se ao processo de 
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envelhecimento da população que tem levado à APS a atuar em equipe de forma 

mais ampla e qualificada numa atitude de responsabilização, na perspectiva da 

autonomia dos idosos, com solidariedade e integração, diminuindo a dependência, 

isolamento e solidão 2,13,25,26. 

  O trabalho em equipe, essencial ao planejamento e articulações 

interdisciplinares, evidenciou a lógica centrada em programas seletivos às situações 

crônicas, coincidindo com os protocolos assistenciais encontrados. Desta forma, 

contrariando o princípio da integralidade e da atuação em equipe numa abordagem 

familiar comunitária 8,12,16. 

Por sua vez, a delimitação de clientela e o plano de trabalho, ambos ausentes, 

e, a não participação de toda a equipe em ações coletivas promocionais, evidenciam 

fragilidades de vinculação, interação e integralidade, e, também observados em 

outros contextos de metrópoles em expansão da ESF 9,10,16,25,27-29. 

Houve consenso entre gestores, profissionais e usuários do papel indutor de 

mudanças no cuidado após a ESF, com variações nas percepções. Para os 

gestores, estaria relacionado à melhor estrutura, processo e desempenho; para os 

profissionais, o acesso, vínculo e trabalho em equipe, e, para o usuário, na relação 

profissional-usuário, com bom trato. Similares a outros estudos que identificaram 

que gestores percebem a ESF com maior adesão e adequação ao sistema municipal 

de saúde, profissionais priorizam a provisão, ambiente de trabalho e a tecnologia e, 

usuários, pela vulnerabilidade, sofrimento ou preocupação, reconhecem a atuação 

da equipe, destacando o acolhimento e escuta 27-30. 

 

Conclusões 

 

Esta pesquisa oferece importantes contribuições à qualidade do cuidado pela 

ESF, por constituir a porta de entrada preferencial da população, reconhecimento 

social e profissional no sistema municipal de saúde e, avanços nas práticas de 

atenção e do trabalho em equipe. 

A implementação da Estratégia Saúde da Família em contexto de expansão 

da APS, na perspectiva de conversão de modelo assistencial, revela que desafios 

devem ser enfrentados e caminhos percorridos pelo conjunto de atores envolvidos 

nesta realidade singular, em especial na educação permanente, integração em rede 

e continuidade do cuidado.  
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Deve-se ressaltar que a mudança no campo da saúde, não ocorre de forma 

independente de políticas sociais, adquirindo relevância o exercício de 

interdisciplinaridade pelos profissionais, gestores e usuários, e da intersetorialidade, 

com novas investigações de avaliação de impacto na qualidade de vida e integração 

com outras políticas promotoras de inovação e equidade social. 

A complexidade da avaliação do cuidado nas metrópoles levanta ainda a 

necessidade de alinhar o conceito de integralidade enquanto prática que envolva 

todos os atores implicados no cotidiano. E, de valorizar as distintas dimensões do 

processo de produção de saúde, destacando a abordagem familiar integral pelos 

profissionais que atuam nos serviços comunitários.  
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QUADRO 01: ACESSO E UTILIZAÇÃO SEGUNDO TIPOS DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS 

FORTALEZA/CE, BRASIL. 
 

 Diabetes, tuberculose e hipertensão (100%) 

 Hanseníase e pré-natal (88,9%) 

 Imunização, planejamento familiar e prevenção do câncer de colo uterino (77,8%) 

 Promoção do crescimento e desenvolvimento infantil (66,7%) 

 Aleitamento materno (55,6%) 

 Cuidados de enfermagem (44,4%) 

 Nutrição e suplementação alimentar, doenças prevalentes na infância, e cuidado 
domiciliar (11,1%). 

Fonte: Avaliação do Cuidado na Estratégia Saúde da Família em Metrópoles do Nordeste Brasileiro, 2006.  
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QUADRO 02: AVANÇOS E DESAFIOS NO CUIDADO, SEGUNDO GRUPO DE ENTREVISTADOS, 
FORTALEZA/CE, BRASIL. 

  ENTREVISTADOS AVANÇOS         DESAFIOS 

 
 
 
Usuários 

 Bom atendimento da 
equipe 

 Acesso 

 Laboratório 

 Medicamentos  

 Vacinas 

 Atendimento domiciliar  

 Superação de filas  

 Medicamentos 

 Longa espera  para 
especialistas. 

 Atendimento odontológico 

 
 
 
Profissionais 

 

 

 Acesso 

 Visita domiciliar 

 Vínculo 

 Redução da mortalidade 
infantil 

 Atendimento a grupos de 
risco 

 Trabalho em equipe.  

 Resgatar a filosofia do PSF 

 Reduzir o número de famílias 
por equipe 

 Estrutura e organização do 
trabalho 

 Equipes completas e 
suficientes 

 Gestão mais comprometida  

 Cuidado à violência familiar 

 Salários adequados 

 Atendimento odontológico 

 
 
 
     Gestores 

 Cobertura e ampliação de 
ESF 

 Concurso público 

 Humanização 

 Educação permanente 

 Avaliação 

 Controle social. 

 Intersetorialidade 

 Educação permanente 

 Controle social 

Fonte: Fonte: Avaliação do Cuidado na Estratégia Saúde da Família em Metrópoles do Nordeste Brasileiro, 2006. 
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RESUMO 

 

Objetivo: avaliar a implementação da Estratégia Saúde da Família, em 

contexto de expansão de cobertura, em metrópole brasileira, analisando os 

avanços, desafios e inovações. Método: Trata-se de uma pesquisa avaliativa, 

com abordagem quantitativa e qualitativa, usando como método o Estudo de 

Caso. Amostra intencional de 11 Unidades de Atenção Primária, 03 gestores, 

53 profissionais de saúde da família e 109 usuários. Entrevistas 

semiestruturadas para gestores, e estruturadas para profissionais e usuários. 

Análise descritiva com enfoque nas categorias das dimensões político-

institucional, organização da atenção e cuidado integral. Resultados: 

Investimento na atenção primária com 85% de cobertura populacional, 

contrapartida de financiamento local, 953 profissionais admitidos por concurso 

público, 70% das equipes com especialização em saúde pública e participando 

de projetos comunitários, centro de educação permanente atuante, vivências e 

estágios, reuniões comunitárias e mecanismos de democratização na gestão. 

As características organizacionais da atenção revelaram: unidades 

informatizadas, prontuário familiar por território, ambiência, acolhimento, 

protocolos assistenciais e tecnologias de acesso (100%), distintas redes 

integradas em linhas de cuidado (100%), município piloto no sistema cartão 

nacional de saúde, supervisão matricial e oficinas de avaliação. Houve 

consenso entre gestores, profissionais e usuários do papel indutor de 

mudanças no cuidado após a implantação da saúde da família, com variações 

nas percepções. Para os gestores, estaria relacionado à melhor estrutura, 

processo e desempenho; para os profissionais, o acesso, vínculo e processo 

de trabalho em equipe, e, para o usuário, na relação profissional-usuário, com 

bom trato. Porém com limites à atenção especializada e intersetorialidade. A 

participação social, a superação de filas, o trabalho em equipe e, as atividades 

promocionais foram os principais desafios. Conclui-se que nesta metrópole há 

avanços e inovações integradas político-institucionais, organizacionais e do 

cuidado, configurando as características de atenção primária eficaz.  

 

Palavras-chave: Atenção primária à saúde, saúde da família, avaliação em Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Objective: assess the implementation of the Family Health Strategy in a 

Brazilian city in a phase of expanded coverage, analyzing advances, challenges 

and innovations. Method: This is an evaluative study using a quantitative and 

qualitative approach and Case Study method. Intentional sample of 11 Primary 

Care Units, 3 administrators, 53 family health professionals and 109 patients. 

Semistructured interviews for administrators, and structured interviews for 

professionals and patients. Descriptive analysis with emphasis on the political-

institutional, care organization and comprehensive care dimensions. Results: 

85% of population coverage, local financing, 953 professionals hired based on 

public service tests, 70% of teams with specialization in public health, 

continuing education center in operation, experiences and internships, 

community meetings and democratization of management. The organizational 

traits of care include computerized units, territorialized family health records, 

welcoming environment, health care protocols, access technologies, different 

integrated care networks, pilot city involving the national health card, 

supervision and matrix assessment. There was consensus among 

administrators, professionals and patients regarding the catalytic role of change 

in care after the implementation of family health, with variations in perceptions. 

For administrators, valuing structure, process and performance; for 

professionals, access, bonds and teamwork, and for patients, good treatment 

by the team. The main limits are: specialized care, intersectoriality, social 

participation, teamwork and promotional activities. It is concluded that in this city 

there are advances and integrated political-institutional, organizational and care 

innovations, hallmarks of effective primary health care.  

 

Keywords: Primary health care, family health, assessment in health. 
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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la implementación de la Estrategia Salud de la Familia, en las 

ciudades brasileñas, ampliando la cobertura, analizando los avances, desafíos e 

innovaciones. Método: Se trata de una investigación evaluativa, con abordaje 

cuantitativo y cualitativo, usando como método el Estudio de caso. Muestra 

intencionada de 11 unidades de Atención Primaria, 3 gestores, 53 profesionales de 

medicina de familia y 109 usuarios. Entrevistas semi-estructuradas para gestores, y 

estructuradas para profesionales y usuarios. Análisis descriptivo con enfoque e las 

categorías de las dimensiones, político-institucional, organización de la atención y 

cuidado integral. Resultados: 85% de cobertura poblacional, contrapartida de 

financiación local, 953 profesionales admitidos por concurso público, 70% de los 

equipos con especialidad en salud pública, centro de educación permanente 

actuante, convivencias y prácticas, reuniones comunitarias y democratización de la 

gestión. Las características organizativas de la atención comprendieron: unidades 

informatizadas, prontuario familiar territorializado, acogimiento, protocolos 

asistenciales, tecnologías de acceso, distintas redes integradas en líneas de 

cuidado, municipio piloto en la cartilla nacional de salud, supervisión y evaluación 

matricial. Hubo consenso entre los gestores, profesionales y usuarios del papel 

inductor de los cambios en el cuidado después de la implantación de la Salud de la 

Familia, con variación en las percepciones. Para los gestores, valorización de la 

estructura, proceso y desempeño; para los profesionales, el acceso, vínculo y 

proceso de trabajo en equipo, y, para el usuario, el buen atendimiento del equipo. 

Los límites principales comprendieron: atención especializada, intersectorial, 

participación social, trabajo en equipo y actividades promocionales. Se concluye que 

en esta ciudad hay avances e innovaciones integradas político-institucionales, 

organizacionales y de cuidado, configurando las características de una atención 

primaria eficaz. 

 

Palabras-llave: Atención primaria a la salud, salud de familia, evaluación en salud. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Atenção Primária à Saúde (APS), como é conhecida mundialmente, tem 

como princípios fundamentais a universalidade, a integralidade, a equidade e a 

participação social (1). Refere-se ao modelo porta de entrada, que salienta a 

importância dos “cuidados de saúde primários seletivos de alto impacto, para 

enfrentar problemas de saúde mais prevalentes, nos países em desenvolvimento” 

(2, p. 21). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), vertente brasileira da APS, faz parte do 

conjunto de prioridades políticas propostas pelo Ministério da Saúde (MS) cujo 

objetivo é a superação da antiga concepção de saúde centrada na doença e a 

garantia da resolutividade e integração à rede de serviços no contexto de 

reorganização do Sistema Único de Saúde-SUS (1,2). 

O Ministério da Saúde apoiado pelo Banco Interamericano de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) criou o Programa de Expansão e Consolidação da Saúde 

da Família (PROESF) em 184 municípios com mais de 100 mil habitantes. Em 2011, 

implantou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e o Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), com modelo lógico 

integrado que extrapola a atenção básica, fomentando uma cultura avaliativa setorial 

(3-6). 

Uma pesquisa de revisão sistemática realizada por Naydu AR (2011) na 

América do Sul, ao analisar 59 estudos de cuidados primários, analisou as 

evidências da sua eficácia e suas principais características: incorporação de uma 

abordagem baseada em direitos; a participação dos cidadãos; intersetorialidade; 

abrangência do serviço; e, a orientação da equidade dos sistemas de saúde, eficácia 

na redução das desigualdades na saúde e, atuação sobre os determinantes sociais 

da saúde (7). 

Este trabalho aborda a qualidade do cuidado a partir do referencial de Matos 

(8), que o sistematiza em três grandes conjuntos de sentidos: o atributo da prática 

dos profissionais; da organização dos serviços; e, o das políticas governamentais. 

Bem como às contribuições teóricas de Serapioni (9), na perspectiva 

“multidimensional” de integrar as dimensões, usuários, profissionais e qualidade 

gerencial, com variados interesses e posições. 
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O presente artigo é delineado pela estratégia de Pesquisa Avaliativa da 

Saúde da Família, realizada em 21 metrópoles brasileiras com mais de 100.000 hab. 

dos estados do Ceará, Bahia e Sergipe. Parte do pressuposto que o resultado 

esperado da implantação do PROESF, no contexto político e institucional do 

município-caso, é condicionado pelas características organizacionais, integralidade 

dos cuidados e seu desempenho.  

O objetivo deste estudo foi o de avaliar a implementação da Estratégia de 

Saúde da Família em contexto de expansão de cobertura populacional na metrópole 

de Aracaju/Sergipe/Brasil, analisando as principais características por dimensão - 

político-institucional, organização da atenção e cuidado integral – destacando as 

principais evidências referentes aos principais avanços, desafios e inovações.  

MÉTODO 

Tipo de estudo  

O estudo é de abordagem qualitativa, pesquisa avaliativa, caracterizando-se 

por uma pesquisa social aplicada que, consiste em fazer um julgamento ex post 

facto de uma intervenção, utilizando métodos científicos.  Adotou-se o método do 

Estudo de Caso (10), integrando a análise das estruturas, processos, percepções de 

diferentes atores e resultados na reorganização da ESF. Utilizou-se este método 

com abordagem qualitativa, por representar a estratégia preferida quando se 

colocam questões do tipo “como” e “por quê”, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em  contexto da vida real.  

 

Contexto e população de estudo 

A amostra foi intencional, Os critérios de inclusão foram: todos os gestores, o 

secretário de saúde e os 02 coordenadores da ESF. Para a equipe, de forma 

intencional, o tempo de implantação das equipes, localização (rural-urbano), com 

estratificação da amostra, seguido de delimitação amostral de 10%, utilizando-se o 

procedimento de sorteio para sua aleatoriedade. Esta amostra multiplicada pelo 

número 04 que corresponde aos segmentos da equipe: médico, enfermeiro, auxiliar 

de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde (ACS). Para os usuários, aplicou-se 

uma delimitação amostral de 1% da população coberta. De cada dez 

usuários/famílias por equipe foram adotados critérios de inclusão: residir em distintas 
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micro-áreas e de programas diversificados do cuidado. Resultando numa amostra 

intencional de três (3) gestores, 53 profissionais, e 109 usuários, totalizando 165 

entrevistados. Os critérios de exclusão foram profissionais de férias, equipe 

incompleta e, recém-implantada.  

Aracaju representa um caso significativo das grandes metrópoles do nordeste 

do Brasil. Abrange uma área de 181,8 Km2, com uma população estimada de 

498.618 habitantes (IBGE, Censos e Estimativas, 2005). A concentração de renda 

permanece com índices elevados (índice de Gini de 0,64), e tem 100% de sua 

população urbana. 

 

Estratégias e categorias de análise 

As técnicas de pesquisa compreenderam: entrevista semiestruturada com 

gestores (secretário de saúde e coordenadores da ESF); entrevistas estruturadas 

(usuários e equipe) e análise documental dos planos, relatórios da ESF.  

Foram abordadas as seguintes categorias por dimensão: Para a dimensão 

político-institucional, foram verificadas: o investimento do governo municipal na ESF; 

as práticas intersetoriais; as iniciativas de desprecarização e educação permanente; 

e, a democratização da gestão. Para a organização da atenção: os sistemas de 

informações; colegiados de gestão; integração assistencial; e, estrutura das 

unidades. Já para a do cuidado integral: os avanços e desafios quanto à qualidade 

da atenção e o trabalho em equipe.  

Para os resultados das questões abertas utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo de Bardin (11), sistematizando-os em torno de três polos: a pré-análise; a 

exploração do material; e, por fim, o tratamento dos resultados: a inferência e a 

interpretação. Realizada leitura vertical detalhada (categoria e critérios) por tipo de 

informante (gestores, profissionais e usuários) e, em seguida, realizou-se uma leitura 

horizontal do conjunto dos relatos, que permitiu estabelecer relações e correlações 

entre os distintos depoimentos, respostas e opiniões.   

Realizada a triangulação dessas diversas técnicas, fontes e indicadores (12). 

Após a categorização e análise, ocorreram duas oficinas internas entre a equipe 

multidisciplinar dos pesquisadores com objetivo de elaborar, por consenso (votação 
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da maioria), padrões ou estágios evolutivos quanto ao processo de implantação e 

consolidação da ESF. Tomou-se como referência a Avaliação para Melhoria da 

Qualidade da Estratégia Saúde da Família do Ministério da Saúde (13) e os estudos 

clássicos de Donabedian (14-15). Os padrões corresponderam às descrições sem 

utilização de escalas numéricas e ou testes estatísticos. Em cada dimensão, 

escolheram-se critérios para definição de estágios, considerando avançado a 

presença de 2 ou mais critérios; regular, com a presença de 1 critério e incipiente, 

quando ausente. 

Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte no. 72/2005, Brasil, tendo cumprido todas as 

exigências estabelecidas pela Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

do Brasil. 

 

RESULTADOS 

Dimensão Político Institucional (DPI) 

 Investimento do governo municipal  

O modelo tecno-assistencial de Aracaju é intitulado Saúde Todo Dia. 

Segundo o relatório de gestão, “soma um conjunto de ações articuladas que visam 

atender às necessidades de saúde do usuário que acessa o SUS, garantindo os 

seus princípios, principalmente, através da universalização e garantia do acesso, 

integralidade e equidade das ações, resolutividade e controle social” 16.  

Integra ainda o acolhimento para garantir o acesso e a inclusão; a ampliação 

da cobertura; a reorganização das unidades baseada na produção de cuidado; o 

investimento em ações programáticas; as ações integradas enfocando o risco; o 

controle social; a qualificação dos trabalhadores; a gestão participativa e colegiada; 

a referência e apoio matricial especializado16. Vejamos o depoimento do gestor 

municipal: 

“Nós priorizamos a estratégia de implantação da equipe de Saúde da Família que agrega 

o financiamento e principalmente por conta da adstrição de clientela, que pra nós são 

categorias centrais na organização da atenção à saúde no nível primário. Também foi 

prioridade nossa trabalhar a oferta–demanda, trabalhar o conceito de “SUS-

dependência” a gente reduziu a quantidade de famílias por equipe, para garantir o 

acesso mais facilitado, além da educação permanente como estratégia de superação.” 
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Por sua vez, o município de Aracaju encontra-se em posição avançada 

quanto à gestão plena do sistema municipal de saúde. Segundo relato da 

coordenação do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde brasileiro, 

este modelo foi considerado “um caso exemplar entre os municípios com mais de 

100.000 habitantes com alto grau de institucionalização com implantação do 

programa há mais de 5 anos, presença de experiências inovadoras de cuidado,  e 

cobertura em torno de 85% do programa”.  

 Práticas Intersetoriais 

Quanto às articulações para à intersetorialidade, tanto a análise documental 

quanto as entrevistas com gestores e equipes de saúde da família revelaram que 

70% dos profissionais participam de reuniões com a comunidade. Citaram a 

existência dos seguintes projetos voltados à promoção da saúde e desenvolvidos 

pelas USF em espaços comunitários: Santa Maria; Escola Aberta Laonte Gama; 

“Construindo uma Jabotiana Saudável”; “Jovens há mais tempo”; Projeto Academia 

da Cidade; e, programa de erradicação do trabalho infantil.   

 Iniciativas de desprecarização e educação permanente 

Na gestão do trabalho, destaca-se o enfrentamento da precarização que vem 

se dando com iniciativas de Concurso Público, através de contratações de 953 

profissionais da área de saúde e implantação do Plano de Cargos e Salários.  

Os profissionais entrevistados de nível superior informaram que foram 

contratados por meio de concurso público, com regime estatutário (RJU) e que 

recebem uma complementação salarial por trabalhar no PSF. No caso da equipe 

auxiliar existem contratos via concurso público, contudo alguns profissionais 

declararam que participaram de seleção pública e foram contratados por uma 

entidade católica que presta serviços ao município. 

Vale enfatizar que dentre os complementos remuneratórios previstos existe a 

gratificação municipal por vinculação à ESF, o que demonstra contrapartida da 

gestão para o incentivo financeiro voltado à saúde da família. 

A necessidade de desenvolvimento interno e implantação do modelo tecno-

assistencial resultaram em uma atuação conjunta entre gestores e trabalhadores, 

sob a forma de reuniões, oficinas e capacitações, constituindo a Escola de 

Formação dos Trabalhadores em Aracaju, denominada atualmente de Centro de 

Educação Permanente em Saúde (CEPS), conforme relato a seguir.  
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O CEPS possibilitou a trabalhadores e gestores um espaço dialógico necessário à 

compreensão, significação e apropriação das tecnologias e saberes criados e 

ressignificados para aprimoramento do sistema de saúde, no sentido do 

atendimento às necessidades de saúde dos usuários. (Coordenadora do PSF) 

 

A Educação Permanente como prioridade institucional se alia à proposta de 

acolhimento para garantir o acesso universal aos usuários do SUS. As capacitações 

são realizadas com base nas necessidades apontadas pelas próprias equipes: 

linhas de produção do cuidado, vigilância epidemiológica para doenças crônicas, 

saúde mental, imunizações, protocolos, mecanismos de articulação entre as redes16.  

Em relação aos cursos de pós-graduação, 70% dos profissionais referiram ter 

realizado especialização ou residência. As áreas mais referidas foram Saúde Pública 

(31%) e Saúde da Família (15%). Participaram ainda de vários cursos de atualização 

como o treinamento introdutório para a ESF e o cuidado nos ciclos de vida, 

promovidos principalmente pela SMS/Aracaju.  

Quando indagados sobre se as capacitações os prepararam para uma melhor 

atuação e mudanças nas suas práticas, os profissionais posicionaram-se 

afirmativamente. As justificativas apresentadas foram: a complementação da 

formação, a possibilidade de atualizar os conhecimentos, a ampliação da visão 

incorporando novas concepções, o esclarecimento de dúvidas e a superação da 

fragmentação das áreas profissionais.  

Por sua vez, os profissionais de nível médio referiram participar de 

capacitações promovidas pela SMS/Aracaju, a saber: controle e prevenção de 

doenças (tuberculose, hanseníase, dengue); procedimentos de vacinação; e, 

processo de trabalho (acolhimento, agendamento, riscos no território). Apesar de 

alguns registrarem que estas são em número insuficientes, a maior parte reconhece 

a sua importância para orientação da prática e ampliação do olhar sobre as 

questões de saúde-doença. 

Na rede básica, coexistiam ainda estágios para os cursos de graduação em 

saúde e campo, para a pós-graduação em saúde da família, contemplando 

estudantes de 3º. grau de Sergipe. Recebem ainda estudantes de outros estados 

brasileiros “Vivência SUS” e, gestores e cuidadores locais da “Especialização em 

Saúde Coletiva”. 

 Democratização das práticas de gestão 
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Em todas as unidades de saúde da família foi referida a adoção das seguintes 

formas de controle social: conselhos municipal e local de saúde, ouvidoria, registro 

de reclamações e sugestões e, participação de usuários em reuniões. O Ministério 

Público, também atua realizando audiências públicas onde são normalizadas ações 

assistenciais. Estas evidências revelam situação favorável na democratização das 

práticas de gestão com participação social. 

No organograma da SMS/Aracaju, identificou-se arranjo organizacional que 

tende à gestão descentralizada, composta em três instâncias colegiadas: Colegiado 

de Gestão (composto pelo secretário de saúde e coordenadores de áreas técnicas); 

Conselho Municipal de Saúde (na composição recomendada pela legislação de 

saúde); e Conselhos Locais de Saúde (composição paritária de usuários, 

trabalhadores e gestores de unidades de saúde) que avaliam resultados, pactuam 

metas e estabelecem contratos16.   

Na maior parte das unidades foram registradas experiências inovadoras, 

destacando-se reuniões periódicas, maior socialização das informações e 

planejamento participativo. As unidades não dispõem de fundo de caixa para 

pequenas despesas. A coordenadora da AB destaca como inovação “a forma de 

fazer a gestão com cuidado em todas as suas linhas”. 

Na avaliação da DPI, o município de Aracaju obteve situação avançada com a 

presenta de 02 ou mais critérios, por categoria, compondo as principais 

características político-institucionais. Esta síntese pode ser visualizada no Quadro 

01.  

 

Dimensão Organização da Atenção (DOA) 

 

 Sistemas de informações 

No município, estão disponíveis os sistemas nacionais de informação, que 

permitem acompanhar e avaliar as informações de saúde e alimentar os bancos de 

dados nacionais. Com destaque para o Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB) que está implantado em todas as unidades básicas, um dos focos à análise e 

ao acompanhamento dos indicadores no âmbito local. Aracaju foi ainda escolhida 

pelo Ministério da Saúde como município-piloto para o desenvolvimento do Sistema 

Cartão Nacional de Saúde (SCNS), implantado em 43 Unidades Básicas de 

Saúde16.  
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As Unidades Básicas e os Centros de Especialização contam com Terminais 

de Atendimento ao SUS (TAS) instalados em seus consultórios, recepções e salas 

de procedimentos. Há monitoramento e avaliação (M&A) das ações desenvolvidas 

nas unidades, com oficinas de avaliação, capacitações e reuniões da USF com as 

equipes.  

Destacou-se a existência de supervisão matricial com equipe de supervisores, 

apoiando o trabalho das equipes, numa relação de um supervisor para seis a sete 

equipes. Cada região fica sob a responsabilidade de uma equipe de supervisão, que 

é composta por um coordenador geral e três supervisores.  

Na maior parte (08 das unidades pesquisadas) havia disponibilidade de sala 

com acesso a internet e equipamentos de informática. Quanto aos meios de 

divulgação, existem sistemas informatizados, porém pouco acessados pelas 

pessoas. A mídia e a Ouvidoria que fazem a interlocução entre o usuário e o sistema 

municipal de saúde têm representado um grande meio de divulgação, além dos 

próprios recursos que existem na comunidade, como rádios comunitárias.  

 Integração assistencial 

Quanto à integração da atenção básica com outros níveis de complexidade, 

ficou evidente a existência de um trabalho articulado. Existem cinco redes no 

sistema municipal, que se entrelaçam a partir de suas respectivas porta de entrada: 

a de unidades de saúde da família; a de unidades de saúde mental; a de urgências e 

emergências; a do ambulatório de especialidades e a dos hospitais.  Para o 

Secretário, “a articulação entre a rede básica e os demais níveis dá-se a partir da 

adstrição das áreas de abrangência das unidades de saúde da família e do 

acolhimento”.  

Para a maioria dos profissionais existem dificuldades na atuação das várias 

centrais de marcação, como exames, consultas especializadas, urgências e 

emergências. Destacaram-se, contudo, as dificuldades para exames e consultas 

especializadas em que o funcionamento do TAS aparece como alvo de reclamações 

na demora da marcação e falhas no sistema.  

 Ambiência e estrutura das unidades de saúde da família 

Ficou bastante evidente a infraestrutura e ambientação apropriada das 

unidades, em especial naquelas recém-construídas. Nas unidades reformadas, 

verificou-se que ainda persistem espaços inadequados em tamanho e ventilação 

com espaços reduzidos e pouco confortáveis, como as salas de espera e corredores 
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muito estreitos para acomodar os usuários, principalmente nos horários de maior 

movimento.  

Nas entrevistas com os gestores (Secretário de Saúde e Coordenação da AB) 

a prioridade em investimentos na estrutura física foi observada, destacando a 

padronização para adequar ao modelo e propiciar acolhimento e conforto aos 

usuários e profissionais.  

“O acolhimento, apesar de trazer tensões, muitas, mas ele é um trabalho inovador (...) 

depende da postura de quem vai fazer o acolhimento na interação usuário-trabalhador. 

(...) Então nós estamos trabalhando hoje três modelagens de acolhimento, onde nós 

estamos vendo quais são as potencialidades e quais são os limites de cada, pra então a 

gente descer, discutir com os trabalhadores pra ver qual a melhor modelagem que vai se 

adequar pra aquela determinada comunidade”(Coordenadora do PSF). 

A maior parte das unidades dispõe de suficiência de equipamentos básicos, 

materiais para atividades educativas, como vídeo e TV, com utilização para as 

atividades de acolhimento coletivo, utilização na sala de espera e em reuniões. 

Quanto às salas para reuniões de equipe e para atividades de educação 

permanente, apenas quatro unidades entre as 11 pesquisadas, dispunham dessas 

acomodações. Entre as 11 unidades, apenas em três, foi referida a existência de 

veículos para o deslocamento dos profissionais em suas atividades externas.  

Nesta dimensão, a avaliação do município foi bastante satisfatória, com 

classificação de processo avançado, contemplando por completo os critérios 

selecionados por categoria: sistemas de informação e de avaliação, Integração 

assistencial, e estrutura e ambiência das unidades básicas (Quadro 02). 

    

Dimensão do Cuidado Integral (DCI) 

 Trabalho em equipe e qualidade da atenção: a perspectiva do usuário 

Para os usuários a qualidade do cuidado e atuação da equipe foram  

percebidas pelo “bom atendimento” (referências ao acolhimento e trato pessoal) e o 

fato de conseguir medicamentos no posto perto da casa. Os usuários confirmaram 

receber visitas de todos os profissionais da equipe, tendo sido mais citados as 

realizadas pelo ACS e pelo médico. Referiram ainda a inexistência de espaços 

coletivos na unidade para reuniões com a comunidade e com a equipe.  



59 

 

 

“O atendimento é feito com satisfação, a equipe conhece as pessoas de dentro da 

comunidade, as orientações sobre o agendamento, a consulta com remédios são 

garantidos”. (usuário da unidade de saúde da família) 

Os avanços e limites detalhados, segundo categoria e na perspectiva do 

usuário, são apresentados no Quadro 03. 

 Trabalho em equipe e qualidade da atenção: a perspectiva do 

profissional 

Foi verificada tendência positiva entre os profissionais no nível superior (92%) 

e no nível médio (87%) quanto às mudanças nas práticas do cuidado e no processo 

de trabalho da equipe. Entre estas, o acesso a consultas e exames, a aproximação 

da equipe ao usuário e a visita domiciliar foram as mais valorizadas.  

“Ficamos mais próximos das famílias e dos seus problemas de saúde e outros problemas 

(sabemos onde ele reside...); melhorou a vacinação; as gestantes fazendo o pré-natal; é 

preciso investir na educação da população (educação geral...), a vida da pobreza é muito 

difícil”. (profissional de saúde da família) 

Quanto à existência de protocolos assistenciais próprios nas atividades 

cotidianas, a situação foi favorável, referida por mais de 90% dos profissionais. 

Os mais encontrados nas unidades de saúde foram: diabetes, hipertensão arterial, 

tuberculose, hanseníase, pré-natal (82%); planejamento familiar, promoção do 

crescimento e desenvolvimento infantil (64%); prevenção do câncer do colo uterino 

(54%); cuidados em enfermagem, imunização, manejo das doenças prevalentes na 

infância, aleitamento materno (45%). Entre as áreas mais críticas encontram-se: 

manejo da desnutrição e cuidado domiciliar (18%). 100% das unidades de saúde 

possuem arquivos com prontuários familiares organizados por territórios de área e 

micro-área.  

Sobre as características do trabalho em equipe, as percepções foram 

favoráveis quanto à integração, plano de trabalho comum e cooperação entre os 

membros, com reuniões para decisões coletivas em todas as unidades e respeito 

mútuo. O aspecto desfavorável mencionado foi sobrecarga de trabalho. Todos os 

profissionais referiram realizar a visita domiciliar, porém é consenso entre eles de 

que esta tinha um enfoque essencialmente clínico-curativo.  

Para as reuniões, os objetivos mais citados foram planejamento das ações, 

discussão de casos e resolução de conflitos. A participação de representante dos 



60 

 

 

usuários no planejamento da equipe foi citada por cerca de 60% dos entrevistados, 

sugerindo que apesar da existência de conselhos locais de saúde em 100% das 

USF pesquisadas, o processo de participação do usuário ainda é um processo em 

construção. Do mesmo modo, observou-se que no tocante à participação de 

encontros regulares com a comunidade sobre as questões da saúde, cerca de 70% 

dos profissionais confirmaram sua participação.  

Para os profissionais das equipes (nível superior e auxiliar) os limites tinham 

relação com o número alto de famílias por equipe, a estrutura e tecnologias 

utilizadas e conflitos na dinâmica local entre usuários profissionais e gestores, 

detalhados no Quadro 04. 

 

 Trabalho em equipe e qualidade da atenção: a perspectiva do gestor 

municipal 

Os gestores destacaram ações voltadas para adequação do sistema 

municipal de saúde tendo como base a APS. Os principais avanços e limites 

relacionados ao trabalho em equipe e qualidade da atenção estão sintetizados no 

Quadro 05. 

Nesta dimensão do cuidado, portanto, o município apresentou critérios de 

estágio avançado, tanto na categoria qualidade da atenção como na do trabalho em 

equipe. 

 

DISCUSSÃO  

Em Aracaju, há evidências que revelam decisão política de implantar a ESF 

como indutora de reordenação do sistema, para além da organização da atenção 

básica. A presença de ações de investimento e contrapartida municipal, práticas 

intersetoriais, construção de redes integrais, concurso público, educação 

permanente e democratização podem ter contribuído para as mudanças observadas. 

O grau de abrangência das experiências em cuidados de saúde primários, aqui 

observado, é coincidente com o estudo realizado na América do Sul por Naydu. Este 

observou que, as experiências de APS são influenciadas em grande parte, pela 

política predominante, contextos de políticas socioeconômicas e de saúde (7). 

No caso de Aracaju, soma-se a continuidade da gestão municipal em dois 

mandatos, aliada à indução do Ministério da Saúde, que podem ter também 

contribuído na dinâmica das mudanças, condizentes com avaliações desenvolvidas 
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por autores sobre a institucionalização, dinâmica urbana e contextos vinculados à 

ESF (4,5,7). 

As reformas instituídas nesta metrópole aliam o direito constitucional à saúde 

como política pública que enfatiza o acesso, a equidade social e a democracia 

participativa, com a presença de atores diversificados no planejamento. São 

coincidentes aos resultados revelados por Naydu em 2011, quando analisou que na 

América do Sul a eficácia da APS é baseada em direitos dentro dos quadros legais e 

constitucionais vigentes. Respondendo a superação de desigualdades, avançando 

processos, tais como a participação social, democratização, a descentralização, a 

governança e gestão (7). 

A integração dos serviços foi verificada desde a estrutura, aos equipamentos, 

até o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias entre os profissionais nos 

processos de trabalho, redes de cuidado, supervisão pedagógica e protocolos 

assistenciais. Outros trabalhos avaliativos em capitais e grandes municípios 

brasileiros também revelaram uma discreta superioridade das ações da ESF quando 

comparado às unidades tradicionais. Entretanto, ainda com o desafio de integração 

com outros níveis de atenção (5,17-20). 

Mudanças tecnológicas foram materializadas para implantação do modelo 

Saúde Todo Dia, através do acolhimento, cobertura e investimentos da ESF,  

atuação no território enfocando o risco, controle social, qualificação dos 

trabalhadores, gestão participativa e colegiada, além da referência e apoio matricial 

especializado. Naydu analisando as características de abrangência da APS na 

América do Sul quanto à classificação de programa ou política, observou que 

quando presentes, conforme achados similares encontrados neste nosso estudo, 

configura uma APS abrangente e uma política de saúde (7). 

Na dimensão do cuidado o município apresentou classificação de estágio 

avançado no trabalho em equipe e qualidade da atenção, com sintonia nas 

percepções gestor-profissional-usuário, mesmo com perspectivas e interesses 

distintos. Houve consenso entre estes do papel indutor de mudanças no cuidado 

após a ESF, com variações nas percepções. Para os gestores, estaria relacionado à 

melhor estrutura, processo e desempenho; para os profissionais, o acesso, vínculo e 

processo de  trabalho em equipe, e, para o usuário, na relação profissional-usuário, 

com bom trato. Similares a outros estudos que identificaram que gestores percebem 
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a ESF com maior adesão ao sistema municipal de saúde, profissionais priorizam a 

provisão, ambiente de trabalho e a tecnologia e, usuários, reconhecem a atuação da 

equipe, destacando o acolhimento e escuta (21-24). 

Foi consenso que a ESF é porta de entrada preferencial e centro integrador do 

SUS, evidenciando a inovação do modelo de cuidado nesta metrópole, destacando a 

multidisciplinaridade da equipe na organização do cuidado. Segundo estudos sobre 

multidimensionalidade e qualidade da atenção, esta característica é capaz de 

promover múltiplas dimensões da APS, como a dinâmica de participação social e as 

ações sobre os determinantes da saúde, risco, crença e valores (7-9,13). 

   A cultura do pronto-atendimento ainda é dominante quando usuários 

privilegiam o acesso a medicamentos e exigem mais médicos para a atenção 

especializada. Evidenciando a necessidade de criar uma nova cultura de cuidado e 

de promoção da saúde que busque inverter a lógica de consumo centrada em 

procedimentos médicos hospitalares e fortemente difundida na sociedade 

contemporânea. Conflitos entre atores, devido aos diferentes interesses políticos, 

institucionais e ideológicos foram também observados por outros autores na 

dinâmica de organização do cuidado em metrópoles. (5,17-18) 

A ampliação da percepção das equipes quanto às necessidades de quem 

procura o serviço, provocadas pela “abertura à escuta” que o acolhimento produziu, 

pareceu sobrecarregar profissionais, diminuir os espaços e tempos para reuniões de 

equipe e outras atividades promocionais. Bem como, gerou questionamentos aos 

usuários sobre os critérios de acolhimento, ficando evidente que o diálogo e a 

comunicação na prática do cuidado são ainda desafios e essenciais na qualidade da 

atenção.  

Sobre a percepção do trabalho nas unidades de saúde da família, predominou 

opiniões de bom atendimento entre todos os entrevistados. Estes resultados foram 

similares a outras pesquisas quanto à integração da ESF com a rede assistencial, e 

sua tradução em fortalecimento dos serviços básicos. Entretanto, ainda persistem 

fragilidades na continuidade do cuidado em outros níveis de atenção, além da 

evidência da necessidade de superar barreiras entre especialista e generalista, 

domicílio e hospital, público e privado (17,18).  

A situação do município mostrou-se inovadora evidenciando integração e 

eficácia da APS cujas características observadas podem contribuir para a criação de 
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maior equidade e melhores resultados de saúde. Neste estudo pôde ser observado 

o pressuposto de que o resultado esperado da implantação do programa de 

expansão em saúde da família, no contexto político e institucional do município-

caso, é condicionado pelas características organizacionais, integralidade dos 

cuidados e seu desempenho.  

A ESF em contexto de expansão de cobertura populacional, portanto, 

consolida-se em redes integradas quanto aos critérios relacionados às dimensões 

político-institucional, organização da atenção e cuidado integral. Promove acesso 

aos cuidados de saúde das populações desfavorecidas no contexto da vida 

cotidiana possibilitando avanços e inovações.   

Aponta-se a necessidade de, em processo de acelerada urbanização das 

metrópoles, complementar novas investigações relacionadas ao processo saúde 

doença e seus determinantes, integrando as dimensões socioeconômica, familiar, 

comunitária, ambiental, cultural e estilo de vida.  

Espera-se que a avaliação positiva contribua para estimular as potencialidades 

existentes e superar os desafios. Com base neste estudo apontamos as seguintes 

recomendações: investimentos e continuidade na formação e educação permanente, 

fortalecimento da gestão e do controle social, enfrentamento contínuo dos 

problemas advindos do acolhimento, apoio em rede das equipes matriciais, e o 

incremento da atuação intersetorial.  
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Fonte: Avaliação do Cuidado na Estratégia Saúde da Família em Metrópoles do Nordeste Brasileiro, 
2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO I: CARACTERÍSTICAS POLÍTICO-INSTITUCIONAIS, POR CATEGORIA, DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ARACAJU/SE, BRASIL. 

 Investimento do governo 
municipal 
 
 

 85% de cobertura municipal do PSF 
 953 profissionais admitidos por concurso público 
 Contrapartida municipal 

 Práticas intersetoriais  70% dos profissionais participam de projetos 
comunitários 

 Iniciativas de desprecarização e 
educação permanente 

 70% dos profissionais com especialização ou 
residência em saúde pública ou saúde da família 

 Centro Municipal de Educação permanente em saúde 
atuante 

 Formação centrada nas necessidades e linhas de 
cuidado 

 Estágios para a graduação e especialização do SUS 

 Democratização da gestão 
 

 Conselhos locais de saúde em todas as unidades  
 Ouvidoria 
 Reuniões comunitárias  
 Presença do Ministério Público 
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Fonte: Avaliação do Cuidado na Estratégia Saúde da Família em Metrópoles do Nordeste Brasileiro, 
2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 02: CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS POR CATEGORIA DA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA, ARACAJU/SE, BRASIL. 

 Sistemas de informações 
e avaliação 

 Unidades informatizadas 
 Prontuários por território 
 SIAB em todas as unidades de saúde 
    Sistema Cartão Nacional de Saúde em 43 UBS (município 

piloto) 
 Terminais de Atendimento ao SUS em todas as unidades 
 Equipe de supervisão matricial 
 Oficinas de monitoramento e avaliação  

 Integração assistencial  Rede integrada entre unidades de saúde da família, saúde 
mental, urgências e emergências, especialidades e hospital.   

 Estrutura e ambiência 
das unidades básicas 

 Ambientes confortáveis com Equipamentos básicos e 
materiais para atividades educativas. 
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Fonte: Avaliação do Cuidado na Estratégia Saúde da Família em Metrópoles do Nordeste Brasileiro, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 03: CARACTERÍSTICAS DO CUIDADO, POR CATEGORIA, NA 
PERSPECTIVA DO USUÁRIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ARACAJU/SE, 

BRASIL. 

1. TRABALHO EM EQUIPE             2. QUALIDADE DA ATENÇÃO  

Avanços     Limites Avanços     Limites 

 
 - Recebem visita 
em casa com 
maior frequência 
do ACS e médico 
 
 - Acolhimento 

 
 

 
 - Inexistência de 
espaços coletivos nas 
USF para reuniões 
comunitárias e da 
própria equipe. 

 - Bom atendimento da 
equipe 
 
 - Acolhimento 
 
 - Trato pessoal 
 
 - Medicamentos perto 
de casa 

 

 - Acesso a 
exames e 
consultas 
especializadas 
(TAS) 
 - Critérios 
usados para o 
acolhimento 
 - Acesso à 
dentista 
 - Estrutura de 
algumas USF 
 - Profissionais 
que não acolhem 
bem 
 - Horário de 
atendimento 
 - Falta de 
médico pediatra  
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Fonte: Avaliação do Cuidado na Estratégia Saúde da Família em Metrópoles do Nordeste Brasileiro, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 04: CARACTERÍSTICAS DO CUIDADO, POR CATEGORIA, E NA PERSPECTIVA DA EQUIPE DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ARACAJU/SE, BRASIL. 

1. TRABALHO EM EQUIPE 2. QUALIDADE DA ATENÇÃO 
 

Avanços       Limites Avanços Limites 

 - Integração e plano de 
trabalho 

 - Reuniões coletivas 

 - Participação dos 
usuários no 
planejamento 

 - Conselhos locais de 
saúde 

 - 70% dos 
profissionais participam 
de reuniões 
comunitárias 

 

 

 

 
 

 - Sobrecarga de 
trabalho 

 

 - Visita domiciliar com 
enfoque clínico-curativo. 

 - Acesso 

 - Vínculo equipe família 

 - Visita domiciliar 

 - Ouvidoria 

 - Busca ativa atuante 

 - Acolhimento 

 - Vacinas 

 - Pré-natal 

 - Protocolos assistenciais 
próprios 

 - Prontuários familiares por 
territórios  

 - Demanda alta 

 - Elevado número de famílias 
por equipe 

- Internet (TAS) 

- Baixa escolaridade dos 
usuários para o auto-cuidado 

 - Conflitos no horário pela 
propaganda do governo 
“unidade de portas abertas” 

 - Salários não compatíveis 

 - Falta de segurança 

- Trabalho em equipe. 
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Fonte: Avaliação do Cuidado na Estratégia Saúde da Família em Metrópoles do Nordeste Brasileiro, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 05: CARACTERÍSTICAS DO CUIDADO, POR CATEGORIA, E NA PERSPECTIVA DO GESTOR DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ARACAJU/SE, BRASIL. 

1. TRABALHO EM EQUIPE 
 

2. QUALIDADE DA ATENÇÃO 
 

Avanços       Limites Avanços Limites 

 - Participação dos 
usuários no 
planejamento 

 

 - Conselhos locais de 
saúde e ouvidoria 

 
 
 

 

 - Acesso a exames e 
consultas especializadas 

 

 - Cobertura e ampliação de 
ESF 

 - Concurso público 

 - Humanização 

 - Educação permanente 

 - Avaliação 

 - Controle social 

 - Intersetorialidade 

 - Educação permanente 

 - Controle social 
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Perfil profissional e formação em saúde da família em estado do nordeste 
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RESUMO 

OBJETIVO: Este artigo analisa o processo de formação lato sensu (cursos de 

especialização) da Estratégia Saúde da Família em estado do nordeste brasileiro, 

destacando a contextualização do curso, a caracterização do perfil profissional, bem 

como os principais avanços e desafios nas práticas do cuidado. 

MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa avaliativa que utilizou como método o Estudo 

de caso, com abordagem quantitativa e qualitativa, em 2009. Foi aplicado um 

questionário, composto de questões abertas e fechadas sobre o desenvolvimento 

dos cursos e realizado 03 grupos focais com os egressos. Os dados quantitativos 

foram analisados através da estatística descritiva pelo software Epi-info; e os dados 

qualitativos pela análise descritiva e conteúdo de Bardin. RESULTADOS: O perfil 

dos 36 egressos revela uma concentração na capital do estado (61%); com mais de 

seis anos na Estratégia Saúde da Família (69%); maior participação de médicos 

(42%); mais de cinco anos de formados (59%); predominantemente feminino (61%); 

na faixa etária entre 41 a 50 anos (39%); com vínculo estatutário (58%); e, com 

atualização na área da saúde (56%). Há consenso de que o curso os preparou para 

atuar na Atenção Primária em Saúde, especialmente ao cuidado à criança; ao 

trabalho em equipe; e, à promoção da saúde. Os principais desafios, relacionados à 

gestão do cuidado, intersetorialidade e continuidade da educação permanente. 

CONCLUSÕES: A formação familiar e comunitária por uma universidade pública de 

estado do nordeste brasileiro possibilitou contribuições ao cuidado com avanços. 

Porém, revelou que a continuidade na educação permanente para atuação neste 

novo modelo é ainda um grande desafio. Finaliza apontando elementos para 

subsidiar um debate sobre as questões da formação na Atenção Primária em Saúde, 

Sistema Único de Saúde, do Brasil. 

 

Palavras-chave: Atenção primária em saúde; políticas de saúde; saúde da família; 

formação. 

 

 

 

 

 



74 

 

 

Perfil profissional e formação em saúde da família em estado do nordeste 

brasileiro. 

Family health: profile and professional formation. 

 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: This article analyzes the process of training lato sensu (specialization 

courses) of the Family Health Strategy in a state in northeastern Brazil, highlighting 

the context of the course, the characterization of the professional profile, as well as 

major advances and challenges in care practices. 

METHODS: This was an evaluative research method which utilized as the case study 

with quantitative and qualitative approach, in 2009. It was administered a 

questionnaire with open and closed questions about the development of courses and 

conducted 03 focus groups with graduates. Quantitative data were analyzed using 

descriptive statistics using the software Epi-info, and qualitative data for the 

descriptive analysis and content analysis of Bardin. RESULTS: The profile of the 36 

graduates reveals a concentration in the state capital (61%), with over six years of 

insertion in the Family Health Strategy (69%), greater involvement of physicians 

(42%) and more than five years of graduates (59%), predominantly female (61%), 

aged 41-50 years (39%), with statutory relationship (58%), and with update in health 

care (56%). There is consensus that the course prepared them to work in primary 

health care, especially child care, for teamwork, and health promotion. The main 

challenges related to care management, intersectoral approach and continuity of 

ongoing education. CONCLUSIONS: The formation family and community by a 

public university in the northeastern Brazilian state has enabled contributions to the 

care advances. However, revealed that the continuity in ongoing education to act in 

this new model is a big challenge. Finally, it indicates the elements to foster a debate 

on the issues of training in Primary Health Care, Unique Health System, Brazil. 

 

Key words: Primary health care, health policies, family health; formation. 
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Introdução 

 

A Atenção Primária em Saúde (APS), no cenário Internacional é a principal e 

mais efetiva estratégia para o enfrentamento dos três principais problemas do 

terceiro milênio: a globalização de modos de vida pouco saudáveis; o crescimento 

urbano desorganizado e o envelhecimento populacional que contribuem para o 

aumento das doenças crônicas e geram novas demandas para os serviços.1,2
 

Ao comparar a organização dos cuidados primários em diversos países com o 

mesmo grau de desenvolvimento econômico e de investimento na APS, observa-se 

que aqueles que têm organizado seu sistema em torno dos princípios dos cuidados 

primários, apresentam melhores resultados na redução de indicadores de saúde, e 

fortalece a capacidade da sociedade para reduzir as iniquidades em saúde e 

encontrar soluções para os problemas da comunidade.1,2 

A concepção da Atenção Básica à Saúde surgiu no Reino Unido, em 1920, no 

Relatório Dawson que preconizou a organização do sistema de serviços de saúde 

em três níveis, sendo o primeiro os centros de atenção primários. Mas a catalogação 

da Atenção Básica à Saúde como doutrina universal aconteceu na Conferência 

Internacional de Cuidados Primários em Saúde, realizada em Alma-Ata, em 

1978,sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância. A terminologia Atenção Básica à Saúde é pouco encontrada 

na literatura mundial. Seu conceito é Atenção Primária à Saúde, dado o pacto 

mundial firmado na supracitada Conferência3. 

Tal evento apontava também para a atenção primária como sendo composta 

de cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, 

cientificamente bem fundamentados e socialmente aceitáveis, colocados ao alcance 

universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação. 

A APS renovada como idéia-força é compreendida como o primeiro nível de 

atenção, caracterizando-se por: constituir-se na porta de entrada do serviço, o 

primeiro recurso a ser buscado; continuidade do cuidado, a pessoa mantém seu 

vínculo com o serviço ao longo do tempo; a integralidade é responsável por todos os 

problemas de saúde; e, a coordenação do cuidado, tem a incumbência de organizar, 

coordenar, integrar esses cuidados.2 

No caso brasileiro, o termo Atenção Básica significa o primeiro nível de 

atenção à saúde e sustenta-se no princípio da integralidade, compreendido como a 
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articulação de ações de promoção da saúde e prevenção, tratamento e reabilitação 

de doenças e agravos. A experiência brasileira de cuidados primários recebe a 

denominação de Estratégia Saúde da Família (ESF), por ser concebida como meio 

indutor para reorganização e fortalecimento do SUS. Inicialmente foi implantada em 

áreas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

Analisando o histórico de cobertura populacional da ESF no Brasil, observou-

se que em agosto de 2013 existiam 33.100 equipes em 5.280 municípios, cuja 

cobertura era de 71% (38.252.142 brasileiros). A Região Nordeste, por ser a de 

maior vulnerabilidade social, demanda consistentes avaliações desse processo.4 

A ESF, orientada para mudança do modelo de atenção, tem como 

pressupostos a territorialização, o vínculo equipe-família, a integralidade do cuidado, 

continuidade da atenção e o trabalho em equipe multiprofissional, com a 

participação de Agente Comunitário de Saúde (ACS), compreendendo estes os 

principais elementos que diferenciam a ESF dos modelos tradicionais. Em 2008, o 

modelo brasileiro da ESF, com seus resultados, alcança internacionalização e 

reconhecimento pela OMS.1 

Os recursos humanos são o componente essencial dos sistemas de saúde, 

porém inadequadamente preparados para trabalhar em contextos de APS. 

Historicamente, a APS desenvolve políticas e práticas de educação permanente do 

pessoal da saúde para alcançar o perfil generalista e as competências necessárias 

ao desenvolvimento dos sistemas de saúde na América Latina. Estas políticas 

buscam o reconhecimento de que os serviços de saúde são espaços complexos, em 

que a aprendizagem significativa seria capaz de fazer a adesão dos trabalhadores 

aos processos de mudança no cotidiano.5 

  Estudo realizado em contexto global (Estados Unidos, Canadá e países em 

desenvolvimento das Américas), analisando a relação da gestão e modelos de 

cuidados de saúde, em países em desenvolvimento, mostrou que a escassez, má 

distribuição e falta de adequação de pessoal às necessidades de saúde, acentuada 

pela migração de profissionais no território nacional e emigração a países mais ricos, 

resulta em cidadãos nas zonas rurais destes países com dificuldades em assistencia 

médica adequada.6 

Políticas internacionais sobre a formação de profissionais para o trabalho em 

APS revelam que esse tema tem merecido destaque, apesar dos países da América 

Latina ainda apresentarem baixa valorização e número relativamente pequeno de 
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vagas em Programas de Especialização em Saúde da Família e de Residência 

Médica para Medicina de Família e Comunidade (MFC), a exemplo do Brasil em que 

dos 30.000 médicos que atuam na APS somente 2.000 são especialistas em 

medicina familiar comunitária. Associada à dificuldade persistente para ocupar as 

existentes, muitas vezes por perda de prestígio e baixo reconhecimento social.1 

A realidade portuguesa, por sua vez, mostra como inovação na reforma dos 

cuidados primários em saúde, o investimento na formação dos profissionais. 

Ressalta a introdução da medicina geral familiar na graduação, sendo mantida ao 

longo dos anos nos programas de ensino, através de programas inovadores de 

ensino/aprendizagem. Na pós-graduação, a formação específica em exercício 

constitui ação de grande relevância para os profissionais quanto a seus 

conhecimentos e competências na área de medicina familiar.7  

Na Espanha, não há sistemas de acreditação, a formação continuada é 

definida por cada profissional, que preza por sua própria capacitação, seguindo as 

suas competências lógicas, porém não há obrigatoriedade de adquirirem expertise. 

Muitos médicos não aderem às especialidades de Medicina de Família e 

Comunidade e a reforma dos cuidados primários passou a ser acompanhada pela 

criação da especialidade de Medicina de Família e Comunidade e por uma formação 

incremental dos médicos, implementada em horário de trabalho.8,9 

Nas regiões das Américas e Caribe, nas práticas do cuidado, a gestão da 

clínica tem sido insuficiente, não privilegia as ações de saúde pública, e a prestação 

de serviços tem se caracterizado pelo predomínio de modelo curativo, centrado em 

hospitais e nos cuidados individuais, relegando a um segundo plano a atenção 

primária. A Conferência Sanitária Pan-americana de 2007 elegeu metas em matéria 

de recursos humanos para a saúde no período 2007-2015. Uma delas é a de que 

80% das escolas devem reorientar sua formação em APS e nas necessidades de 

saúde comunitária com estratégias interprofissionais.10 

No Canadá, assim como na Inglaterra, o modelo educacional tem se pautado 

na APS como porta de entrada integrada a uma rede coordenada, os currículos têm 

se desenvolvido em torno da comunidade e o aprendizado baseado em problemas, 

os estudantes aprendem desde cedo a responsabilidade no acompanhamento 

longitudinal familiar e os médicos de família são obrigados a cursar residência para 

atuar na APS.10 
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Na Europa, a primeira cadeira de Medicina de Família e Comunidade (MFC), 

na graduação, foi criada no Reino Unido em Edimburgo, em 1963, seguida em 1966 

pelos Países Baixos e, em 1968, pela Bélgica, definindo um perfil amplo de tarefa 

para APS, indo desde a prevenção até a atenção terminal. Em 1986, a APS é 

estabelecida como uma especialização, e no início da década de 1990, a maioria 

dos médicos de AP já era especialista em muitos países da Europa ocidental.  A 

especialização em nível de pós-graduação em MFC, introduzida em fevereiro de 

2001 pelas universidades e faculdades de medicina, assume papel chave no 

fortalecimento da posição política e profissional da APS.11 

Uma pesquisa de revisão sistemática de 59 estudos de cuidados primários 

realizada na América do Sul analisou as evidências da sua eficácia. Suas principais 

características compreenderam: incorporação de uma abordagem baseada em 

direitos; a participação dos cidadãos; intersetorialidade; abrangência do serviço; e, a 

orientação da equidade dos sistemas de saúde, eficácia na redução das 

desigualdades na saúde e, atuação sobre os determinantes sociais da saúde12. 

No Brasil, com a Constituição Federal de 198813, define-se como competência 

do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, tendo a ESF 

como uma das áreas prioritárias e articulando os três atores centrais do processo de 

produção da saúde - gestores, usuários e profissionais.  

A oferta e desenvolvimento de cursos de pós-graduação em saúde da família 

compreendem uma das estratégias da política de formação e educação permanente 

de equipes que atuam nos serviços de APS, divergindo do contexto internacional 

quanto à obrigatoriedade de capacitação prévia (residências, especializações) na 

área de saúde familiar para o ingresso dos profissionais na ESF. Entretanto, 

percebe-se a existência de variados “mecanismos compensatórios” na experiência 

brasileira com uma diversificada oferta de cursos: especialização em saúde da 

família, introdutório à ESF (obrigatório), capacitações nos ciclos de vida, vacinação, 

doenças crônicas. 

As pesquisas sobre avaliação dos cursos, na perspectiva dos egressos, são 

escassas na literatura e no contexto brasileiro, e os estudos realizados evidenciam 

que para obter mudança no modelo de atenção, se faz necessário investir no perfil e 

na formação profissional, seja através de um grande projeto político de parceria com 

o órgão formador no sentido de mudanças curriculares, seja através de programas 

de educação permanente.14,15  
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Uma rica discussão sobre o tema da formação analisa algumas questões que 

atravessam a saúde da família, como a tendência à superespecialização dos 

profissionais; a distribuição geográfica dos médicos (relacionada à dificuldade na 

interiorização); o distanciamento entre as políticas de formação e a política de 

saúde; a produção de inovações no âmbito das universidades e reformas 

curriculares; e, a reorganização de serviços, em especial, os da atenção básica, fato 

observado com a expansão da saúde da família.15 

Por sua vez, Giovanella16 identifica que a gestão do trabalho em saúde, 

essencialmente, no que se refere à formação de pessoas para o trabalho na APS, 

ainda persiste como desafio e ressalta a necessidade de estratégias de 

desenvolvimento profissional contínuo que aprimorem técnicas específicas de 

núcleo profissional como campo da atenção primária para ações coletivas e atuação 

comunitária. 

Destacam-se as iniciativas que iniciam nos anos noventa com os Polos de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente em Saúde da Família como 

indutoras do debate da necessidade de revisar a formação dos profissionais de 

saúde. Estes polos foram substituídos por uma nova proposta que incluía todos os 

trabalhadores do SUS, os usuários da rede de serviços, a rede formadora e os 

estudantes. A implantação dessa nova proposta não foi precedida de qualquer 

avaliação dos resultados da experiência anterior que permitisse apreender os seus 

limites e as possibilidades de potencialização daquilo que havia de agregador em 

ambas as propostas. Uma nova conjuntura institucional determinou a suspensão das 

experiências dos “pólos”, tanto do PSF quanto da ampliação dos mesmos para o 

restante do SUS.17 

Outras iniciativas foram adotadas no contexto nacional tais como o Projeto de 

Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem- PROFAE (com mais 

de 200 escolas de enfermagem, e atuando em outras áreas como farmácia e 

cuidado domiciliar), o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde, Pró-Saúde (qualificando cursos de graduação de medicina, enfermagem 

e odontologia), Residências multiprofissionais em saúde, o Projeto Nacional de 

Telessaúde com Educação à Distância e o Programa Ágora com especialização em 

EaD com foco na APS.  
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Em 2009, essa perspectiva foi ampliada com a criação do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE), que objetiva uma maior 

inserção de estudantes em cenários comunitários e integração dos cursos de 

graduação às necessidades da APS10. Mais recentemente (2011), a dificuldade de 

fixar profissionais, principalmente os Médicos, na APS impulsionou a criação do 

Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB), através da Portaria 

interministerial 2.087 cujo objetivo é levar médicos, cirurgiões dentistas e 

enfermeiros para pequenos municípios das regiões Norte e Nordeste. Além do 

incentivo financeiro e de um curso de especialização em saúde pública, pontua para 

futuras residências. 

O debate sobre o processo de formação das equipes de saúde da família é 

renovado no atual contexto da Atenção Básica à Saúde, como ordenadora de redes 

integradas no âmbito do SUS, nas discussões do Programa Mais médicos. 9  

Os principais objetivos deste programa são: diminuir a carência de médicos 

nas regiões prioritárias para o SUS; fortalecer a prestação de serviços de atenção 

básica em saúde no País; aprimorar a formação médica no País; ampliar a inserção 

do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS; fortalecer a política 

de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das 

instituições de educação superior na supervisão acadêmica; promover a troca de 

conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos 

formados em instituições estrangeiras; aperfeiçoar médicos para atuação nas 

políticas públicas de saúde do País e na organização e no funcionamento do SUS; e 

estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. . 9  

Este artigo analisa o processo de formação lato sensu (cursos de 

especialização) da Estratégia Saúde da Família em estado do nordeste brasileiro, 

destacando a contextualização do curso, a caracterização do perfil profissional, bem 

como os principais avanços e desafios nas práticas do cuidado. 

 

Métodos 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa que utilizou como método o Estudo de 

caso19, com abordagem quantitativa e qualitativa, realizado no Estado do Rio 

Grande do Norte (RN), em 2009. A escolha deste tipo de estudo é pertinente para 

descrever uma intervenção (Cursos de Especialização em Saúde da Família) a partir 
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das percepções e do contexto da vida real que ela ocorre (Unidades de Saúde da 

Família), especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos. 

A população arrolada inicialmente foi de 104 egressos concluintes das cinco 

(05) turmas dos cursos, ofertadas de forma exclusiva no RN pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. O convite foi enviado a todos através de mala 

direta. Destes, 36 (34,5%) devolveram o questionário preenchido e fizeram parte da 

amostra do estudo. Em seguida, atendendo à convocatória da coordenação do curso 

participaram de oficina do grupo focal. Dificuldades relacionadas ao percentual de 

perda foi o falecimento de 1 egresso, a não localização de 30 profissionais devido 

mudanças do profissional de município e até da unidade federada, onde grande 

parte dos profissionais selecionados pelo Ministério da Saúde para atuar no PITS 

(turmas 2001 a 2003) eram de outros estados e na ocasião da pesquisa haviam 

retornado para seus municípios de origem (Sul e Sudeste), e 34 não responderam. 

  Os participantes do estudo eram constituídos de 14 homens e 22 mulheres, 

sendo 15 médicos, 12 enfermeiros e 9 dentistas. Quanto à faixa etária, 01 

profissional encontrava-se na faixa de 20 a 30 anos; 11 na de 31 a 40 anos; 14, de 

41 a 50 anos; 07, de 51 a 60 anos; e, 03 profissionais, acima de 60 anos.  

  A abordagem quantitativa teve como objetivo caracterizar o perfil dos sujeitos 

participantes (egressos). Foi aplicado um questionário, composto de questões 

abertas com comentários e impressões pessoais sobre o desenvolvimento dos 

cursos e, fechadas contemplando os aspectos: município de vinculação; tempo de 

atuação na ESF; categoria profissional; tempo de formado; sexo; faixa etária; regime 

de trabalho; e, qualificações profissionais. Este questionário havia sido validado pela 

Pesquisa e Comissão Nacional de Acompanhamento e Avaliação dos Cursos de 

Pós-graduação Lato Sensu em Saúde da Família, do Ministério da Saúde.  

 No que diz respeito à categoria contextualização do curso, a análise 

documental foi a técnica de coleta escolhida (projetos e relatórios). Foram 

considerados os critérios de seleção dos municípios e a caracterização do curso.  

 Para apreender a percepção dos egressos foi realizado o grupo focal com 

todas as orientações desta técnica, na perspectiva de valorizar a interação e 

apreender percepções, opiniões, idéias entre os participantes20. Foram constituídos 

3 grupos focais, cada grupo contou com 12 egressos com composição heterogênea 

em relação ao municipio de origem e categoria profissional e com a participação de 
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01 moderador e de 01 relator. O roteiro orientador contemplava as categorias de 

contribuições ao cuidado (Preparação para atuação na APS; desenvolvimento de 

competências) e avanços e desafios à formação. As falas foram gravadas e 

trasncritas.  

 As questões fechadas do questionário foram processadas com o auxílio do 

programa Epi Info versão 2000 e analisadas pela estatística descritiva e as abertas, 

analisadas e tabuladas manualmente. 

  Para os dados da análise documental e do grupo focal foi adotada a análise 

de conteúdo de Bardin21 sistematizando-os em torno de três polos: a pré-análise; a 

exploração do material; e, por fim, o tratamento dos resultados: a inferência e a 

interpretação. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, tendo cumprido todas as exigências estabelecidas 

pela Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

Resultados 

 

Os resultados são apresentados por três categorias discursivas:  

1- contextualização do curso, 2- caracterização do perfil profissional dos sujeitos 

participantes, 3- as contribuições ao cuidado na ESF: principais avanços e desafios. 

 

1. Contextualização do curso 

Critérios de seleção dos municípios:  

Realizada de forma exclusiva pela universidade pública, especificamente, a 

UFRN, a especialização foi implantada inicialmente e de forma exclusiva para as 

equipes (médicos e enfermeiros) do Programa de Interiorização do Trabalho em 

Saúde (PITS), sendo depois, na fase de implementação, ampliada para equipes da 

ESF, com inserção dos dentistas, totalizando cinco cursos de especialização 

ofertados no período de 2001 a 2007. 

As capacitações aconteceram na modalidade presencial, na UFRN, e, nos 

momentos de dispersão, em diferentes cenários municipais do Rio Grande do Norte, 

selecionados por critérios de risco sócio-epidemiológico, dentre outros, a 
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mortalidade materno-infantil, prevalência de tuberculose e áreas descobertas de 

atenção.  

Caracterização do curso:  

Para sua concepção e desenvolvimento, foram realizadas oficinas nacional e 

local, tendo como objetivo a construção das diretrizes, a regulamentação dos 

objetivos do programa, delineamento do projeto político pedagógico, com foco em 

competências, e, linhas de cuidado com base nas necessidades locais e nos 

princípios do SUS. 

Os cursos, com carga horária de 600 horas, foram realizados mensalmente 

através de atividades presenciais (40 horas contínuas por módulo semanal) e de 

dispersão (20 horas no município), tendo como diretriz uma formação generalista, 

com visão humanista, crítica e integradora, baseada em competências para 

responder as necessidades de saúde da população. Abordaram, dentre outros, 

conteúdos referentes às políticas de saúde, epidemiologia, sistemas de informações, 

planejamento em saúde, processo de trabalho da ESF, o trabalho em equipe e, os 

ciclos de vida. 

 

2- Caracterização do perfil profissional dos sujeitos participantes 

Município de vinculação e tempo de atuação na ESF 

A maioria dos participantes (69%) atuava há mais de 06 anos na ESF e 75% 

destes referiram residir no município de vinculação do trabalho. Desenvolviam suas 

atividades em municípios da Região Metropolitana da Grande Natal, liderados por 

Natal (61%), seguido de Macaíba (14%) e São Gonçalo do Amarante (6%).  

Categoria profissional e tempo de formado 

Constatou-se ainda que a categoria médica (42%) foi predominante na 

participação do estudo, seguida de enfermeiro (33%) e odontólogo (25%). A maior 

parte dos profissionais tinha mais de cinco anos de formado (60%). 

Sexo e Faixa etária 

A população composta, predominantemente, pelo sexo feminino, com 61%. 

Quanto à faixa etária, observou-se um predomínio na faixa etária de 41 a 50 anos 

com um percentual de 39%, destacando ainda a participação de profissionais na 

faixa acima de 60 anos (8%). 

Regime de trabalho e Oportunidades de qualificação profissional 
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Quanto ao regime de trabalho, os profissionais são funcionários públicos com 

Regime Jurídico Único (58%). Em relação às oportunidades de qualificação 

profissional, antes do ingresso no curso de especialização, e em outros programas 

de pós-graduação, 56% tinham participado de atualização na área da saúde. Os 

mais referidos foram o curso introdutório (86%); tuberculose, dengue, DST e AIDS 

(83%); e, cursos relacionados aos ciclos de vida (47%). Em programas de pós-

graduação lato sensu, 56%, tinham residência em outras áreas da saúde com mais 

de 360 horas; e, 41% outra especialização com mais de 360 horas predominando as 

áreas de saúde pública, epidemiologia ou saúde coletiva.  

Por sua vez, em programas stricto sensu, como mestrado nas áreas de saúde 

pública ou epidemiologia ou saúde coletiva ou em outras áreas de saúde foi de 5%, 

enquanto em programas de doutorado foi de apenas 3%, sendo na área de Ciências 

da saúde.  

 

3- As contribuições ao cuidado na ESF: principais avanços e desafios. 

Quanto às contribuições proporcionadas pelo curso, foi consenso entre os 

profissionais de que as ferramentas adquiridas os qualificaram para sua prática 

profissional. Com base nas competências preconizadas para a APS, as mais 

presentes nas falas foram: cuidado à saúde da criança, através do protocolo de 

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI); trabalho em equipe 

e promoção da saúde; humanização e planejamento local; participação comunitária; 

abordagem familiar em risco social; cuidado integral à família; produção científica e, 

a intersetorialidade.  

O curso possibilitou a implantação de atividades assistenciais antes 

inexistentes nestes municípios, a saber: Cadastro familiar; trabalho em grupo; 

agendamento de consultas; descentralização das ações básicas para as áreas 

rurais; e, visita puerperal, conforme os relatos: 

Através do AIDPI passamos a classificar as principais doenças que mais 

acometem as crianças; o crescimento e o desenvolvimento infantil passaram 

a ser feito com maior qualidade. (Grupo Focal 1)  

 Melhorou na humanização, na aquisição de conhecimentos, para 

desenvolver trabalhos com minha equipe e com a comunidade. (Grupo Focal 

3) 
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 Abriu-me mais o leque para trabalhar em área delimitada, núcleo familiar, 

cadastrados e em área especifica. (Grupo Focal 2) 

 

Principais avanços 

Ao abordar que avanços na prática profissional o curso possibilitou, as falas 

convergiram para a qualificação do trabalho em equipe, o acolhimento humanizado, 

ampliação de conhecimentos, abordagem familiar, a vigilância à saúde e o 

desenvolvimento de parcerias. Vejamos os relatos: 

Possibilidade de estudo e pesquisa; avaliação do trabalho; decisão em 

equipe; avaliação e olhar diferenciado. (Grupo Focal 3) 

As oficinas municipais se transformaram em vivos debates de toda 

comunidade municipal sobre os seus principais problemas de saúde, 

extrapolando as questões assistenciais, e avançando para temas que 

influenciaram decisões partilhadas entre gestão, profissional e comunidade. 

(Grupo Focal 1) 

Um maior leque de oportunidades, aprendizagem, parceria e melhoria na 

prática. Um olhar mais cuidadoso, um cuidar diferente e uma prática 

diferente, pensando saúde de uma forma ampla. (Grupo Focal 2). 

 

Principais desafios 

          Os principais desafios representaram a falta de decisão na gestão do cuidado, 

a não realização de processo de avaliação local, inexistência de ações de 

preceptoria pela equipe e, incipiência na participação de ações intersetoriais. 

As falas dos egressos revelaram consenso de que a reduzida adesão de 

gestores à ESF e o não acolhimento dos produtos gerados pelo curso, ao lado da 

falta de conectividade para a comunicação e educação a distância e infraestrutura 

deficitária dos serviços municipais de saúde, constituíram os maiores desafios. Estes 

influenciaram na dinâmica do trabalho, surgimento de conflitos e na necessidade de 

educação permanente, conforme relatos a seguir. 

Os parâmetros transmitidos nem sempre são aplicáveis ao local de trabalho 

nas estruturas ativas. (Grupo Focal 3) 

O curso me deu força para quebrar a barreira dentista equipe. Infelizmente, 

ainda hoje, o dentista não é visto como profissional integrante da estratégia. 

Para piorar, o próprio dentista se exclui. (Grupo Focal 2) 
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Desconstrução de alguns conceitos, conhecimentos que ficaram e outros 

que necessito e continuar estudando, perguntando, refletindo, confundindo e 

reconhecendo. (Grupo Focal 1) 

 

Discussão 

A ESF no RN apoiada por incentivos nacionais, tais como REFORSUS, Polos 

de capacitação e Normas Operacionais Básicas incrementou a formação em saúde 

da família em função da expansão de cobertura populacional, cuja situação nacional 

ocupava desde 2000 uma posição que o equiparava aos estados onde a ESF estava 

mais avançada.22-24 

Observou-se uma concentração da atuação dos egressos na capital, 

convergindo com outros estudos1,4,6. Gil15 analisando as dificuldades na formação 

destacou a distribuição geográfica dos médicos (relacionada à dificuldade na 

interiorização) e o distanciamento entre as políticas de formação e a política de 

saúde. 

A maioria dos participantes com mais de cinco anos de formados e há mais 

de 06 anos atuando na ESF, morando no município de vinculação, pode revelar 

certa estabilidade da ESF. Tais resultados são similares aos encontrados por Gil,15 

porém divergem dos encontrados por Maciel 25 que identificou que 80,4% tinham até 

4 anos de formados.  

A participação médica encontrada neste estudo divergiu do observado por 

Maciel 25 e Gil15, que constataram que a maioria dos participantes foi de enfermeiros, 

embora a participação no curso por categoria tenha uma distribuição equitativa. 

A análise desta especialização mais tardia pode representar uma dificuldade 

em conciliar atuação na ESF e acesso a cursos de especialização, uma vez que no 

caso do Rio Grande do Norte, observou-se descontinuidade destes cursos na fase 

pós-especialização, onde esta universidade pública ofertou seu último curso em 

2008, sendo ofertados na atualidade por alguns pólos regionais e por instituições 

privadas. 

A feminização coincide com outros estudos realizados no nível nacional cujos 

autores ressaltam a feminização nesta área.15,25-28. Pierantoni26 analisando a gestão 

do trabalho e educação em saúde em duas décadas do SUS encontrou este mesmo 

perfil, com 71,3% de mulheres entre as equipes do PSF. 
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Os resultados relacionados às faixas etárias foram similares aos resultados 

de pesquisas, realizados por Pierantoni26 nas Regiões Sul e Nordeste. Porém, 

divergindo dos resultados de pesquisas nacionais relacionadas ao perfil de 

participantes de cursos de pós-graduação lato sensu em Saúde da Família, e de 

mercado de trabalho no SUS, que identificaram, respectivamente, que 51,3% dos 

profissionais pertenciam à faixa etária mais jovem de 20 a 30 anos, e que a média 

de idade é mais precoce nas Regiões Sul e Nordeste.15,27,28 

Provavelmente, o resultado de uma população mais madura como a 

encontrada no presente estudo, possa ser explicado devido às condições ofertadas 

pelo sistema nacional de saúde. Relaciona-se à fixação de médicos e enfermeiros 

em municípios historicamente desprovidos do cuidado à saúde com incentivos 

federais, formação especializada e tutoria, promovendo a inclusão e adesão ao 

programa de profissionais com mais de cinco anos de formado, vindo a atuar no 

nordeste brasileiro.  

Observou-se neste estudo o predomínio do vínculo estatutário refletindo certa 

estabilidade dos vínculos trabalhistas, resultado diferente do encontrado no contexto 

brasileiro, que predominou o contrato do tipo “informal”. A precarização do trabalho 

em saúde é responsável no contexto brasileiro pela alta rotatividade das equipes, 

fragilidades e insegurança no vínculo equipe-família, conforme achados de GIL15, 

Maciel25 e Machado28. 

As qualificações profissionais através de participação pregressa em 

programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu revelaram as iniciativas das 

equipes bem como a atuação do pólo de formação em saúde da família e do polo de 

educação permanente. Apresentaram resultados superiores quando comparados 

com estudos realizados por Germano,29 com equipes do PSF em Natal-RN, por 

Canesqui30 em perfil de médicos e de enfermeiros no estado de Mato Grosso e, por 

Cotta,31 no município de Teixeiras/MG.  

O perfil dos egressos e avaliação dos cursos de especialização em saúde da 

família revelaram características peculiares no estado do Rio Grande do Norte. No 

entanto, em função das equipes guardarem princípios organizativos e aspectos 

similares no território nacional, a análise da formação e qualificação dos 

profissionais podem ser generalizados.  

O alcance de competências ao desenvolvimento do cuidado aqui verificado foi 

similar aos identificados por Maciel,25 quando no estado do Espírito Santo os 
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egressos dos cursos de especialização ressaltaram a aquisição da capacidade para 

atuar em equipe interdisciplinar; e, participar junto à comunidade nas atividades de 

promoção da Saúde da Família.  

Os avanços no cuidado possibilitaram o alcance de competências para atuar 

na APS e inovar as práticas inexistentes no contexto da ESF. Em especial, as 

iniciativas em áreas rurais mais desprotegidas das políticas públicas, apesar da 

concentração de profissionais na região metropolitana. Foram verificadas 

similaridades quanto aos avanços com outros estudos, que também identificaram 

que a formação na ESF pode ser indutora da melhoria do cuidado, em especial no 

vínculo, acolhimento, percepções e práticas positivas e aprendizado institucional.31-34 

Dentre os desafios, a adesão da gestão e a institucionalização destes cursos 

nas IES foram também observadas em outras pesquisas, quando não foram criadas 

novas turmas após a finalização dos incentivos federais e, que mais de 50% do 

universo estudado no país não está com turmas em andamento.26,27 Rocha33 

avaliando os desafios do PSF na região nordeste mostrou resultados similares 

quanto à necessidade da participação social, qualificação do monitoramento e 

avaliação para tomada de decisão; acolhimento; e atividades promocionais e 

intersetoriais. 

A preocupação crescente com o processo de formação e educação 

pemanente cada vez mais está presente para a atuação de profissionais numa 

sociedade em contexto de profundas mudanças nos campos profissional e sócio- 

político. 

 

Conclusões 

A contextualização do curso revelou a hegemonia de uma universidade 

pública para a formação das equipes de saúde da família, voltada inicialmente para 

categorias específicas (médico e enfermeiro) e programas específicos (PITS), 

ampliando de forma progressiva seu papel formativo na rede de cuidados 

multiprofissionais. Possibilitou ainda um processo de construção participativo com 

integração entre instituições de saúde (nacional, regional e municipal), com 

interação da formação aos componentes da gestão municipal e da tutoria.  

 

A caracterização do perfil profissional dos sujeitos participantes revelou uma 

concentração profissional na capital do estado; com atuação de mais de seis anos 
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na ESF; constituída em sua maioria por médicos; com mais de cinco anos de 

formados; predominantemente feminino; faixa etária predominante entre 41 a 50 

anos; com vínculo estatutário; e, com participação pregressa em cursos de 

atualização e especialização na área da saúde. 

A especialização em saúde familiar possibilitou avanços na APS, numa 

perspectiva de consolidar a integralidade e humanização do cuidado, em especial 

voltada ao cuidado à criança; ao trabalho em equipe; e, à promoção da saúde.  

Os principais desafios estiveram relacionados à gestão municipal, 

intersetorialidade e a continuidade da educação permanente, tão necessária para a 

atuação dos profissionais neste novo modelo.    

Uma das limitações do estudo foi contemplar somente as categorias da ESF 

participantes dos cursos de especialização, não incluindo os demais atores (auxiliar 

de enfermagem, ACS, gestores e usuários do sistema municipal de saúde).  

Novas investigações na formação e educação permanente, avaliando a 

necessidade singular de formação da equipe e núcleo profissional, podem contribuir 

para estratégias de aplicabilidade em contextos locais, bem como garantir mudanças 

nos processos de gestão e de cuidado.  

Apontamos as seguintes recomendações: investimentos regionais e 

continuidade na formação e educação permanente, fortalecimento da ESF pela 

gestão municipal, e o incremento da atuação intersetorial.  

Com os resultados e discussões aqui apresentados, espera-se agregar 

subsídios à institucionalização e consolidação do processo de formação das equipes 

cuja população necessita de cuidados integrais de qualidade no contexto da Atenção 

Primária do SUS. 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES. 

 

 

Utilizou-se o banco de dados da Pesquisa avaliativa de saúde da família 

desenvolvida nas metrópoles da Região Nordeste na qual participei como 

pesquisadora da equipe chave da UFRN, considerado o centro colaborador do 

Ministério da Saúde, para os componentes do cuidado e da formação em saúde 

familiar. 

Os resultados revelados nos artigos em anexo valorizam a 

multidisciplinaridade e a valorização do vínculo equipe-comunidade, com  

importantes contribuições científicas e de produção técnica, relacionadas à 

qualidade do cuidado pela ESF e a formação em saúde familiar. Revelando ser este 

modelo de atenção, a porta de entrada preferencial da população, com 

reconhecimento social e profissional pelo sistema municipal de saúde e, avanços 

consolidados nas práticas de atenção e no trabalho em equipe.  

Há, contudo, diferentes percepções e práticas evidenciando tensões entre a 

hegemonia do modelo biomédico centrado na doença e em programas específicos, 

bem como desafios, relacionados à necessidade de valorização da ESF pela gestão 

pública, educação permanente em abordagem familiar, superação de barreiras à 

integração de redes e continuidade do cuidado, elementos de coordenação, 

relacionados à prática governamental. 

A mudança no campo da saúde, não ocorre de forma independente de 

políticas sociais, adquirindo relevância o exercício de interdisciplinaridade pelos 

profissionais, gestores e usuários, e da intersetorialidade, com novas investigações 

de avaliação de impacto na qualidade de vida e integração com outras políticas 

promotoras de inovação e equidade social. 

A complexidade da avaliação do cuidado nas metrópoles levanta a necessidade 

de alinhar o conceito de integralidade enquanto prática que envolva todos os atores 

implicados no cotidiano, e, de valorizar as variadas dimensões do processo de 

produção de saúde destacando a política de educação permanente e abordagem 

familiar integral pelos profissionais que atuam nos serviços comunitários.  

Este estudo possibilitou identificar ainda que a formação familiar e comunitária 

da ESF por um lado, obteve avanços e melhorias nas práticas da equipe através de 

política formativa de uma universidade pública de estado do nordeste brasileiro. 
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Porém, revelou que, após 19 anos de implantação da ESF, a continuidade na 

formação e educação permanente para as equipes atuarem no novo modelo, é 

ainda um grande desafio, em especial para as universidades. 

A evolução intelectual na trajetória do doutorado possibilitou o alcance de 

metas em pesquisa e outras atividades acadêmicas, detalhadas no Item “Produção 

científica e de trabalhos técnicos”, nas temáticas do cuidado e da formação em 

saúde familiar. A implantação da disciplina do cuidado integral à saúde da criança no 

programa de pós-graduação em saúde da criança (modalidade residência 

multiprofissional) com perspectivas de continuidade e vinculação aos atuais 

programas de mestrado e de doutorado em Ciências da Saúde. 

Há espaço para implementar ações de qualidade e que a formação ampliada 

da equipe de saúde da família possa desempenhar um papel essencial no cuidado 

cotidiano, à população inserida em áreas de abrangência comunitária.  

Novas investigações na formação e educação permanente, avaliando a 

necessidade singular de formação da equipe e núcleo profissional, podem contribuir 

para estratégias de aplicabilidade em contextos locais, bem como garantir mudanças 

nos processos de gestão e de cuidado. Almeja-se que estes resultados passam 

contribuir para a institucionalização e consolidação da formação na APS no SUS do 

Brasil. 
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     Anexos 

 

Anexo 1. Produção técnico-científica gerada pela temática da pesquisa 

 

 

I. Trabalhos na temática formação e cuidado em saúde da família, publicados em anais de 

eventos científicos de natureza internacional, nacional, regional e local, com publicação 

de resumos, resumos expandidos e trabalhos completos. (Últimos cinco anos). 

 

 2013. Nadja de Sá Pinto Dantas Rocha, Paula Renata Lima Machado, Luciana 

Carla Oliveira, Deborah Dinorah de Sá Mororó, Julieta Genre, Eulália Maria Chaves 

Maia. Programa “Direitos e Promoção à Saúde da Criança em Situação de 

Vulnerabilidade Social”. MEC&UFRN. 

 

 2012, Nadja de Sá Pinto Dantas Rocha, Lúcia Maria de Oliveira 

Santos, Luciana Carla Barbosa de Oliveira, Deborah Dinorah de Sá Mororó, 

Paula Renata Lima Machado, Julieta Genre, Eulália Maria Chaves Maia. 

Aperfeiçoamento e capacitação de profissionais para o cuidado integral à 

saúde da criança e do adolescente, IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, Resumo. 

 

  2012, Nadja de Sá Pinto Dantas Rocha, Lúcia Maria de Oliveira 

Santos, Luciana Carla Barbosa de Oliveira, Deborah Dinorah de Sá Mororó, 

Diana Paula de Souza Rêgo Pinto, Éricka Cecília Resende de Souza, Juliana 

Teixeira Jales Menescal Pinto, Taiza Rôse de Oliveira Faria, Eulália Maria 

Chaves Maia. Acolhimento a crianças e adolescentes vítimas de violência 

em um hospital pediátrico do Nordeste do Brasil, IV CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, Resumo. 

 2012, Nadja de Sá Pinto Dantas Rocha, Paula Renata Lima Machado, 

Julieta Genre, Luciana Carla Barbosa de Oliveira, Deborah Dinorah de Sá 

Mororó, Eulália Maria Chaves Maia, Cuidado Integral à Saúde da Criança 

como Eixo Norteador das Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão. I 
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Congresso Norte-Nordeste Multiprofissional em Saúde da Criança e do 

Adolescente, Resumo. 

 2011, Nadja de Sá Pinto Dantas Rocha, Luciana Carla Barbosa de 

Oliveira, Priscila Cristhina Bezerra de Araújo, Deborah Dinorah de Sá Mororó, 

Eulália Maria Chaves Maia. Cuidado Integral á Criança Vítima de Violência 

em Hospital Pediátrico Universitário, I Simpósio Nacional: Juventude, 

Resiliência e Vulnerabilidade.udes da América Latina: Novas Propostas Para 

Velhos Dilemas, Resumo. 

 2011, Nadja de Sá Pinto Dantas Rocha, Paula Renata Lima Machado, 

Julieta Genre, Luciana Carla Barbosa de Oliveira, Deborah Dinorah de Sá 

Mororó, Kleber Juvenal Silva Farias, Eulália Maria Chaves Maia, A atenção 

primária no cuidado integral à criança: mais necessária do que nunca., III 

Congresso Internacional de Saúde da Criança e do Adolescente, Resumo. 

 2010, Deborah Dinorah de Sá Mororó; Severina Alice Costa Uchôa; 

Juliana Teixeira Jales Menescal Pinto; Nadja De Sá Pinto Dantas Rocha; 

Eulália Maria Chaves Maia, A Co-Participação dos Familiares da Criança 

Hospitalizada no cuidado, I Congresso de Políticas, Planejamento e Gestão 

em Saúde, Resumo. 

 2009, Nadja de Sá Pinto Dantas Rocha, Jussara de Melo Cerqueira 

Maia, Jozana do Rosário de Moura Caetano, Eulália Maria de Chaves Maia, 

Ricardo Fernando Arrais, Aurea Nogueira de Melo, Vanessa Cano, Neide B 

Filha Lorena dos Santos Tinoco, Mostra Científica do 16º Congresso 

Nacional de Voluntários e Instituições de Apoio à Criança com Câncer, 

16º Congresso Nacional de Voluntários e Instituições de Apoio à Criança com 

Câncer, Outros. 

 2009, Eulália Maria Chaves Maia, Nadja De Sá Pinto Dantas Rocha, 

Lucia Pedrosa Patricia Melo, Cuidado Integral à Saúde da Criança (Mesa 

Redonda), I Encontro Multidisciplinar Em Saúde, Outros. 

 

     II.  Organização de Livro 

 

1)  “Cuidado Integral à Saúde da Criança no contexto da Atenção 

Primária em Saúde”. Nadja de Sá Pinto Dantas Rocha, Paula Renata Lima 
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Machado, Julieta Genre, Luciana Carla Oliveira, Deborah Dinorah de Sá 

Mororó, Áurea Nogueira de Melo, Eulália Maria Chaves Maia. Editora UFRN 

2013.  
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ANEXO 2: DIMENSÕES/ CRÍTÉRIOS/ INDICADORES/TÉCNICAS DE COLETADE DADOS POR 
UNIDADE DE ANÁLISE. 

 

Dimensão Político – Institucional 

Sub-dimensão Critérios/Indicadores 
Entrevista 

Estruturada 
 Analise 

documental 

Projeto de 
Governo 

Propósitos do Governo 
Municipal (continuidade, 
crescimento, mudanças) 

X X 

Prioridade na reorganização 
setorial 

 X 

Financiamento: % do OGM 
para saúde, gastos per 
capita (% AB), indução (PAB 
fixo e variável, ações de 
promoção e vigilância), 
autonomia para gestão 
financeira, mecanismos de 
fiscalização dos gastos 

 X 

Experiências de ações 
intersetoriais com 
participação da sociedade 
civil 

X X 

Capacidade de 
Governo 

Competência na condução 
da reorganização do Sistema 
municipal de Saúde 

  

Perfil do gestor e 
qualificação da equipe de 
condução (staff da SMS) 

 X 

Política de RH: formação 
profissional (capacitações – 
número, tipos de cursos, 
vinculação aos Pólos de 
educação permanente) e 
precarização do trabalho 
(não existência de vínculo 
celetista ou estatutário) – 
tipo de vínculo, incentivos, 
equipes (perfil, seleção, 
composição), tempo de 
trabalho e carga horária real. 

 X 

Estratégias de Controle e 
Regulação: funcionamento, 
relação público e privado 
(características regionais) 

 X 

Governabilidade 

Mecanismos e processos 
participativos de decisão no 
sistema de saúde municipal 
(Conselhos e Conferências) 

X X 

Base política/parlamentar de 
apoio ao SUS e a ESF 

 X 

Articulações com 
profissionais de saúde, com 
sociedade civil organizada 
(associação de moradores e 
demais entidades), com 
Ministério Público. 

X  
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Implementação de Ouvidoria 
do Usuário: fluxos e 
mecanismos de resposta 

 X 

Prioridade da AB 

Práticas de Gestão e 
Trajetória no SUS conforme 
NOB e NOAS – 
“aprendizado institucional” 

 X 

Processo de pactuação da 
AB 

  

Reorganização 
administrativa da secretaria 
municipal de saúde ajustada 
ao processo de implantação 
e implementação da ESF 

 X 
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Dimensão: Organização da Atenção 

Sub-dimensão Critérios/Indicadores 

Entrevista 

estruturada 

Análise 
Documental 

Práticas de 
Gestão 

Mecanismos de 
participação social: 
fóruns, conselhos; 
periodicidade, 
divulgação de 
reuniões 

X X 

Existência de 
instrumentos de 
planejamento e 
programação, com 
uso regular dos 
sistemas de 
informação em saúde 
(SIAB, etc.) - % de 
unidades 
informatizadas 

 X 

Mecanismos de M/A: 
estratégias de 
institucionalização, 
análises regulares e 
sistemáticas, 
parcerias 
interinstitucionais 

 X 

Autonomia e 
experiências 
inovadoras na gestão 
do sistema  

 X 

 
Práticas de 
Oferta 
 
 
 

Inserção do município 
na NOAS 
(regionalização) 

X X 

Critérios de 
implantação e 
expansão do PSF 

X X 

Integração da ESF a 
rede de atenção 
(referência/contra-
referência, centrais de 
regulação, fluxos e 
protocolos 
assistenciais, etc.) - % 
de internações e 
consultas 
especializadas  

X X 

Garantia de acesso 
aos diversos níveis de 
atenção (MADT + 
P/P/C/R) – tempo de 
espera 

X X 
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Percepção dos atores 
(gestores, 
profissionais e 
usuários) sobre os 
serviços 
Assistência 
Farmacêutica: 
informatização, 
seguimento de 
medicação contínua, 
distribuição e 
estocagem, cadastro 
de fornecedores 
(controle de preços), 
% receitas onde todos 
os medicamentos 
prescritos foram 
fornecidos, fabricação 
e distribuição de 
medicamentos não 
convencionais 
(fitoterápicos, 
homeopáticos) 

X X 

Sustentabilidade 
(Provimento de 
infra-estrutura 
das unidades) 

Manutenção, 
recuperação e 
expansão da rede 
física e equipamentos 

X X 

Regularidade e 
suficiência da provisão 
dos suprimentos e 
insumos 

X X 
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Dimensão do Cuidado Integral   

Sub-dimensão Critérios/Indicadores 
Entrevista 

estruturada 
Analise 

documental 

Acolhimento 
 

Espaço físico /horário 
/profissionais. Identificar 
formas de acesso 
(universal na área adscrita, 
existência de 
critérios/prioridades, etc.)  

X X 

Programação das UBS por 
horário e turnos de 
trabalho 

X X 

Mecanismos de 
agendamento: 
“escuta qualificada” 
(restrita e/ou ampliada); 
capacitação dos 
profissionais, 
responsabilização. 

  

Existência de filas, tempo 
de espera longo, demanda 
reprimida 

X X 

Vínculo 

Percepção entre os 
profissionais sobre o 
estabelecimento de 
vínculos; 

  

Confiança/satisfação entre 
as famílias relacionada a 
assistência/serviço 
oferecido e ao 
conhecimento técnico das 
ESF;  

X X 

Qualidade (técnica e 
científica) da Atenção) 

Qualificação e experiência 
dos profissionais, processo 
de trabalho em saúde, 
supervisões de práticas, 
acesso a informações 
técnico-científicas 

 X 

Existência de protocolos 
assistenciais – orientadores 
de práticas coletivas  

 X 

Identificação de problemas 
de saúde no território e 
encaminhamentos (% e 
motivos casos clínico-
assistenciais, realização de 
exames, acesso aos 
medicamentos) 

X X 

Mecanismos de integração 
da AB com outros níveis de 
atenção (consultas 
especializadas e 
internações) 

 X 



106 

 

 

Desenvolvimento de ações 
de Vigilância à Saúde; 
indicadores de Saúde Bucal 
e Vigilância Nutricional e 
práticas inovadoras no 
cuidado 

 X 

Intersetorialidade: 
iniciativas e contatos extra 
setoriais (ações conjuntas 
com órgãos 
governamentais e não-
governamentais)  

X  

Utilização de 
equipamentos 
comunitários. 

  

Trabalho em Equipe 

Territorialização. 
Delimitação de clientela 
adstrita - cobertura por 
oferta programada; número 
de famílias x equipe 

X  

Níveis de 
interação/comunicação 
grupal (composição, 
motivação, rotatividade, 
tempo de permanência na 
ESF,  etc) 

X  

Objetivos comuns 
(formais/informais, etc); 
percepções do trabalho em 
equipe 
(transdisciplinaridade) 

X  

Planejamento das ações. 
Existência de Plano de 
Trabalho nos últimos 12 
meses - (regularidade e 
número de reuniões nos 
últimos 06 meses,   
agenda, uso regular do 
SIAB para planejamento 
das ações, etc) 

X X 

Reuniões comunitárias 
(freqüência, motivos, 
temas, regularidade) e 
visita domiciliar 
(perspectiva clínico-
assistencial e/ou de 
promoção) 

X X 

Articulação entre as ações 
clínico-individuais e de 
prevenção/promoção 

(nível de incorporação na 
rotina dos serviços) 

X  

Percepção sobre o 
processo SD e as 
práticas de cuidados 

Identificar coerências entre 
percepção e práticas: 
gestores, profissionais, 
usuários; Novos riscos à 
saúde 

X X 
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ANEXO 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
Título do Projeto: Monitoramento Avaliação do Programa de Consolidação e Expansão do 
Saúde da Família- Estudos de Linha de Base – Lote 1 Região Nordeste  

OBJETIVO 

 
Este estudo envolve pesquisa que tem como objetivo avaliar os processos de mudanças e os 
resultados alcançados pelos sistemas municipais de saúde  dos municípios  que aderiram  a 
Expansão do Programa de Saúde da Família, Lote 1 Região Nordeste  (listagem em anexo). Para isto 
estamos convidando você para participar deste estudo por ser usuário de unidades de Saúde da 
Família, (ou ser profissional da equipe de saúde da família ou ainda está dirigindo o sistema de saúde 
deste município/ coordenando o PSF).  

PROCEDIMENTOS 

 
Procedimentos a serem realizados  para aqueles que concordarem em participar do projeto:  
Usuário: Responder um questionário referente aos problemas de saúde de sua família que levaram a 
procura da Unidade de Saúde e informar como foi o atendimento e ou os encaminhamentos. 
 
Gestor: Responder a um questionário sobre os problemas de saúde do seu município. O modo como 
se dão a gestão, a organização da rede de serviços e o atendimento nas Unidades de Saúde da 
Família. Também será solicitada permissão para observação da estrutura organizacional e física da 
Secretaria de Saúde. 
 
Profissional: Responder a um questionário  sobre os problemas de saúde do seu município. O modo 
como se dão a gestão, a organização da rede de serviços e o atendimento nas Unidades de Saúde 
da Família.  Também será solicitada permissão para observação da estrutura organizacional e física 
da Secretaria de Saúde. 

RISCOS 

Não há riscos associados à participação neste.  

BENEFÍCIOS 

Os benefícios em participar deste estudo são de caráter coletivo no sentido de melhorar as ações e 
serviços de saúde nos no seu município. Este estudo não oferecerá nenhum pagamento pela 
participação.  

CONFIDENCIALIDADE  DO ESTUDO 

Registro da participação neste estudo será mantido em sigilo, até o limite permitido pela lei. No 
entanto, agências Federais como o Ministério da Saúde,  os comitês de ética da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, podem inspecionar e copiar registros pertinentes à pesquisa, e estes podem 
conter informações identificadoras.  Nós guardaremos os registros nas dependências do NESC/UFRN 
e somente os  pesquisadores trabalhando na equipe terão acesso a estas informações.  Resultados 
serão relatados de forma sumariada e indivíduo não será identificado.   

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 

Toda participação é voluntária. Não há penalidade para alguém que decida não participar neste 
estudo. Ninguém também será penalizado se decidir desistir de participar do estudo,  em qualquer 
época.  

PERGUNTAS 

Estimulamos que vocês façam perguntas a respeito da pesquisa. Se houver alguma pergunta, por 
favor contate os professores  Dr. Paulo de Medeiros Rocha ou  Dra. Alice da Costa Uchôa, ambos do 
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva NESC- Programa de Expansão e Consolidação do Saúde da 
Família (PROESF) (84-3215-4331).  
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CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
 
Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente esclarecido quanto 
aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais seremos submetidos e dos possíveis riscos 
que possam advir de tal participação.  
 
Foram garantidos esclarecimentos que venhamos a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito 
de desistir da participação em qualquer momento, sem que nossa desistência  implique em qualquer 
prejuízo a minha pessoa ou de minha família.  
 
A nossa participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos adicionais, sejam esses 
custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato 
e o sigilo dos dados referentes a nossa identificação. 
 
 
Nome do indivíduo  (letra de forma): 
_________________________________________________________________________ 
 
                                                                            
___________________________________________________________________________ 

Responsável       Testemunha 
 

COMPROMISSO DO INVESTIGADOR 

 
Eu discuti as questões acima apresentadas com os indivíduos participantes no estudo ou com o seu 
representante legalmente autorizado. É minha opinião que o indivíduo entende os riscos, benefícios e 
obrigações relacionadas a este projeto.  
 
_____________________________________________________________     
        Assinatura do Pesquisador  
 
Data: ____/____/_______ 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA 
Programa de Expansão e Consolidação do Saúde da Família (PROESF) 

Estudos de Linha de Base – Lote 1 - Nordeste 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 4: CARTA DE ANUENCIA 
 

 
 
 
 
 
                           A Secretaria Municipal de Saúde de _______________, através do 

Senhor Secretário de Saúde, ____________________________, autoriza os 

pesquisadores do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva-NESC, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, responsáveis pelo Estudo de Linha de Base- Lote1 

– Nordeste, do Projeto de Expansão do Saúde da Família, do Ministério da Saúde, a 

realizarem pesquisa/coleta de dados nas Unidades de Saúde da Família desse 

Município.                         

 
 

 
 

Natal (RN), __ de _______ de 2005 
 
 

___________________________________________ 
 

Secretário Municipal de Saúde 
 

 

 

 

 

 

 


