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AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA CAPITAL POTIGUAR
RESUMO: Esta pesquisa objetivou avaliar a ESF em Natal-RN, através de seus gestores,
profissionais e usuários, embasada na Teoria das Crenças e da Teoria Cognitivocomportamental. Trata-se de uma proposta de multimétodos e encontra-se dividida em três
subestudos.

No

primeiro

estudo,

nove

gestores

responderam

uma

entrevista

semiestruturada, para verificar o conhecimento e as crenças sobre o SUS, sendo os dados
quantitativos analisados com estatística descritiva com auxílio do software SPSS e os dados
qualitativos submetidos à análise lexical com apoio do software ALCESTE. No segundo
estudo, uma pesquisa descritiva correlacional na qual as variáveis antecedentes referem-se
às condições de trabalho nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e ao perfil dos
profissionais e as variáveis correspondentes referem-se às avaliações da ESF; uma amostra
probabilística estratificada com 475 profissionais, que responderam duas escalas, ambas
compostas por três fatores: Infraestrutura física, Recursos materiais e Eficiência no
atendimento, sendo os dados analisados por meio de estatística descritiva, bivariada e
multivariada com auxílio do SPSS. O terceiro estudo é uma pesquisa descritiva
correlacional na qual as variáveis antecedentes referem-se às condições de atendimento nas
USFs e ao perfil dos usuários, e as variáveis correspondentes referem-se às avaliações da
ESF, com uma amostra não probabilística estratificada com 390 usuários, que contribuíram
para a construção de uma nova escala com um fator, eficiência no atendimento, analisado
por meio estatística descritiva, bivariada e multivariada com auxílio do SPSS. Os resultados
mostraram problemas que começam com a gestão, sob a forma de admissão por indicação
política e falta de conhecimento sobre o SUS e a ESF; passam pela rotatividade e
quantidade insuficiente de profissionais; e acabam disseminando-se por todos os itens
analisados: infraestrutura e recursos materiais das USFs, capacitação dos profissionais,
acessibilidade e sistema de referência. Conclui-se que, apesar de seguir um modelo ideal, a
ESF necessita de mudanças em relação aos entraves de sua realidade operacional.
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família; avaliação; crenças; multimétodos.
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EVALUATION OF THE OF THE FAMILY HEALTH STRATEGY IN NATAL, BRAZIL

ABSTRACT: This research aimed to evaluate the Family Health Strategy (FHS) in Natal,
Rio Grande do Norte, through its managers, professionals and users, having as its support
the Theory of Belief and the Cognitive-Behavioral Theory. This is a multimethod research
and is divided into three sub-studies. In the first study, nine managers answered to a semistructured interview, to verify the knowledge and beliefs on SUS; the quantitative data were
analyzed with descriptive statistics with the aid of SPSS software and the qualitative data
were submitted to lexical analysis with support of ALCESTE software. In the second study,
we have a descriptive correlational research in which the antecedent variables are related to
working conditions in the family health units (FHUs) and to the professionals‟ profile; the
corresponding variables refer to the evaluations of the FHS; a stratified probabilistic sample
with 475 professionals, who answered to two scales, both consisting of three factors:
Physical infrastructure, Material resources, and Treatment effectiveness, and data were
analyzed using descriptive, bivariate and multivariate statistics, with the aid of SPSS. The
third study is a descriptive correlational research in which the antecedent variables refer to
the treatment in the FHUs and to the users‟ profile, and the corresponding variables refer to
the evaluations of the FHS, with a stratified non-probabilistic sample with 390 users, who
contributed to the construction of a new scale with a factor, effectiveness in treatment,
analyzed through descriptive, bivariate and multivariate statistics, with the aid of SPSS.
The results showed problems which start from management, under the shape of admission
due to political indication and lack of knowledge on SUS and the FHS; they pass through
the low tenure of professionals and insufficient professional; and they end up spreading all
over the analyzed items: infrastructure of FHUs, material resources, professionals‟ training,
accessibility and referral system. One concludes that, despite following an ideal model, the
FHS is in need of changes with regard to the barriers to its operational reality.
Keywords: Family Health Strategy; evaluation; beliefs; multimethods.
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A presente pesquisa aplicada, dividida em três subestudos, objetivou avaliar a
Estratégia Saúde da Família (ESF) em Natal, Rio Grande do Norte, a partir das crenças de
todos os seus atores sociais: 1) os gestores dos Distritos Sanitários (DSs); 2) os
profissionais da Equipe de Saúde da Família (EqSF); e 3) os usuários da ESF. Deste modo,
foi possível identificar e fornecer feedback sobre os aspectos positivos e negativos desta
estratégia que orienta a Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS).
Legitimado na constituição de 1988, pelo artigo 198, o SUS traduz-se no “conjunto
de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, de administração direta e indireta, e das fundações mantidas pelo
poder público” (Ministério da Saúde [MS], 2000, p. 5). Pode contar ainda com as
instituições privadas, complementando os serviços de saúde insuficientes ou inexistentes
(Albuquerque & Melo, 2010; Melo, Alchieri & Araujo Neto, 2012b). Um sistema que,
apesar das

peculiaridades

(universalidade,

regionais,

integralidade

e

segue

os

equidade)

e

mesmos

princípios

organizativos

doutrinários

(descentralização,

hierarquização/ regionalização e participação popular) em todo território nacional (Melo,
2009; MS, 2000; Polignano, 2001).
A Atenção Básica funciona como sua “porta de entrada” que tem como foco
principal a Saúde da Família (SF), desempenhada pelo Programa Saúde da Família (PSF),
desde 1994. Ação que em 2006, a partir da portaria 648/06, passou a ser considerada como
a estratégia estruturante de reorientação e reorganização da Atenção Básica do SUS, sob
nova nomenclatura: Estratégia Saúde da Família (ESF). Deste modo, com o novo vocábulo,
é retirado o caráter de finitude que o termo PSF sugeria. Assim, a estratégia é evidenciada
como uma intervenção não pontual no tempo e espaço, deixando de atuar apenas de forma
paralela às atividades rotineiras dos serviços de saúde, agora, perpassando por todas as suas
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ações (Carvalho, 2009; Coimbra, 2007; MS, 2006b, 2006d; Nery, 2006; Soares, 2008; Wai,
2007). Todavia, justifica-se o uso do termo PSF em determinados momentos do presente
estudo, referenciando a terminologia dos documentos iniciais do Ministério da Saúde (MS).
Inspirada nos modelos anteriores de assistência à família de Cuba, Canadá, Suécia e
Inglaterra, a ESF tem um modelo teórico ideal e surgiu a partir da demanda da população,
na tentativa de gerar mudança na realidade social (Cano, 2004; Viana & Dal Poz, 2005).
Para sua boa adequação às características próprias de um país continental, todavia, deveria
ser tratada como um experimento planejado (Campbell, 1969; Cano, 2004). Fato que não
ocorre com frequência nas ações do governo brasileiro, onde os programas são criados e
implantados por tentativa e erro; e a população, que paga pelos serviços, acompanha uma
prática cotidiana que se diferencia, e se distancia, de suas formulações teóricas e
legislativas (Albuquerque & Melo, 2010; Albuquerque, Melo, Souza Filho & Araújo Neto,
2011; Melo, Alchieri & Araujo Neto, 2012a; Melo, Araújo Neto & Lopes, 2011).
Como consequência, a crise do SUS é constatada através de fatos amplamente
conhecidos e divulgados pela mídia, como filas frequentes de pacientes nos serviços de
saúde; a falta de leitos hospitalares, para atender à demanda da população; a escassez de
recursos financeiros, materiais e humanos, para manter os serviços de saúde operando com
eficácia e eficiência (Polignano, 2001). Há também denúncias de dificuldades de
atendimentos nas Unidades de Saúde da Família (USFs): infraestrutura precária, falta de
insumos e equipamentos, ausência de profissionais e despreparo dos gestores (Albuquerque
& Melo, 2010; Albuquerque et al., 2011; Azevedo, 2007; MS, 2004b, Martins, 2008;
Oliveira, 2006).
Neste cenário, a avaliação de programas e estratégias governamentais funciona
como uma ferramenta fundamental para auxiliar, de forma sistemática, através de feedback,
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as decisões dos gestores, no tocante à implementação, ao processo e aos resultados
alcançados pelos seus serviços (Belloni, Magalhães & Sousa, 2003; Rico, 2006; Silva &
Formigli, 1994; Tanaka & Melo, 2000). Destaca-se, todavia, que a maioria das pesquisas de
avaliação contempla apenas os resultados dos programas, de forma que são mais
representativas as avaliações da ESF/PSF realizadas através da queixa de seus usuários
(Albuquerque et al., 2011; Melo et al., 2012a; Melo et al., 2012b).
Um reducionismo que não permite compreender toda a complexidade das variáveis
que influenciam a ESF, visto que para a análise da sua implementação até a seus resultados
faz-se necessário abranger todos os seus atores sociais envolvidos: gestores, profissionais e
usuários. Verifica-se, pois, que os gestores dos Distritos Sanitários (DSs) conhecem a
realidade burocrática e financeira da ESF, no que diz respeito às questões ligadas mais
diretamente aos seus formuladores, Ministério da Saúde (MS) e Secretaria Municipal de
Saúde (SMS). São eles também que reconhecem as limitações da ESF, antes mesmo de
chegar às USFs, visualizando o que está por trás da ponta do iceberg. Percebe-se também
que os profissionais são os sujeitos implementadores da ESF, que possuem o poder de
modificá-la, e são os que conhecem as limitações/potenciais das condições de trabalho na
ESF. Sabe-se ainda a importância de dar voz aos usuários, pessoas que ficam no fim da
esteira do processo de produção dos serviços de saúde, e que sabem se, na hora da
necessidade, a ESF funciona, ou não, conforme suas diretrizes teóricas (Melo et al., 2012b).
Buscou-se, portanto, verificar a realidade cotidiana de funcionamento da ESF, de
forma ampla, abordando todos os envolvidos. Não se realizou apenas o exame comparativo
entre o proposto e o alcançado, pois esta metodologia, que aprecia o grau de consecução de
objetivos e metas pré-definidos, é considerada insuficiente (Belloni et al., 2003). Advertese, ainda, que a intenção aqui não foi meramente apontar os defeitos do sistema, mas sim
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evidenciar os entraves e os diferentes aspectos que podem ser melhorados na busca de um
serviço público de saúde de qualidade. Deste modo, pode-se mitigar a sequência cíclica,
onde: 1) o serviço público é visto como de baixa qualidade e, portanto, destinado aos “sem
opção”; 2) consequentemente, não sendo utilizado pelas classes média e alta, que recorrem
ao setor privado de saúde; o que, por fim, 3) dificulta a manutenção de práticas que
cultivem a busca pela melhoria desses serviços.
Uma realidade que só pode ser modificada ao instigar-se o crescimento da cultura
de avaliação dos gastos públicos (Lobo, 2001). Uma atividade que pode ser feita de forma
transdisciplinar, inclusive pelos psicólogos que, embora ainda tenham pouco interesse em
relacionar o conhecimento em avaliação de comportamento com avaliação de políticas
públicas, é conhecedor de conteúdos sobre relações intergrupais, crenças coletivas, atitudes,
comportamentos individuais e grupais, entre outros, sendo estas ferramentas fundamentais
para este tipo de trabalho (Albuquerque, 1999; Alchieri & Cruz, 2003).
Nesse leque, destacam-se no presente estudo duas teorias amplamente utilizadas, a
Teoria das Crenças de Rokeach (1981) da Psicologia Social e à Teoria CognitivoComportamental. Elas reconhecem que a cognição pode ser compreendida como o
conteúdo do pensamento e os processos envolvidos no ato de pensar e que suas crenças
refletem a visão da pessoa sobre si mesma, seu mundo, seu passado e seu futuro; e as
alterações no seu conteúdo repercutem sobre seu estado afetivo e padrão comportamental
(Cordioli, 2008; Krüger, 2004). Variáveis intervenientes que, embora se refiram a
fenômenos psicológicos não acessíveis à observação direta, podem ser inferidas e integrar
hipóteses empíricas, pois são acessíveis à mensuração ainda que de forma indireta (Krüger,
2004). Respaldado nessa ideia, pode-se afirmar, portanto, que os gestores, profissionais e
usuários possuem crenças sobre a ESF, que são criadas diariamente, no contato direto com
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esse objeto da crença, através da experiência de gestão, de trabalho, ou atendimento, e que,
muitas vezes, são compartilhadas entre os diferentes sujeitos envolvidos. Crenças que
interferem sobre o seu comportamento e afeto, influenciando no seu processo de
construção/aceitação da ESF.
Com esse suporte teórico a presente pesquisa abordou todos os atores sociais
envolvidos na ESF, sob o aspecto cognitivo. Foram realizados três subestudos que, embora
dependentes no objetivo comum de entrelaçarem um diálogo sobre seus resultados de
avaliação da ESF, eram individuais, metodologicamente diferenciados. Uma pesquisa
aplicada, com duplo objetivo: contribuir com a literatura de avaliação de programas,
incentivando a cultura de acompanhamento dos gastos públicos; e gerar subsídios para
tomada de decisão para a constante reformulação da ESF.
Contempla-se que foi explorada uma série de conhecimentos e informações
disponíveis, que foi organizada num roteiro estrutural de sete capítulos, divididos em duas
partes. A primeira parte foi a fundamentação teórica, dividida em dois capítulos. No
Capítulo I, é apresentado o objeto de estudo. É explanada a definição, organização e
conteúdo das leis e portarias que regem as diretrizes teóricas do SUS e da ESF, referentes
aos fatores que foram avaliados no presente estudo, a fim de comparar os aspectos teóricos
da legislação e práticos do cotidiano das ações. Além disso, considerando as peculiaridades
regionais, caracterizou-se a realidade da estratégia em Natal. E, por fim, apresentaram-se os
dados de pesquisas empíricas sobre a avaliação da ESF, que foram resgatados na discussão
dos resultados. No Capítulo II, é apresentado um panorama da avaliação de programas no
Brasil, sua importância, teorias e métodos. É explanado ainda o suporte teórico que
fundamenta esta pesquisa: a Teoria Cognitivo-Comportamental e a Teoria das Crenças de
Rokeach (1981) da Psicologia Social.
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Na segunda parte, é exposto o desenvolvimento da pesquisa, de forma independente
nos três subestudos. No Capítulo III, são pontuados o objetivo geral e os objetivos
específicos das três pesquisas, bem como as hipóteses de trabalho, que se embasaram no
levantamento teórico realizado na etapa inicial da pesquisa. No Capítulo IV, é desenhado o
método dos três estudos, que engloba a descrição pormenorizada da tomada de decisão
sobre os delineamentos, as amostras, os instrumentos, os procedimentos de coleta e de
análises dos dados e os aspectos éticos, de forma a possibilitar futura replicação. No
Capítulo V, são expostos os resultados dos três estudos. No Capítulo VI, é feita a discussão
dos resultados, evidenciando a confirmação ou refutação das hipóteses de estudo,
resgatando os dados de outras pesquisas apresentados na fundamentação teórica. No
Capítulo VI, são apresentadas as considerações finais, com limitações potenciais e
contribuições da pesquisa, com as propostas de retificações dos aspectos negativos e dos
entraves encontrados. Por fim, seguem as referências, os anexos e os apêndices da pesquisa.
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1. O Objeto de Estudo:
a Estratégia Saúde da Família
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1.1 Estratégia Saúde da Família: a Entrada do Sistema Único de Saúde
Compreender a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e propor avaliar a
Estratégia Saúde da Família (ESF) demanda uma perspectiva global e histórica que
busque abranger algumas premissas desse universo, pois, assim como o homem constróise influenciando e sendo influenciado pelo contexto em que vive (Rodrigues, Assmar, &
Jablonski, 1999), o setor saúde também sofreu as influências do contexto político-social
no qual está inserido (Finkelman, 2002; Polignano, 2001). Um processo iniciado antes do
SUS, frutos de um passado de lutas e pressões sociais, de processos históricos que são
mutáveis e, em geral, cumulativos e sempre em expansão, numa sempre renovada
complexidade (Mendes, 1999; 2004; MS, 2007).
Uma política pública é resultado de um demorado e intricado processo que
envolve interesses divergentes, confrontos e negociações entre várias instâncias
instituídas e entre os atores que delas fazem parte (Melo, 2009). Nessa definição, destacase ainda que o termo público, associado à política, não é uma referência exclusiva ao
Estado, como muitos pensam, mas sim à “coisa” pública, ou seja, de todos. Política
pública expressa, assim, a conversão de decisões privadas em decisões e ações públicas,
que afetam a todos (Pereira, 1994). Trata-se de canais de respostas às necessidades dos
cidadãos (Degenszajn, 2006). Resposta aos Direitos Humanos fundamentais de Estado de
Bem-Estar Social, o Welfare State: o direito à liberdade (direito de ir e vir, de expressão,
de pensamento), aos direitos civis (direito ao voto, à Justiça, à igualdade dos cidadãos) e
aos direitos sociais (acesso à educação, saúde e serviços) (Dallari, 1987).
Direito que na saúde foi oferecido parcialmente à população em boa parte de sua
história, inicialmente caracterizado por ações de caridade, na fase assistencialista, até
meados de 1930; e depois restrito aos contribuintes do mercado formal de trabalho, na fase
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previdenciária, até 1970. Restrição que só começou a mudar a partir da Reforma Sanitária,
que seguindo a ideologia do pensamento médico social (termo posteriormente substituído
por Saúde Coletiva), teoria marxista e, materialismo dialético e histórico, desencadeou a
busca de uma efetiva democracia da saúde, que originou a Constituição de 1988, iniciando
a fase universalista (Paim, 1999).
A partir de então surgem dois momentos, distintos e complementares, importantes
para a leitura do desenho da realidade atual dos serviços públicos de saúde oferecidos. O
primeiro refere-se ao período que se inicia com a Constituição de 1988 até meados de 1996,
caracterizado como reforma do tipo “big-bang”, que representa as intensas mudanças
ocorridas com a criação do SUS, como, por exemplo, a descentralização políticoadministrativa; o controle social através da participação popular nas decisões; a alteração
no perfil do financiamento, com a instituição de fundos de saúde nos três níveis do Governo
(federal, estadual e municipal). O segundo momento, iniciado nos anos 90 até hoje, ocorre a
partir de uma reforma incremental do SUS, caracterizada pelas diferentes Normas
Operacionais Básicas - NOBs, pela implementação de programas e núcleos auxiliares de
ações estratégicas, como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS (Portaria
n.° 1.886, 1997), o Programa Saúde da Família–PSF (Decreto nº 1.232, 1994), o Centro de
Apoio Psicossocial – CAPS (Portaria n.º 336/GM, 2002), o Núcleo de Apoio à Saúde da
Família – NASF (Portaria n.º154, 2008), dentre outros (Viana & Dal Poz, 1998), somados à
transição do PSF para uma estratégia definitiva de atuação na Atenção Básica: a Estratégia
Saúde da Família (MS, 2006d).
Criado na constituição de 1988, pelo artigo 198, o SUS traduz-se no “conjunto de
todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, de administração direta e indireta, e das fundações mantidas pelo
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poder público” (MS, 2000, p. 5) e pode contar ainda com as instituições privadas,
complementando os serviços de saúde insuficientes ou inexistentes (Albuquerque & Melo,
2010; Conselho Nacional de Secretários de Saúde [CONASS], 2003a; Melo et al., 2012b).
Surge como resposta ao artigo 196, tornando a saúde um direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças
e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação (Constituição do Brasil, 1988). Um sistema único que, apesar das
peculiaridades regionais, segue os mesmos princípios doutrinários e organizativos em todo
o território nacional:
1. Universalidade: é a garantia de atenção à saúde a todo cidadão, independente de
quaisquer características sociais ou pessoais, ou de serem contribuintes ou não, garantido
pelo Estado, através dos serviços públicos, ou daqueles contratados pelo poder público
(Escorel, 2005; Gerschman & Viana, 2005; Minayo, 2001; MS, 2000; Polignano, 2001).
2. Equidade: é um princípio de justiça social, que busca aplicar o Direito diminuindo as
desigualdades. Reconhece que, apesar de todos terem direito à saúde, as pessoas não são
iguais e têm necessidades diferentes. Cada grupo, classe social ou região tem seus
problemas específicos, tem diferenças no modo de viver, de adoecer e de ter oportunidades
de satisfazer suas necessidades de vida. Deste modo, equidade no SUS significa “tratar
desigualmente os desiguais”, buscando “igualdade nas diferenças”, investindo mais onde há
maior carência (Garrafa, Diniz, & Oselka, 1997; MS, 2000; Nogueira, 2000; Senna, 2002).
3. Integralidade: é o reconhecimento, na prática dos serviços, de que cada pessoa é um todo
indivisível e integrante de uma comunidade. Para atender integralmente o sujeito,
pressupõe que as ações de promoção de saúde, prevenção de doenças, recuperação e
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reabilitação da saúde devem funcionar de forma integrada, inclusive em articulação
intersetorial com outras políticas públicas (MS, 2000, 2006a, 2006d, Rouquayrol, 2003).
4. Descentralização: é a redistribuição de poderes e responsabilidades entre os três níveis
de governo. Através da chamada municipalização, as decisões são tomadas por quem a
executa, sob o pressuposto de que, quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais
chance haverá de acerto. Deste modo, é possível ainda aproximar o cidadão das decisões e
capacitar e responsabilizar os municípios pela saúde (MS, 2000, 2006a; Polignano, 2001).
5. Hierarquização/Regionalização: os serviços de saúde devem ser organizados em níveis
crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a
partir de critérios epidemiológicos, e com definição e conhecimento da clientela a ser
atendida. Percorridos através da referência (encaminhamento) e contrarreferência (retorno),
são três níveis que compõem a rede do SUS: 1) Atenção Básica – porta de entrada do SUS,
incorpora a promoção de saúde, a prevenção de doenças e a resolutividade dos problemas
menos graves, realizada por profissionais generalistas nas Unidades Básicas de Saúde e,
principalmente, na Estratégia Saúde da Família (ESF); 2) Atenção Secundária - envolve
ambulatórios e tecnologia de média complexidade na realização de exames e consultas com
especialistas nos centros de referência; e 3) Atenção Terciária – refere-se aos
procedimentos correspondentes a hospitais e tecnologias de alta complexidade (Faleiros,
2003; Gerschman & Santos, 2006; Gomes, 2002; Melo, 2009; Oliveira, 2008).
6. Participação dos cidadãos: é a garantia constitucional da democratização dos processos
decisórios consolidada na participação dos usuários no processo de formulação das
políticas de saúde e do controle da sua execução, através dos Conselhos Municipais de
Saúde, que funcionam com representação paritária de usuários, governo, profissionais de

27
saúde e prestadores de serviço, e das Conferências de Saúde (Crevelim & Peduzzi, 2005;
Melo, 2009; MS, 1994, 2000, 2001a; Polignano, 2001).
Além dos seis princípios que o regem, o SUS estrutura-se sobre um amplo leque de
leis, normas e portarias que regulamentam seus modos de gestão, financiamento e
operacionalização. Apesar de criado em 1988, apenas em 1990 ele foi regulamentado pelas
Leis Orgânicas de Saúde: a 8.080/90, que prevê as condições para a organização e
funcionamento dos serviços, e 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros da saúde. Já o
Processo de implantação do SUS tem sido orientado pelas Normas Operacionais Básicas do
SUS (NOB/SUS 01/91, NOB/SUS 01/93 e NOB/SUS 01/96), Emenda Constitucional
29/2000 e Normas Operacionais da Assistência a Saúde do SUS (NOAS/SUS 01/01 e
NOAS/SUS 01/02), que são instrumentos normativos com têm o objetivo de regular a
transferência de recursos financeiros da união para estados e municípios, o planejamento
das ações de saúde e os mecanismos de controle social (Melo, 2009; Polignano,2001).
Contempla-se ainda o documento lançado em 2006, “O Pacto pela Vida, em Defesa
do SUS e de Gestão”, que mostra as prioridades de atenção à saúde da população brasileira
(Vida), os compromissos dos gestores do SUS na defesa dos seus princípios e com a
consolidação do processo da Reforma Sanitária Brasileira (Defesa do SUS) e as
responsabilidades sanitárias e diretrizes para a gestão (Gestão do SUS). O pacto reafirma
ainda a importância da Atenção Básica como “porta de entrada” do SUS, exercendo ações
de saúde, no âmbito individual e coletivo, de promoção e a proteção da saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde (MS, 2006b).
A Atenção Básica pressupõe o trabalho em equipe com ênfase na pessoa, e não na
doença; e o uso de projetos terapêuticos com diferentes perspectivas: física, psicológica e
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social (Starfield, 2002). Ela fortalece a preocupação em sair da perspectiva tradicional,
curativista e biologicista, através de um conceito ampliado de saúde, que considera o papel
das condições de vida no processo saúde-doença, bem como a ênfase em intervenções
comunitárias (Azevedo, 2010; Brêda, Rosa, Pereira & Scatena, 2005; Franco, Bueno &
Mehry, 2004). Resgata, assim, o conceito de saúde colocado pela Organização Mundial da
Saúde - OMS, definida como um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não
meramente a ausência de doença (WHO, 1946).
Dentro desse nível está a Saúde da Família, criada sob a forma do Programa Saúde
da Família – PSF (Decreto nº 1.232, 1994), a partir da experiência positiva do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde - PACS (Portaria n.° 1.886, 1997), com o objetivo de
reorganizar o SUS e a municipalização, fortalecendo a Atenção Básica e implantado
prioritariamente nas áreas de risco, selecionadas pelo Mapa de Fome, do Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA (Viana & Dal Poz, 2005). Modelo que no pacto
de 2006 passa a ser colocado como estratégia estruturante da Atenção Básica, com nova
nomenclatura, Estratégia Saúde da Família (ESF), deixando de ser uma ação finita e
pontual, tornando-se transversal a todas outras ações. Tal como os programas, também
possui objetivos, que determinam o desenvolvimento de suas ações. Traz consigo,
entretanto, um diferencial que os programas não possuem: a consciência da incerteza, da
possibilidade de imprevistos e da necessidade de se adaptar (Carvalho, 2009; Coimbra,
2007; MS, 2006b, 2006d; Nery, 2006; Soares, 2008; Wai, 2007).
Sob essa ótica, a ESF passa a seguir todos os fundamentos da Atenção Básica: 1)
possibilitar o acesso universal aos serviços de saúde, como porta de entrada preferencial do
SUS, com território adstrito de forma a permitir o planejamento e a programação
descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade; 2) efetivar a integralidade
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em seus vários aspectos; 3) desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as
equipes e a população adstrita; 4) estimular e capacitar os profissionais; 5) realizar
avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados; e 6) estimular a
participação popular e o controle social (MS, 2006b).
Possui também princípios próprios: 1) ter caráter substitutivo em relação à rede de
Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam; 2)
atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações
dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua,
buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre
postura pró-ativa frente aos problemas de saúde/doença da população; 3) desenvolver
atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no
diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade; 4) buscar a integração
com organizações sociais; e 5) ser um espaço de construção de cidadania (MS, 2001c;
2006b, 2006d; 2006e).
A ESF está distribuída nos municípios por divisão territorial dos Distritos
Sanitários. Deve trabalhar com território de abrangência definido e é responsável pelo
cadastramento e o acompanhamento da população vinculada a esta área. Cada equipe
interdisciplinar mínima é composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de
enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde (ACSs). Quando ampliada,
apresenta também um dentista e um auxiliar de consultório dentário ou um técnico em
higiene dental (Equipe de Saúde Bucal) (MS, 2006d, Portaria n.º 2488, 2011). Pode contar
ainda com profissionais do Núcleo de Atenção a Saúde da Família por meio de apoio
matricial, conforme as necessidades e possibilidades locais (Portaria n.º154, 2008).
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Cada Equipe de Saúde da Família (EqSF) deve ser responsável por, no máximo de
4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes (MS, 2006d), com jornada
de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus integrantes, a exceção do médico
(Portaria nº 2488, 2011). Ressalta-se que, para sua implantação e bom funcionamento,
também é necessário que o número de ACSs seja suficiente para cobrir 100% da população
cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACSs por EqSF (MS, 2006b,
2004c, 2004d Portaria n° 1.886, 2011), sendo o exercício da profissão de ACS
regulamentado pela Lei nº 10.507/2002 (MS, 2004c). E em cada Unidade de Saúde da
Família (USF) pode haver uma ou mais equipes, dependendo da concentração de famílias
no território sob sua responsabilidade (MS, 2006c).
A atuação da EqSF deve ocorrer principalmente nas USFs e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas e associações).
Devem atuar com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de
doenças e agravos mais frequentes e manutenção da saúde desta comunidade. Precisam
ainda estabelecer vínculos de compromisso e de corresponsabilidade com a população;
utilizar sistemas de informação para o monitoramento e a tomada de decisões; atuar de
forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com diferentes segmentos sociais e
institucionais (MS, 2004a, 2004b).
Destaca-se também que esses profissionais ingressam na ESF por diferentes formas:
estatutário, contratos temporários, cargo comissionado, prestação de serviços, bolsa,
cooperado, contrato informal e contrato verbal (MS, 2004b). Pode também ocorrer
concurso ou seleção interna entre pessoas que já trabalham na Prefeitura. Os médicos,
enfermeiros, dentistas, auxiliares de enfermagem, atendentes de consultório dentário e
técnicos de higiene dental devem ser contratados pelo regime da Consolidação das Leis do

31
Trabalho (CLT), observando sempre os limites de despesas estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Já a contratação do ACS obedece a Lei 9.790/99, que prevê todos
os direitos trabalhistas, sob regime de Previdência Geral, com contratação por entidade não
lucrativa de interesse público, que efetivará Termo de Parceria com o Município (MS,
2001c).
Outro fator igualmente importante na legislação é a atualização dos conhecimentos
dos profissionais que atuam nas EsSF. Por exigir uma nova prática em saúde, recomenda-se
que todos os profissionais, antes de iniciarem as atividades, participem de um processo
específico de capacitação, em forma de cursos. A primeira capacitação é o Treinamento
Introdutório, que orienta as equipes sobre a lógica de funcionamento da ESF e a utilização
do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). Este capacita os profissionais, para
que possam analisar, com a comunidade, a situação de sua área de abrangência: os aspectos
demográficos, sociais, econômicos, ambientais e sanitários (morbidade/ mortalidade e
fatores de risco), identificando os problemas e o potencial que a cidade tem, para resolvêlos. Após o treinamento introdutório e inserção na ESF, todos os profissionais devem
passar por um processo de educação permanente com temas fixos (saúde da criança, do
adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e bucal e controle de hipertensão, diabetes,
tuberculose e hanseníase) e temas demandados pelas necessidades locais (violência, drogas,
prostituição, crianças em situação de risco, saúde mental, saúde do trabalhador, doenças
sexualmente transmissíveis, exclusão social) (MS, 2001a, 2004b).
Sobre as USFs, a legislação prevê que devem estar localizadas dentro da área para o
atendimento das EqSF e possuir minimamente: 1) consultório médico e de enfermagem; 2)
área/sala de recepção, com espaço adequado para receber e acolher as pessoas e, sempre
que possível, uma televisão, para transmissão de filmes informativos; 3) local para arquivos
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e registros; 4) sala de cuidados básicos de enfermagem, como curativos e outros pequenos
procedimentos; 5) sala de vacina, de acordo com as normas recomendadas pelo Programa
Nacional de Imunização; 6) sanitários, por unidade; 7) equipamentos e materiais adequados
ao elenco de ações programadas; 8) garantia dos fluxos de referência e contrarreferência
aos serviços especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar;
9) existência e manutenção regular de estoque dos insumos; sempre que possível, 10) um
espaço para atividades de grupo e para educação permanente da EqSF; e 11) uma clínica
odontológica equipada (MS, 2001c, 2006d).
Contempla-se ainda que as diretrizes do SUS indicam um modelo de organização
sob a forma do trabalho em rede. Desta maneira, as pessoas devem ser atendidas
primeiramente na Atenção Básica, subtraindo as consultas não urgentes dos centros
hospitalares e desafogando o sistema de maior complexidade, e, caso necessário, são
encaminhadas (referência) para os níveis de média e/ou alta complexidade (Atenção
Secundária e Terciária), e depois retornando (contrarreferência) (Melo, 2007). Integração
realizada através do SISREG (Sistema de Regulação), que é um sistema (software) de
informações on-line, disponibilizado, desde 2002, pelo departamento de informática do
SUS, o DATASUS, para o gerenciamento e operação das Centrais de Regulação, composto
por dois módulos independentes: a Central de Marcação de Consultas (CMC) e a Central de
Internação Hospitalar (CIH) (CONASS, 2007b, 2011b; MS, 2009b).
Outro fator importante que deve ser compreendido são os mecanismos de gestão,
controle e acompanhamento da ESF. Para que suas ações, bem como de toda a Atenção
Básica, sejam controladas e contabilizadas, os gestores e os profissionais de saúde do
município devem garantir os preenchimentos de vários relatórios, denominados de Sistemas
Nacionais de Informações (Azevedo, 2010; MS, 2009a, 2009b). Esse controle ocorre no
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âmbito nacional (Ministério da Saúde -MS), estadual (Secretaria Estadual da Saúde -SES) e
municipal (Secretaria Municipal de Saúde –SMS- e Conselho Municipal de Saúde - CMS
(Martins, 2008; MS, 1994, 2001a, 2001b; MS & NESP-UNB, 1994).
O CMS é a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades
representativas, participará do processo de formulação, controle e execução da ESF. Tratase de um órgão permanente e deliberativo, com função consultiva e fiscalizadora, que deve
ter representação paritária de usuários (50%), profissionais de saúde e prestadores de
serviço (25%) e do governo (25%) (Alexandre, 2003; CONASS, 2003a, MS, 2001a).
Já os gestores possuem papel executivo, atuando em dois sentidos bastante
imbricados: o político e o técnico. No primeiro, sua atuação deve ser norteada pela
concepção da saúde como direito de cidadania, pelo interesse público e pela adoção de uma
prática democrática que expresse a sua interação com outros sujeitos (legislativo, judiciário
e CMS). No segundo, referente à atuação técnica, é exigido um conjunto articulado de
saberes e práticas de gestão, necessário à implementação de políticas coerentes com os
princípios do SUS (CONASS, 2006, 2007a; MS, 2001b, 2005, 2009a; Souza, 2002).
Atuação que apresenta um desafio cotidiano, em que estão compreendidas desde
tarefas urgentes e imediatas para a solução de demandas prementes até a elaboração de
planos e estratégias de longo prazo; desde ações internas em seu território até ações de
âmbito regional, estadual ou nacional (MS, 2005). Processos permeados de subjetividade,
pois as motivações, conhecimentos, habilidades e crenças dos responsáveis pela direção,
comando e condução do SUS interferem direta ou indiretamente em seus comportamentos
referentes à gestão. Adverte-se ainda que, embora uma gestão eficiente e eficaz da saúde
não dependa apenas dos seus gestores, ainda não existe nenhuma portaria consolidando
características de um perfil técnico-profissional para os responsáveis por cargos tão
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importantes, e, ao mesmo tempo, tão complexos. Tratam-se ainda de cargos comissionados,
firmados através de meras indicações políticas (Martins, 2008).
Observa-se, portanto, que os processos de gestão e operacionalização da ESF estão
envolvidos numa rede complexa, permeada por diretrizes que devem orientar suas ações, e
necessitam serem compreendidas para a realização de avaliações. Foram, portanto,
apreendidos os aspectos legislativos de todos os fatores que foram avaliados na ESF em
Natal pela presente pesquisa. Sabe-se, entretanto, que apesar de único, seguindo as mesmas
diretrizes em todo país, o SUS possui peculiaridades, na sua gestão, fiscalização,
regionalização, estrutura física das USFs e recursos humanos. Por esse motivo, é sine qua
non abordar as especificidades da saúde na capital potiguar.
1.2 A Estratégia Saúde da Família em Natal
A Estratégia Saúde da Família é uma reforma social contínua, que ainda é
incompleta. Apesar de orientar-se pelas diretrizes nacionais do SUS, sua implantação segue
de forma heterogênea, conforme características geopolíticas e geoculturais de cada região
(Campos, 2007; Martin, 2008; Melo 2009).
No Rio Grande do Norte, a ESF está presente nos seus 167 municípios, onde estão
distribuídas 866 equipes, com cobertura de assistência a 74,21% de sua população. Valor
superior à média nacional (52,41%). A capital do estado, entretanto, não apresenta uma
realidade tão positiva: as 116 equipes cobrem apenas 23,83% da população (MS, 2013).
Assim, destaca-se que apesar da população em geral ser coberta pelo SUS, se
considerado que os serviços de vigilância sanitária ultrapassam as fronteiras e dirigem-se a
toda sociedade, o número de usuários diretos da ESF, que são cadastrados e que já foram
pelo menos uma vez nas Unidades de Saúde da Família em Natal ainda é menos de um
quarto da população.
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Em sua organização atual, a cidade é dividida em cinco Distritos Sanitários (DS),
de acordo com critérios de população, localização, acesso e malha viária. São eles: DS Sul,
DS Leste, DS Oeste, DS Norte I e DS Norte II (ver Anexo A). Regionalizados com bairros
definidos (ver Tabela 1), geridos por um diretor geral, um administrador geral e
coordenadores

de

ações

específicas,

que

atuam

administrando,

orientando

e

supervisionando os diretores das USFs.
Tabela 1
Bairros Adstritos em Cada Distrito Sanitário de Natal
Distritos Sanitários de
Natal

Bairros definidos na base territorial de cada
Distritos Sanitários

DS Sul

Candelária; Mirassol; Neópolis; Nova Descoberta;
Pitimbu; Ponta Negra; Lagoa Nova; Parque das Dunas;
Capim Macio, Cidade Nova.

DS Leste

Alecrim; Cidade Alta; Lagoa Seca; Mãe Luiza; Areia
Preta; Tirol; Praia do Meio; Rocas; Petrópolis; Ribeira,
Santos Reis; B. vermelho.

DS Oeste

Bom Pastor; Cidade Nova; Dix-Sept Rosado; Felipe
Camarão; Guarapes; Nordeste; Quintas; Planalto; Cid.
Esperança; Nazaré.

DS Norte I

Pajuçara; Lagoa Azul; Redinha.

DS Norte II

Igapó; N.ª Sr.ª Apresentação; Potengi; Salinas.

Fonte. Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Nos cinco Distritos Sanitários do município, funcionam 37 USFs, onde atuam 116
EqSF (ver Tabela 2). São seis categorias profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de
enfermagem, agentes comunitários de saúde-ACSs, dentistas e auxiliares de consultório
dentário), totalizando 1287 (ver Tabela 3) (SMS, 2010).
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Tabela 2
Número de Unidades de Saúde da Família por Distrito Sanitário de Natal (RN)
Distritos Sanitários de
Natal

Unidades de Saúde da
Família (USFs)
f (%)
01 (2,70%)
04 (10,81%)
11 (29,73%)
11 (29,73)
10 (27,03)
37 (100%)

DS Sul
DS Leste
DS Oeste
DS Norte I
DS Norte II
Total

Equipes de Saúde da
Família f(EqSF)
(%)
03 (2,59%)
10 (8,62%)
41 (35,34%)
29 (25,00%)
33 (28,45%)
116 (100,00%)

Fonte. Secretaria Municipal de Saúde (SMS) (dados de junho de 2010).
Tabela 3
Número de Trabalhadores das Equipes de Saúde da Família de Natal, Segundo Categoria
Profissional e Distrito Sanitário
Categoria
profissional
Médico

Distrito
Sanitário
Sul

Distrito Distrito
Sanitário Sanitário
Leste
Oeste

Distrito
Sanitário
Norte I

Distrito
Sanitário
Norte II

TOTAL

01

07

14

24

75

28

(%)

(5,83%)
Dentistas

02

09

30

28

32

101
(7,85%)

ACD

02

10

24

28

31

95
(7,38%)

Enfermeiros

03

12

39

27

32

113
(8,78%)

Auxiliares de 07
enfermagem

18

179

55

61

323
(25,10%)

ACS

18

47

206

147

161

580
(45,06%)

Total

33

121

440

319

363

1287
(100,00%)

(%)
Fonte. Secretaria Municipal de Saúde (SMS) (dados de junho de 2010).

Dentro dos DSs existem também os ambulatórios e as policlínicas, que oferecem os
serviços de exames e atendimentos especializados, que funcionam integrados a ESF,
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através do sistema de referência. Assim, quando o usuário é atendido na USF, se
necessário, é preenchida a ficha de referência, então, a central de regulação, através do
SISREG, já disponível em Natal, verifica a disponibilidade, agenda a consulta e informa o
local e data para que o usuário seja encaminhado para a unidade executante do nível mais
complexo (ver Anexo B).
Adverte-se ainda que 18 dos bairros adstritos nos Distritos Sanitários (DSs) não
possuem Unidades de Saúde da Família (ver novamente Anexo A), o que explica o baixo
índice de cobertura dos serviços de saúde da ESF para a população (31,56%), e evidencia a
desigualdade em sua distribuição. Contempla-se ainda que os DSs possuem bairros com
diferentes Índices de Qualidade de Vida (IQV), construto composto por três dimensões
(renda, ambiental e educação). Do melhor para o pior, observa-se: DS Sul (5 bairros com
IQV alto e 2 bairros com IQV médio), DS Leste (4 altos, 7 médios e 1 baixo), DS Oeste (4
médios e 5 baixos), DS Norte 2 (1 médio e 2 baixos) e DS Norte 1 (4 baixos) (Barroso,
2003).
1.3 A Distinção entre o SUS Real e o SUS Teórico: Alguns Antecedentes das Pesquisas
de Avaliação da ESF
Após mais de duas décadas de atuação, o SUS é um modelo ideal com diretrizes que
seguem parâmetros internacionais. A implementação de seus programas e estratégias,
todavia, apresenta uma distinção significativa entre o SUS real, de como seus serviços são
operacionalizados, e o SUS teórico, tal como formulado pelos seus criadores (Albuquerque
& Melo, 2010; Albuquerque et al., 2011; Melo et al., 2012a; Melo et al., 2011). Várias
pesquisas já foram realizadas, objetivando identificar os pontos positivos e negativos da
ESF/PSF, em busca de seu aperfeiçoamento. Estas, juntamente com os aspectos
legislativos, serviram de subsídios para o desenho metodológico dos três subestudos e
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discussão dos dados obtidos. Por esse motivo, merecem ser averiguadas nos fatores
contemplados na presente pesquisa: demanda da população; vínculo empregatício e
rotatividade dos profissionais; disponibilidade de capacitação profissional; infraestrutura
física e recursos materiais das USFs; sistema de referência; e gestão e fiscalização da ESF.
1.3.1 Demanda da população adstrita.
Conforme apresentado anteriormente, as Unidades de Saúde da Família (USFs)
trabalham com um território de abrangência definido, sendo responsáveis por, no máximo,
4.000 pessoas, sendo a média recomendada 3.000 pessoas (MS, 2006d). Estes critérios,
todavia, não são claros, com números diferenciados entre diversos documentos: 4.500
pessoas ou 1.000 famílias (MS, 2001c; 2004a), consequentemente, nem sempre respeitados.
Observa-se, portanto, que, embora baseado nos programas implantados com sucesso em
outros países, como Cuba, Canadá, Suécia e Inglaterra, a ESF no Brasil está em um
momento anterior, e segue processo de construção social e política diferente de seus
modelos. Na prática, uma diferença refletida está na proporção de médicos para a
população. Enquanto nos países de origem, segue-se o parâmetro médico por pessoas, no
Brasil, é trocada a referência da unidade pela família (Eisen, 1996), multiplicando a
proporção de pessoas a serem atendidas por cada USF, gerando, portanto, o problema
elementar da ESF (Albuquerque & Melo, 2010).
A dificuldade brasileira é ainda maior na quantidade de médicos. Ao analisar os
índices do número de habitantes por médico (hab/méd) no mundo, verifica-se que a Europa
apresenta proporções positivas, a exceção apenas da Grã-Bretanha e Holanda. Na América
Latina, os melhores índices estão com Cuba (campeã mundial), Uruguai e Argentina. Já a
África se destaca com os piores índices mundiais, perdendo apenas para alguns países na
Ásia, como o Butão e Papua Nova-Guiné. O Brasil, na 61ª posição nesse ranking, possui
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900 hab/méd. Número muito superior aos países que inspiraram o SUS: Cuba (170
hab/méd), Canadá (470 hab/méd), Suécia (320 hab/méd) e Inglaterra (440 hab/méd)
(“Doctors of the world”, 2007). Problema intensificado ao considerarem-se as dimensões
continentais brasileiras, com difícil deslocamento, tornando-se necessário que haja médicos
dispostos a morar em pequenas cidades que se propõe a trabalhar (o que não é necessário
em Cuba e Inglaterra) (Viana & Dal Poz, 2005).
Como consequência desse problema, que abrange todos os profissionais, desde o
primeiro monitoramento realizado pelo Tribunal de Contas da União-TCU (2002) em 26
estados brasileiros, verificou-se que 62% das EqSF, eram responsáveis por mais 4.500
pessoas e apenas 27% dos ACSs não ultrapassavam o limite recomendado (750 pessoas). Já
no segundo monitoramento observou-se que, apesar de a média nacional ser de 3.450
pessoas/EqSF (23% abaixo do limite), a proporção de EqSF que ultrapassava o limite
crescera para 64% (TCU, 2006).
Realidade encontrada por Melo (2009) em João Pessoa, onde, apesar da demanda
média ser de 946,49 famílias/EqSF, 29,38% dos profissionais pertenciam à EqSF que
ultrapassavam o limite recomendado. Problema também denunciado na Bahia (Trad,
Bastos, Santana & Nunes, 2002), Maceió-AL (Simons, 2008), São Leopoldo –RS (Gratica
et al., 2009), Fortaleza-CE (Melo, 2007), Recife-PE (Azevedo, 2007; Gattàs, 2003) e São
Paulo (Capozzolo, 2003; Gonçalves, Soares, Troll & Cyrino, 2009; Oliveira, 2008) que
viram que as EqSFs não suprem a demanda da população, apontando a insuficiência no
número de profissionais. Acrescenta-se ainda à problemática, a demanda oriunda das
regiões descobertas de ESF (zona de confluência), como mostram Moraes, Fiebig,
Lauermann, Dode e Rovaris (2007) em Pelotas –RS.
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Detecta-se ainda que o número reduzido de EqSF, incompatível para a necessidade
da demanda populacional acarreta uma multiplicidade de atribuições aos profissionais das
EqSF, dificultando o atendimento curativo e o planejamento das ações (Costa, Melo,
Oliveira & Dias, 2000; Costa, Lima e Oliveira, 2000; Oliveira & Albuquerque, 2008;
Souza, 2000), gerando Burnout (Albuquerque, Melo & Araújo Neto, 2012; Silva e
Menezes, 2008; Trindade & Lautert 2010).
1.3.2 Vínculo empregatício e rotatividade dos profissionais.
As auditorias realizadas pelo TCU evidenciaram a elevada rotatividade dos
profissionais e a dificuldade na contratação dos médicos das EqSF, decorrentes, dentre
outros motivos, da insatisfação com a precariedade do vínculo contratual de trabalho (TCU,
2002; 2006). No censo realizado pelo Ministério da Saúde - MS (2004b) também fez
revelações sobre a rotatividade dos profissionais, mostrando um tempo de permanência
inferior a um ano entre os médicos (76,8%), enfermeiros (65,3%) e auxiliares de
enfermagem (52,9%) era igual ou inferior a um ano. Mostrou ainda a modalidade de
contratação dos médicos: contratos temporários (34,3%), prestação de serviços (15,5%),
contratação estáveis (25,4%) e outros (24,8%).
Rigobelo (2006), em Ribeirão Preto - SP, mostrou que 61% dos médicos da EqSF
não possuem vínculo empregatício estável na ESF, e 65% possuem outros trabalhos para
completar a renda. Melo (2009), em João Pessoa–PB, também detectou que, embora
existissem 60,5% profissionais nas EqSF concursados, apenas 20% dos médicos eram; e
que apesar dos profissionais da ESF terem 10,0 (DP=9,30) anos de profissão, a
permanência nas USFs é de 3,9 anos (DP=2,60), e dos médicos 2,25 (DP=2,26).
A rotatividade médica e a caracterização desses como recém-formados ou
aposentados foi destaque em todo território nacional: em São Paulo (Campos & Malik,
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2008; Costa, Melo et al., 2000); no Rio de Janeiro (Souza, 2000); na Paraíba (Costa, Lima
et al., 2000; Melo, 2009), no Rio Grande do Sul (Silva & Menezes, 2008), no Rio Grande
do Norte (Nobrega, n.d.).
1.3.3 Disponibilidade de capacitação profissional.
O pequeno tempo de permanência dos profissionais nas equipes e a ausência de
vínculo empregatício geram outro agravante denunciado pelas pesquisas: a falta de
capacitação e, consequentemente, a impossibilidade de preparar os profissionais para o
trabalho em ESF (MS, 2004b), dificultando a qualidade no atendimento e efetividade das
suas diretrizes.
A pesquisa censitária do MS (2004b) revelou que o treinamento introdutório é
realizado por 61,9% dos médicos e 69,4%, dos enfermeiros. Rigobello (2006) detectou, em
São Paulo, que apenas 29,4% dos médicos foram capacitados para atuar em PSF; e Oliveira
e Albuquerque (2008), na Paraíba, viram que apenas 61,4% tem residência ou
especialização médica. Considerando todas as categorias profissionais, Campos e Malik
(2008), em São Paulo, detectaram que 64,6% fizeram a capacitação básica e 30,7% a
especializada; e Melo (2009), na Paraíba, constatou que 42,92% dos profissionais avaliaram
negativamente as capacitações oferecidas pela SMS em João Pessoa - PB. Dificuldades
denunciadas também por Centa e Almeida (2003), no Paraná; Aguiar (2010), em Minas
Gerais; Gil (2005), no Rio de Janeiro.
1.3.4 Infraestrutura física e recursos materiais das Unidades de Saúde da
Família.
Além dos recursos humanos, outro entrave detectado nas pesquisas sobre avaliação
da ESF são os recursos materiais, contemplando, nesta categoria, a infraestrutura física dos
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prédios, os equipamentos e instrumentos das USFs (Carvalho, 2009; Costa, Melo et al.,
2000; Costa, Lima et al., 2000; Souza, 2000).
A pesquisa censo do MS verificou que 97% das USFs possuíam consultório médico,
e apenas 62% possuía consultório de enfermagem. Constatou ainda que quase 20% das
USFs não possuíam os equipamentos mais básicos (tensiômetro, estetoscópio, termômetro,
balança infantil e balança de adulto) e 30% não dispunham de geladeira exclusiva para
vacina (MS‟b). Costa (2007) e Pereira (2007), que denunciaram a situação crítica das USFs
em Recife, que se mostraram inadequadas para a realização de atividade de promoção e
prevenção à saúde. Contempla-se, ainda, em Melo (2009), que os profissionais
denunciaram a deficiência de insumos (luvas, remédios, contraceptivos, injeções) em
23,32% das USFs, detectando-se, entretanto, uma nova proposta de modelo de prédios para
as USFs: as Unidades Unificadas.
1.3.5 Sistema de referência e contrarreferência.
Quando os serviços na Atenção Básica apresentam deficiência, como consequência,
surgem entraves em toda a rede e, em especial, na integração do sistema (Centa & Almeida,
2003; Gonçalves et al., 2009; Martins, 2008; MS, 2004b; Sampaio, Mendonça & Azevedo,
2002; Senna, 2002; Simons, 2008; TCU, 2002). Problema agravado em municípios de
pequeno porte que, não possuindo média e alta complexidade, deparam-se com os entraves
do referenciamento para os municípios maiores (inchaço nos serviços com vagas limitadas
devido a falta de profissionais), esperando meses (Melo, 2007; Nascimento & Nascimento,
2005).
Outro problema é a contrarreferência, observando-se que, depois de realizar os
exames ou atendimento especializado, não existe a prática de retorno aos profissionais que
o encaminharam na ESF, seja por desinteresse ou por burocracia, dificultando o
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acompanhamento. Realidade denunciada no Rio de Janeiro (Szwarcwald, Mendonça e
Andrade, 2006), São Paulo (Viana, Rocha, Elias, Ibanez & Novaes, 2006), em João Pessoa
- PB (Melo, 2009; Oliveira, 2006), em Florianópolis -SC (Conill, 2002); em Minas Gerais
(Souza & Carvalho, 2003).
1.3.6 Gestão e fiscalização da Estratégia Saúde da Família.
Outros entraves na realidade operacional da ESF, que estão além das dificuldades
visíveis nas USFs, e talvez por isso pouco estudado, são a gestão e a fiscalização. Verificase que, até hoje, não existe uma definição nos documentos oficiais sobre um perfil
adequado para os seus gestores, ocasionando uma heterogeneidade e, muitas vezes, uma
inadequação do ocupante destes cargos. Martins (2008), avaliando os gestores de 45
cidades da Paraíba, verificou que apenas 64,4% desses são formados: 89,7% na área de
saúde e apenas 1 em administração; evidenciando a falta de capacitação em gestão em
saúde. Detectou ainda que 75,6% dos gestores assumiu o cargo por indicação política,
60,0% não realizou capacitação inicial para ocupação do cargo, 57,8% não possuía
experiência anterior ao cargo. E concluiu que a maioria dos gestores está à frente da ESF
por jogos políticos, e não pela sua capacidade de gestão. Como consequência da falta de
capacitação, Costa (2007) e Pereira (2007) apontam as fragilidades gerenciais nos Distritos
Sanitários, com déficits nas ações de planejamento e monitoramento, resultando em
serviços em desacordo com o preconizado pelos manuais ESF.
Além disso, a falta de integração entre a SMS (onde são formulados os planos) e
USFs (onde são implementadas as ações), dificulta o bom desenvolvimento da ESF. Em
Natal (RN), Azevedo (2010) verificou que existem entraves relacionados a questões
políticas, onde o tipo de relação estabelecida entre os gestores das USFs e a SMS depende
do posicionamento e da autoestima do gestor em questão, o que afeta na tomada de decisão
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das ações. Deste modo, além de “mostrar serviço” para se manter no cargo até as próximas
eleições, quando todo o quadro de gestão muda em função do novo prefeito, o gestor
também precisa buscar os canais abertos da SMS para poder dar andamento às suas ações
nas USFs.
O estudo de Martins (2008) mostrou ainda que o Conselho Municipal de Saúde
(CMS) é formado por indicação política, sendo este um cargo de “confiança”, ao qual se
chega, não pela capacitação ou experiência para tanto, mas sim por estar ligado de alguma
forma ao administrador municipal e a convite do próprio (oposto ao que é preconizado).
Destaca-se, ainda, que suas funções são participação popular, participação e aprovação das
decisões e fiscalização.
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2. Psicologia e a Avaliação da
Estratégia Saúde da Família: Suporte Teórico
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2.1 Pesquisas de Avaliação como Feedback sobre as Políticas Públicas
O ser humano possui o desejo de compreender, explicar, julgar e alterar o real. Uma
natural curiosidade que o direciona a julgamentos de valor, em avaliações informais
cotidianas ou avaliações formais científicas (Barreira, 2000).
A avaliação formal é um processo sistemático de análise do objeto avaliado, que
permite compreender, de forma contextualizada, todas as suas dimensões e implicações,
com objetivo de estimular o seu aperfeiçoamento (Belloni et al., 2003). Inserida nessa
categoria, a “pesquisa de avaliação” trata-se de uma pesquisa social, aplicada, sistemática,
planejada e dirigida que deve analisar as reformas sociais e as inovações introduzidas pelo
Governo, na educação, no sistema judiciário, na indústria e, em especial, na assistência à
saúde (Cozby, 2003). Objetiva identificar os fatores que favorecem ou impedem o
desenvolvimento da ação, a fim de atingir seu duplo objetivo: potencializar o conhecimento
sobre as ações desenvolvidas e subsidiar a tomada de decisão, oferecendo, de modo
explícito, elementos de intervenção para o aperfeiçoamento da política pública ou para a
sua total revisão ou substituição (Belloni et al., 2003; Silva & Formigli, 1994; Tanaka &
Melo, 2000; Tripodi, Fellin & Epstein, 1975).
Ferramenta fundamental de feedback, relevante não apenas para seus formuladores,
mas para todos os setores sociais envolvidos - beneficiários, implementadores e
formuladores (Belloni et al., 2003; Hartz, 1997; Tanaka & Melo, 2000). Sabe-se, pois, que,
no acelerado ritmo de globalização e inovação, onde os gestores governam pouco e, às
vezes, nem governam, as decisões e a política saem do controle da população e, às vezes,
até mesmo de seu conhecimento (Nogueira, 1999). Nesse contexto, cresce a necessidade de
se dar importância aos debates nas questões implicadas na gestão social, apreendida por
meio de diferentes ângulos de análise (Degenszajn, 2006). Além disso, à medida que as
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exigências das experiências anteriores crescem, a avaliação de políticas e ações
governamentais assume grande relevância para as funções de planejamento e gestão.
Grupos de pesquisadores, concorrentes políticos, economistas e mídia exigem, cada vez
mais, prestação de contas, não apenas financeiras, mas também dos resultados de suas
ações. A população, cada vez mais autoconsciente de sua posição de pagante de taxas e
impostos e de “sujeitos de direitos”, reclama, no cotidiano de funcionamento, a
resolutividade das ações governamentais, o que exige uma avaliação contínua da eficácia,
eficiência e efetividade das políticas públicas (Albuquerque & Melo, 2010).
Por esse motivo, as pesquisas de avaliação não podem perder o foco nas questões
sociais das quais elas surgem, pois, pelo menos no Brasil, os programas e ações do
Governo surgem das exigências evocadas das necessidades dos grupos sociais menos
favorecidos (Cano, 2004; Dallari, 1987; Degenszajn, 2006). Assim, a ênfase na
compreensão contextualizada de todas as dimensões e implicações da política, com vistas
ao seu aperfeiçoamento, busca, necessariamente, a articulação de uma proposta técnicopolítica com a prática daqueles que estão executando e usufruindo das ações de saúde,
envolvendo todos os sujeitos (internos e externos) significativos ao objeto avaliado (Belloni
et al., 2003; Feliciano, 2005; Hartz, 1997; Tanaka & Melo, 2000). Prega-se, portanto, que a
avaliação é uma etapa contínua obrigatória de uma política (Belloni et al., 2003; Gomes &
Hartz, 2001; Rico, 2006).
Albuquerque (2002) explica, todavia, que a percepção dos brasileiros sobre os
programas públicos é de serviços destinados para os pobres, que não exige qualidade,
diferindo da percepção das pessoas nos países desenvolvidos, em que as instituições
públicas cuidam do bem-estar social para usufruto de toda a sociedade. No SUS, essa
segregação é ainda mais visível: sendo os serviços da Atenção Básica utilizados mais pela
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população das classes econômicas mais baixas e a Atenção Secundária e Terciária, onde
muitas vezes são oferecidos serviços de alta tecnologia ou de referência nacional, a
exemplo dos serviços de tratamento para pacientes com AIDS, os serviços são mais
utilizados pelas classes mais altas (Melo, 2007). Consequentemente, ainda não existe uma
cultura arraigada de avaliação sobre gastos públicos, especialmente de programas sociais,
por isso a avaliação não tem sido feita com frequência ou de forma correta, sendo vista com
desconfiança pelos governantes (Bostein, 2002; Lobo, 2001), o que contribui para que as
ações governamentais continuem a ter comportamento setorial e fragmentado, gerando a
dispersão de esforços e recursos (Figueiredo, 2003).
A maioria das pesquisas de avaliação é feita sob a perspectiva de sociólogos e
economistas, com poucas participações de outros profissionais (Lobo, 2001), embora seja
importante a participação pesquisadores capacitados de diversas áreas, para a maximização
da eficácia dos programas e para a obtenção da eficiência na utilização dos recursos (Cohen
& Franco, 1998). Dentre eles, destacam-se os psicólogos que, embora ainda não sejam
representativos na literatura de avaliação de programas, seriam indicados para tal tarefa,
pois são conhecedores de conteúdos sobre relações intergrupais, crenças coletivas, atitudes,
comportamentos individuais e grupais e construção de instrumentos de avaliação de
comportamento (Albuquerque, 1999; Alchieri & Cruz, 2003).
Para que a pesquisa de avaliação se fortaleça, faz-se necessária a produção de
trabalhos válidos, com resultados efetivos. Uma decisão importante, portanto, refere-se às
escolhas metodológicas, em especial do instrumento que será utilizado (Frekete, 2000;
Furtado, 2001; Gomes & Hartz, 2001; Tanaka & Melo, 2000). Ferramentas que na maioria
das vezes são importadas de outros países com maior desenvolvimento desta área, e que
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devem ser reinterpretadas, embora se deva priorizar a construção de instrumentos próprios,
adequados ao contexto cultural em que vivem os participantes da pesquisa (Novaes, 2000).
A tarefa da pesquisa de avaliação, tão necessária quanto complexa, envolve,
portanto, um investimento cuidadoso e consistente de critérios para a utilização de
instrumentos coerentes com o objeto de avaliação, para que haja uma compreensão de
forma contextualizada, que busca proporcionar uma visão global do objeto e não apenas
uma visão diagnóstica, ou uma mera comparação entre metas e resultados. Destaca-se que,
além da inserção contextualizada, a avaliação deve também contemplar todos os aspectos
sociais e políticos envolvidos na formulação e implementação de uma política, tendo como
finalidade, não apenas melhorar o conhecimento ou as informações sobre as ações
desenvolvidas, mas principalmente subsidiar a tomada de decisão (Barreira, 2000; Melo,
2007; Neves, 2008). Apoia-se, portanto, em um conjunto de decisões metodológicas
tomadas pelo avaliador, no início e ao longo do seu trabalho, as chamadas estratégias de
avaliação, que definirão os objetivos, a natureza e o tipo de avaliação (Barreira, 2001).
As principais categorias a serem definidas na estratégia de avaliação são: 1) o
recorte programático do objeto a ser avaliado, em que, neste primeiro momento, o avaliador
decide se seu objeto de investigação será uma política, estratégia, programa ou projeto; 2) o
objetivo da avaliação, que pode ser científico (busca produzir novos conhecimentos),
político (identifica dimensões estratégicas para ação política), ou operativo (busca conhecer
para intervir na própria política); 3) a natureza temporal da pesquisa, que pode ser ex ante
(precede o início do programa) ou ex post (de processo ou de resultado); 4) a natureza do
avaliador (externa, interna, mista, ou participativa); 5) a metodologia predominante
(quantitativa ou qualitativa, situacional ou experimental/quasi-experimental); 6) o tipo de
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juízo formulado (comprovação/negação de hipóteses, ou as recomendações ou normas)
(Barreira, 2001; Belloni et al., 2003; Cano, 2004; Cohen & Franco, 1998; Rico, 2006).
Com base nessa sequência de categorias, definiu-se mais detalhadamente a
estratégia da presente pesquisa de avaliação. No recorte programático contempla-se, como
já citado, a avaliação de uma estratégia: a Estratégia Saúde da Família (ESF). Debruça-se
sobre um duplo objetivo, científico e operativo: buscar aprimorar a bibliografia sobre a
temática, e gerar aplicabilidade social nos seus resultados, através do fornecimento de
feedback aos seus gestores. Faz-se uso de uma pesquisa do tipo ex post, de processo, pois a
ESF é uma estratégia já ativada e em curso, pois, diferentemente dos programas, não possui
data para ser concluída. Não se trata, portanto, de um balanço final, e sim de uma avaliação
periódica, que pretende realizar adequações ou correções, e busca afetar as decisões
cotidianas, operativas. Uma pesquisa de avaliação externa, desenvolvida sob a coordenação
de instituição acadêmica, que utiliza uma metodologia qualitativa e quantitativa, e que
busca confirmar ou refutar as hipóteses testadas, além de gerar recomendações.
Pesquisas de avaliação que, apesar de necessárias em todas as suas etapas e
importante a todos os seus envolvidos, tem sido desenvolvidas apenas em suas etapas finais
dos resultados (Belloni et al., 2003). Observa-se na literatura, Capítulo 1, o predomínio de
estudos analisando a ESF/PSF sob a perspectiva dos usuários, sendo escassas as pesquisas
com os profissionais e gestores (Albuquerque et al., 2011; Melo et al., 2012b).
Todavia, as políticas de saúde têm vida. Nascem, crescem, transformam-se,
reformam-se. Também têm carne e osso, ou melhor, corpo e alma. São decididas,
elaboradas e gerenciadas por pessoas (gestores), são implementadas por pessoas
(profissionais) e são dirigidas às pessoas (usuários). Pessoas que a fazem segundo seus
valores e seus interesses (Barreira, 2000). Por esse motivo, a realidade operacional de seus
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serviços distancia-se de suas formulações originais (Barreira, 2001; Melo, 2007). Fato que
ocorre principalmente nas estratégias que, diferentemente dos programas, têm a consciência
de incertezas, e necessita de adaptações e ajustes ao longo de seu percurso (Carvalho,
2009). Torna-se importante, portanto, confrontar avaliações sob a perspectiva de seus
diferentes atores envolvidos, cercando-a por todas as dimensões e comparando as
informações. Sob essa perspectiva, a presente pesquisa realizou uma avaliação completa da
ESF. Abordou-se os seus gestores, que são os sujeitos que possuem o contato direto com os
formuladores da estratégia, e são os que conhecem seus entraves burocráticos, antes mesmo
de chegarem às USFs. Buscou-se conhecer sob a ótica de seus profissionais, que são seus
implementadores, tornando-se, assim, fonte preciosa de informação, pois, além de
conhecerem a realidade do cotidiano do programa, são sujeitos que também possuem o
poder de modificá-lo, uma vez que este é operacionalizado por suas mãos. Questionou-se
os seus usuários, que são as pessoas que estão no fim da esteira do processo de produção e
sabem se, na hora da necessidade, os serviços funcionam, de forma eficaz e com qualidade.
Fontes preciosas de informação, pois são sujeitos que estão envolvidos diretamente com a
ESF e que possuem crenças adquiridas pelas suas experiências.
2.2 O Enfoque Cognitivo-Comportamental das Crenças e do Comportamento
O processo de socialização do homem constitui um incessante intercâmbio com
pessoas e estímulos sociais que os levam a coletar informações, sintetizando
cognitivamente estímulos internos e externos. Uma consequência direta desta tomada de
conhecimento do ambiente social que os circunda é a formação de impressões sobre si
mesmo, seu mundo, seu passado e seu futuro (processo que é objeto de estudo da Cognição
Social). Essa percepção, que resulta na construção de opiniões, crenças, atitudes e valores,
forma o conceito de realidade do sujeito, de como ele a percebe, não necessariamente de
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como ela é, conforme defende Ross (1977), após a descoberta do Erro fundamental de
Atribuição (tendência do pesquisador de superestimar fatores pessoais, e sobestimar fatores
ambientais). Criados a partir das experiências do sujeito, formam seus esquemas sociais, a
serem acessados quando necessário (Carlston, 2010; Cordioli, 2008; Quinn, Macrae &
Bodenhausen, 2003; Rodrigues et al., 1999), e interferem no afeto e comportamento do
sujeito (Beck, 1982; Bem, 1973; Rokeach, 1981; Ros, 2006). Torna-se, portanto, tema
amplamente estudado na Psicologia, sendo o principal racional teórico da Teoria CognitivoComportamental (TCC) e das Teorias das Crenças da Psicologia Social.
Baseado nesse pressuposto, pode-se inferir no presente estudo que os gestores,
profissionais e usuários também possuem valores e crenças sobre a ESF. Impressões que
são criadas através da experiência de gestão, trabalho e atendimento, que, muitas vezes, é
compartilhada entre os diferentes sujeitos envolvidos, e que interferem, e predispõem seus
comportamentos, e, consequentemente, suas ações de participação e aceitação da ESF.
A TCC integra conceitos e técnicas de duas abordagens que possuem pressupostos
teóricos diferentes: a cognitiva e a comportamental. A teoria cognitiva é uma abordagem
classificada como mentalista, no sentido de que vê os fatores cognitivos como os principais
fatores envolvidos na conduta do indivíduo e na etiologia dos transtornos psiquiátricos. Já a
abordagem comportamental valoriza os fatores ambientais e a forma como se dá a interação
de um organismo com o meio (Bahls & Navolar 2004; Pina, 2006).
A teoria cognitiva baseia-se no pressuposto de que existem três níveis de
pensamentos: as crenças centrais, as crenças intermediárias e o pensamento automático. As
crenças centrais constituem os níveis mais profundos das estruturas cognitivas e são
compostas por ideias absolutas, rígidas e globais que um indivíduo tem sobre si mesmo,
sobre os outros e o mundo. Essas crenças desenvolvem-se na infância e, a partir da
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experiência, tornam-se convincentes na vida adulta, mesmo diante de experiências que as
desconfirmem. Tornam-se verdades absolutas (Beck, 1982, 2008; Rangé, 2001) e norteiam
o sujeito ao lidar com uma conjuntura, ajudando-o a selecionar detalhes sobre o ambiente e
a lembrar de dados relevantes (Beck, Emery & Greenberg, 1985).
As crenças intermediárias correspondem ao segundo nível de pensamento e não são
diretamente relacionadas às situações, ocorrendo sob a forma de suposições ou regras. As
suposições caracterizam-se por um estilo condicional de pensamento do tipo dedutivo
“Se...então”, e as regras costumam incluir declarações relacionadas a “dever” (Rangé,
2001). As crenças intermediárias refletem ideias ou entendimentos mais profundos e são
mais resistentes às mudanças do que os pensamentos automáticos (Beck, 1982, 2008).
O pensamento automático, terceiro nível de pensamento, consiste um fluxo de
pensamento que coexiste com um fluxo de pensamento mais manifesto (Beck, 1964), onde
mesmo a crença automática, aparentemente descompromissada, possui uma crença central
mais arraigada (Rico, 2006). Surgem com muita frequência na forma de sentenças ou
imagens (Beck, 1982). Nestas circunstâncias, eles são espontâneos e fluem no cotidiano do
sujeito. Na maioria das vezes, eles não são acessíveis a nossa consciência, contudo podem
ser identificados após um treinamento adequado (Rangé, 2001).
Deste modo observa-se que as crenças centrais influenciam as crenças intermediárias,
que, por sua vez, influenciam o pensamento automático, que também recebe influência de
determinada situação vivida. De forma metafórica, essa estrutura funciona como uma
árvore de grande copa. Quando olha ao longe, veem-se apenas as folhagens. Isso representa
a emoção, o comportamento e as respostas fisiológicas. Chegando mais perto, consegue-se
visualizar o tronco com todas as suas ranhuras. O tronco representa os pensamentos
automáticos, que estão no nível mais básico da cognição; portanto, só terá acesso a ele
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quando se aproximar. Logo abaixo do tronco estão as raízes. Elas são as crenças. As mais
superficiais são as crenças intermediárias e as mais profundas as crenças centrais. Para
encontrar as crenças, é necessário ir além da superficialidade. Sem as raízes, a árvore não
vive, assim como não existe uma pessoa que não tenha crenças (Cordioli, 2008).
É possível compreender, portanto, que todos os envolvidos na ESF possuem um
sistema de crenças que formam sua avaliação sobre ela. Com resgate de algumas pesquisas
de avaliação da ESF através das crenças de seus usuários, podem-se ilustrar exemplos dos
três níveis de pensamento proposto pela TCC. Por exemplo, se uma crença automática diz:
“Não gosto de buscar remédio no posto”. Esta reflete sua crença intermediária que pode
dizer: “No posto de saúde não deve ter remédio para a população”. Por trás dela, escondese uma crença central: “O sistema público de saúde não funciona” (Melo, 2007).
A Teoria das Crenças da Psicologia Social afirma que todas as pessoas possuem
milhares de crenças relativas ao que é ou não verdadeiro, bonito ou bom e sobre o mundo
físico e social em que se vive. Elas são decorrentes de assertivas e proposições referentes à
experiência pessoal e estão sempre permeadas de um juízo de valor, julgamento ou
avaliação (Bem, 1973; Rokeach, 1981). Podem ser estritamente pessoais, quando
expressam, por exemplo, uma avaliação ou julgamento a respeito de alguém, mas também
podem ser compartilhadas, como nos casos da opinião pública e dos estereótipos sociais.
São classificadas como variáveis intervenientes, isto é, referem-se a fenômenos
psicológicos não acessíveis à observação direta, mas que, no entanto, podem ser inferidos e
integrar hipóteses empíricas, pois são acessíveis à mensuração ainda que de forma indireta
(Krüger, 2004), através das variáveis dependentes resultantes dela (Cozby, 2003).
Contempla-se ainda que a popularidade do tema e amplo uso dentro da Psicologia
contribuíram para o seu uso indiscriminado e pouco alicerçado teoricamente. C omumente são

55
realizadas confusões entre os conceitos de crença e conhecimento; ou de crenças, atitudes e
valores. Diante disso, cabe esclarecer que a diferença fundamental entre crer e conhecer
parte do pressuposto de que crer é uma ocorrência subjetiva, caracterizada pelo grau de
adesão dedicado por um indivíduo a determinado enunciado ou conjunto de proposições,
sendo, assim, uma questão mais psicológica, referente a aspectos cognitivos pessoais.
Conhecer, contudo, corresponde ao valor de verdade da proposição que seja examinada
através de provas ou demonstrações pertinentes à análise da validade do seu conteúdo
(Krüger, 1995). Por exemplo, os profissionais da EqSF apresentariam o conhecimento de
que a universalidade é um princípio do SUS, pois essa informação consta nos documentos
oficiais e é constantemente divulgada pelo Ministério da Saúde (MS). Por outro lado, esses
atores poderiam ter a crença de que a ESF não atende a toda a demanda da população,
como foi constatado em diversos estudos (Capozzolo, 2003; Costa, Melo et al., 2000;
Costa, Lima et al., 2000; MS, 2004b; Oliveira, 2006; Souza, 2000).
Faz-se necessária também a distinção entre crença, atitude e valor. O valor é
amplamente definido na literatura com certa peculiaridade entre os diversos autores
(Kluckhohn, 1951; Martinez, 2006; Rohan, 2000; Ros, 2006; Schwartz, 2006). Utilizando a

definição de Rokeach (1981), compreende-se que o valor, diferente da crença, é transsituacional, e de ordem mais geral. Já a atitude assume o Modelo Clássico Tridimensional
(Allport, 1935; Rosenberg & Rovland, 1960), sendo formada por componentes cognitivos,
afetivos e comportamentais, diferentemente das crenças que, embora muitas vezes se
integrem às atitudes, para suscitar um afeto positivo ou negativo em relação a um objeto e
predisposto à ação, não necessariamente são impregnadas de conotação afetiva (Rodrigues
et al., 1999). Por exemplo, um gestor pode ter o valor de que todos têm o direito à saúde e
que esse é um dever do Estado. Este mesmo profissional pode, ainda, ter uma atitude
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preconceituosa em relação aos serviços públicos de saúde, carregados por fatores afetivos,
cognitivos e comportamentais. E pode ainda ter a crença de que a USF não possui
equipamentos suficientes para realização dos atendimentos.
Destaca-se ainda que as crenças, atitudes e valores estão organizados em sistemas
arquitetônicos, possuindo propriedades estruturais descritíveis e mensuráveis que, por sua
vez, possuem consequências comportamentais observáveis. Encontram-se juntos, de modo
a formar um sistema cognitivo funcionalmente integrado, de maneira que uma mudança em
qualquer parte do sistema afetará outras partes e culminará em mudanças comportamentais
(Krüger, 2004; Rokeach, 1981).
Rokeach (1981) parte ainda de algumas suposições básicas: 1) nem todas as crenças
são igualmente importantes para o indivíduo - estas variam ao longo de uma dimensão
periférico-central; 2) quanto mais central uma crença, mais resistirá à mudança; 3) quanto
mais central for a crença que mudou, mais difundidas as repercussões no resto do sistema
de crenças; 4) quanto mais uma crença é funcionalmente ligada ou está em comunicação
com outras, maiores consequências ou implicações trazem para outras crenças e,
consequentemente, para a crença mais central.
Como critérios de encadeamento lógico, Rokeach (1981) faz uma diferenciação em
quatro tipos. 1) Crenças existenciais (ou não existenciais), que referem-se à própria
existência e identidade no mundo físico e social (Ex: “Acho a ESF igual ao posto de saúde”
– Item 23 da “Escala de avaliação da ESF a partir das crenças dos seus profissionais”; “O
Sistema Único de Saúde está voltado para a população carente, população carente” – crença
apresentada por um gestor da presente pesquisa). Estas têm mais ligações e consequências
funcionais com outras crenças que com aquelas que se referem menos à própria existência e
identidade. 2) Crenças compartilhadas (ou não compartilhadas) possuem mais ligações e
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consequências funcionais com outras crenças que as que não são compartilhadas com
outras (Ex: “As condições da USF em que trabalho são adequadas” - Item 01 da “Escala de
avaliação da ESF a partir das crenças dos seus profissionais”). 3) Crenças derivadas (ou
não derivadas) não são aprendidas com o encontro direto com o objeto de crença. Elas são
aprendidas indiretamente, com pessoas e grupos de referência. As crenças derivadas têm
menos ligações e consequências funcionais com as outras crenças que com as crenças das
quais são derivadas (Ex: O usuário do PSF tem dificuldade de acesso ao PSF). 4) Crenças
relativas a questões de gosto (ou não relativas à questão de gosto) são as crenças que
representam mais ou menos arbitrariamente questões de gosto e são frequentemente
percebidas pelos indivíduos que as retêm (Ex: O atendimento pele manhã é melhor do que à
noite) (ver resumo na Tabela 4).
Tabela 4
Tipos de Crenças Segundo Critério de Encadeamento Lógico
Tipo de crença
Definição

Exemplo

Crenças
existenciais (ou
não existenciais)

Dizem respeito à própria existência e “Acho a ESF igual ao posto de
identidade no mundo físico e social. saúde” (Item 23 da “Escala de
avaliação da ESF a partir das
crenças dos seus profissionais”).

Crenças
compartilhadas
(ou não
compartilhadas)

Possuem mais ligações e
consequências funcionais com outras
crenças que as que não são
compartilhadas com outras.

Crenças
Não são aprendidas com o encontro
derivadas (ou não direto com o objeto de crença. Elas
derivadas)
são aprendidas indiretamente, com
Crenças relativas pessoas e grupos de referência.
a questões de
gosto (ou não
relativas à
questão de gosto)

São as crenças que representam,
mais ou menos arbitrariamente,
questões de gosto e são
frequentemente percebidas pelos
indivíduos que as retêm.

“As condições da USF em que
trabalho são adequadas” (Item 01
da “Escala de avaliação da ESF a
partir das crenças dos seus
profissionais”).
“O usuário do PSF tem dificuldade
de acesso ao PSF”.
“O atendimento pela manhã é
melhor que à noite”.

58
Destaca-se que os instrumentos utilizados na presente pesquisa basearam-se
exclusivamente pelos dois primeiros tipos: crenças existenciais e crenças compartilhadas.
Não foram utilizadas crenças derivadas, uma vez que todas as crenças aqui investigadas
baseiam-se em crenças apreendidas no encontro direto com o objeto da crença, para que
não fossem apuradas crenças baseadas no SUS teórico que não fossem condizentes com o
SUS real. Também não foram contempladas as crenças relativas a questões de gosto, uma
vez que estas se baseiam em subjetividades, idiossincrasias; e este estudo buscou crenças
verificáveis, baseadas em fatos encontrados no cotidiano de prestação de serviços
verificados pelos gestores, profissionais e usuários.
O conteúdo de uma crença pode ainda ter três classificações: 1) descritivo,
referindo-se a juízos de fato (verdadeiro ou falso) da experiência pessoal em relação a
algum objeto; 2) avaliativo, correspondendo a juízos de valor (bom ou ruim, positivo ou
negativo) quanto ao evento ou objeto em questão; ou 3) prescritivo, tratando de defender
determinado aspecto ou ação como desejável ou indesejável (Rokeach, 1981; Krüger,
1995). Por exemplo: A maior parte do atendimento em PSF se refere a atendimentos
clínicos– Item 25 da “Escala de avaliação da ESF a partir das crenças dos seus
profissionais”; “O objetivo principal do sistema de referência seria encaminhar” – crença
apresentada por gestor no presente estudo (crenças descritivas); Os equipamentos da USF
estão em boas condições de uso– Item 04 da “Escala de avaliação da ESF a partir das
crenças dos seus profissionais”; “O contrarreferenciamento não funciona” - crença
apresentada por gestor no presente estudo (crenças avaliativas); e Os princípios do SUS
devem ser seguidos (crença prescritiva).
Destaca-se, novamente, que no presente estudo foram consideradas apenas as
crenças descritivas e avaliativas. Desta forma, priorizaram-se as crenças que descrevem e
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avaliam a ESF e que são criadas a partir do encontro direto com o objeto de crença,
baseadas em constatações do SUS real, podendo ser estas compatíveis, ou não, com o SUS
teórico. Portanto, não foram contempladas as crenças do tipo prescritiva.
Rokeach (1981) expõe, por fim, uma classificação de cinco tipologias das crenças a
partir da dimensão periférica-central: Tipo A – Crenças Primitivas (consenso 100%) - são
mais centrais, apreendidas pelo encontro direto com o objeto da crença e reforçadas por um
consenso social unânime entre todas as referências de pessoas e grupos (Ex: Eu sou
enfermeira do PSF); Tipo B – Crenças Primitivas (consenso zero) - são também
apreendidas pelo encontro direito com o objeto de crença, mas sua manutenção não
depende do fato de ser compartilhada com outros, sendo impenetráveis os argumentos dos
outros (Eu sou um médico eficiente); Tipo C – Crenças de Autoridade - são relativas à
autoridade positiva e negativa, isto é, pessoas ou grupos de referência (Ex: A Constituição
de 1988 declara o direito à saúde como dever do Estado, e eu concordo com ela); Tipo D –
Crenças Derivadas - refere-se a questões, de fato, que são mantidas somente, porque se
confia na autoridade (jornal, livros, leis) (Ex: As pessoas podem ser divididas em dois
grupos distintos: os fortes e os fracos); Tipo E – Crenças Inconsequentes - representam
questões de gosto mais ou menos arbitrárias (Ex: Eu acho que atender pela manhã é mais
agradável que à tarde).
Dar-se-á destaque que, no presente estudo, focaram-se apenas as crenças primitivas,
do Tipo A e do Tipo B, que são apreendidas pelo encontro direto com o objeto da crença.
Foram utilizadas as de consenso 100%, ou de consenso zero, pessoais ou compartilhadas,
compatíveis com o SUS teórico, ou diferenciadas, desde que fossem próprias do
participante da pesquisa, adquiridas no dia-a-dia, através do seu cotidiano de gestão, de
prestação de serviço ou de atendimento. Pôde-se, assim, ter a certeza de que as crenças
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apreendidas referiam-se ao SUS real, seja ele igual ou semelhante ao SUS teórico. Por esse
motivo, não se contemplaram as crenças de autoridade, ou crenças derivadas, que só
mostrariam um SUS teórico, que pode ser encontrado nos guias, manuais e legislação, não
necessitando de pesquisa de avaliação.
Dá-se ênfase ainda que as indagações a respeito de alguns itens avaliados, como
infraestrutura física, equipamentos, insumos, vacinas, remédios e contraceptivos, não
puderam ser meramente constatados em locos, verificando se os critérios expressos nos
manuais informativos do Ministério da Saúde (MS) eram respeitados na prática. Havia o
interesse, pois, de ir além dessas estimativas, necessitando apreender as crenças desses
sujeitos. Procurou-se, por exemplo, detectar as crenças que eles possuem sobre a
quantidade de anticoncepcional; se é suficiente para a demanda, ou não, independente de
ter o que é preconizado.
De acordo com Bem (1973), é importante ressaltar ainda que não existem
evidências empíricas favoráveis ou contrárias às crenças. Não são verdades evidentes por
si, nem são princípios históricos ou legais. Possuem bases em fundamentos cognitivos,
emocionais, comportamentais e sociais. Os fundamentos cognitivos exploram a lógica, ou
psicológica, que une as opiniões dos homens. Os fundamentos emocionais discutem os
processos subjacentes através de que são adquiridos, transmitidos, modificados e
eliminados os nossos sentimentos, componentes emocionais das crenças e atitudes. Os
fundamentos comportamentais desafiam a suposição comum de que não se pode modificar
seus corações e mentes, mostrando que estes podem ser modificados pelo comportamento e
fundamentos sociais, que examinam as várias influências sociais que criam e modificam as
crenças, as atitudes e os valores dos homens.
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A teoria das crenças foi utilizada, portanto, na presente pesquisa de avaliação,
porque tem como base a percepção dos sujeitos acerca de si e do meio em que estão
inseridos. Os entraves burocráticos e organizacionais detectados pelos gestores evidenciam
as dificuldades que estão além do que é visível nas Unidades de Saúde da Família. As
condições de trabalho dentro dessas unidades também repercutem diretamente sobre os
profissionais que ali atuam, sobre seu aspecto cognitivo, através das crenças que estes
criam acerca da ESF e, consequentemente, da maneira como a avaliam. E, a partir das
concepções dos usuários sobre a ESF, podem-se apreender suas crenças pessoais a respeito
da estratégia e sobre a realidade que se deparam na busca de seus serviços. Sob esta ótica,
pretende-se detectar aspectos positivos e, principalmente, identificar possíveis entraves na
operacionalização da estratégia em Natal, através de todos os seus atores sociais
envolvidos, para poder avaliá-la e conhecer sua realidade cotidiana, identificando os fatores
que distanciam o SUS real do SUS tal como preconizado pelos seus formuladores.
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3. Objetivos e Hipóteses
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3.1 Objetivos

3.1.1 Objetivo geral.
A presente pesquisa, dividida em três subestudos, objetivou avaliar a Estratégia
Saúde da Família (ESF) em Natal, Rio Grande do Norte, a partir das crenças de todos os
seus atores sociais: 1) os gestores dos Distritos Sanitários; 2) os profissionais das Equipes
de Saúde da Família (EqSF); e 3) os usuários da ESF. Ao abordar todos os seus envolvidos,
é possível compreender as condições e os fatores que influenciam a prestação de serviços
de saúde à comunidade. Pode-se, assim, identificar e fornecer feedback sobre os aspectos
positivos e negativos desta estratégia que orienta a Atenção Básica do Sistema Único de
Saúde (SUS), norteando a tomada de decisões para a melhoria de suas ações.
3.1.2 Objetivos específicos.
3.1.2.1 Estudo 1 (gestores).
1. Traçar o perfil biodemográfico (sexo, idade, remuneração mensal, jornada de trabalho
como gestor, vínculo e existência de atividades remuneradas paralelas) educacional
(escolaridade, área da graduação e tempo de graduado pós-graduação) e técnicoprofissional (capacitação, a participação em eventos, utilização de meios de informação
para atualização sobre a saúde, as experiências anteriores ao cargo, a forma de ingresso
no cargo e tempo de permanência no cargo);
2. Verificar o nível de conhecimento dos gestores sobre as diretrizes e funcionamento do
SUS e da ESF e sob seu aspecto gestor e fiscalizador (definições de SUS e ESF, seus
princípios, população alvo, sistema de referência, seus objetivos, compreensão da
comunidade sobre esses, compreensão deles sobre gestão em ESF, interação ESF-SMS
e compreensão e participação dos CMSs);
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3. Identificar as crenças compartilhadas sobre o Sistema Único de Saúde e a Estratégia
Saúde da Família expressas nos discursos dos diretores dos Distritos Sanitários do
município;
4. Apreender a avaliação que os gestores fazem da Estratégia Saúde da Família
(infraestrutura, instrumentos e equipamentos, capacitações, acessibilidade dos usuários
e sistema de referência);
3.1.2.2 Estudo 2 (profissionais).
5. Identificar um perfil biodemográfico dos profissionais da ESF (sexo, estado civil,
pertença de filhos e idade) dos profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família.
6. Definir um perfil de experiência no Sistema Único de Saúde do profissional
(verificando o tempo de atuação na profissão, tempo de atuação na rede pública de
saúde e tempo de vínculo à atual ESF em que está locado), a fim de verificar a sua
rotatividade.
7. Realizar a caracterização do vínculo e demanda de trabalho dos profissionais da ESF
(vínculo empregatício; carga horária de trabalho; número de atendimentos diários;
existência de outros trabalhos paralelos);
8. Verificar a adequação da “Escala [Ordinal] de Avaliação da Estratégia Saúde da
Família pelos profissionais” (Melo, 2009), baseado nos parâmetros psicométricos
indicados na literatura;
9. Criar e validar uma segunda versão da escala de Melo (2009), com nova nomenclatura:
“Escala Numérica de Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos profissionais”;
10. Identificar as crenças dos profissionais das equipes multidisciplinares mínimas da ESF
(médico, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, auxiliares de consultório
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dentário - ACDs e agentes comunitários de saúde - ACSs) de Natal acerca do trabalho
em ESF, no que se refere à Infraestrutura da USF (instalações do prédio e materiais
permanentes) – FATOR 1; aos Recursos materiais (insumos, vacinas, remédios e
contraceptivos) – FATOR 2; e a Eficiência no atendimento, no que refere-se ao Sistema
de Referência e Contrarreferência (vagas, eficiência) e da capacitação profissional
(cursos introdutórios e de aprofundamento que deve ser proporcionado pelas Secretarias
de Saúde a todos da EqSF) - FATOR 3, a partir das duas escalas utilizadas;
11. Comparar as avaliações dos profissionais da EqSF em função do nível de escolaridade
(nível médio e técnico x superior) , a partir das 2 escalas utilizadas;
12. Comparar as avaliações dos profissionais da EqSF em função da categoria profissional
(médico x enfermeiro x auxiliar de enfermagem x dentista x ACD x ACS), a partir da
escala numérica;
13. Comparar os resultados de avaliação da ESF em função dos Distritos Sanitários, a partir
da escala numérica;
3.1.2.3 Estudo 3 (usuários).
14. Detectar, por meio de grupos focais, as crenças compartilhadas dos usuários da ESF em
Natal sobre: 1) acessibilidade (geográfica, sociocultural, organizacional e econômica),
2) eficiência do atendimento (atendimento preventivo e curativo, resolutividade,
recursos

humanos,

vínculo

EqSF-comunidade..);

3)

integração

do

sistema

(encaminhamento para exames, médicos especialistas...); e 4) questões subjetivas
(importância da ESF);
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15. Traçar um perfil biodemográfico dos usuários da ESF (sexo, idade, estado civil,
escolaridade, quantidade de pessoas residentes na casa, renda da casa, existência de
plano de saúde, profissão e ajuda de programas do governo federal);
16. Construir e validar a “Escala de Avaliação da Estratégia Saúde da Família por seus
usuários”;
17. Verificar a avaliação que os usuários fazem do fator “Eficiência do atendimento na
ESF”;
18. Comparar os resultados da avaliação do fator segundo as variáveis biodemográficas dos
usuários (sexo, faixa etária, escolaridade e Distrito Sanitário).
3.2 Hipóteses
Respaldado nos dados encontrados na literatura de avaliação da Estratégia Saúde da
Família através das crenças de seus gestores, profissionais e usuários, foi estruturada uma
sequência de hipóteses, correspondentes aos objetivos específicos do presente estudo, que
orientarão a análises de dados, em aproveitamento máximo de seu potencial, e que servirão
de guia na discussão dos dados.
3.2.1 Estudo 1 (gestores).
H1: Os gestores possuem atividades paralelas. (Objetivo 1)
H2: Os gestores possuem graduação em administração ou cursos em saúde. (Objetivo 1)
H3: Os gestores fizeram cursos e capacitações em SUS e ESF. (Objetivo 1)
H4: Os gestores ingressam nos cargos por indicação política. (Objetivo 1)
H5: Os gestores compreendem a distinção em SUS e ESF. (Objetivo 2)
H6: Os gestores desconhecem os princípios do SUS (Objetivo 2)
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H7: Os gestores desconhecem a população alvo do SUS (Objetivo 2)
H8: Os gestores desconhecem o sistema de referência. (Objetivo 2)
H9:.Os gestores compreendem sobre gestão em ESF. (Objetivo 2)
H10: Os gestores afirmam vínculo entre ESF e SMS. (Objetivo 2)
H11: Os gestores não participam do CMS. (Objetivo 2)
H12. Os gestores possuem crenças compartilhadas predominantemente negativas sobre a
organização e funcionamento do SUS. (Objetivo 3)
H13. Os gestores possuem crenças compartilhadas predominantemente negativas sobre a
gestão e fiscalização da ESF. (Objetivo 3)
H14. Os gestores possuem crenças compartilhadas predominantemente negativas sobre os
recursos humanos e Materiais da ESF. (Objetivo 3)
H15. Os gestores avaliam negativamente a infraestrutura das USFs. (Objetivo 4)
H16. Os gestores avaliam negativamente os instrumentos e equipamentos das USFs.
(Objetivo 4)
H17. Os gestores avaliam positivamente as capacitações oferecidas aos profissionais.
(Objetivo 4)
H18. Os gestores avaliam negativamente a acessibilidade dos usuários à ESF. (Objetivo 4)
H19. Os gestores avaliam negativamente o sistema de referência. (Objetivo 4)
3.2.2 Estudo 2 (profissionais).
H20: Os ACSs são os profissionais mais velhos. (Objetivo 5)
H21: Os cargos de nível técnico são ocupados por profissionais recém-formados. (Objetivo
6)
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H22: Os profissionais médicos são os que possuem menor tempo de permanência nas
USFs. (Objetivo 6)
H23: Existem variações entre os profissionais no tipo de vínculo empregatício. (Objetivo 7)
H24: Os profissionais da EqSF atendem a uma demanda de usuários maior que o limite
máximo estabelecido pela normatização do SUS. (Objetivo 7)
H25: Os profissionais da EqSF possuem outros trabalhos paralelos. (Objetivo 7)
H26: A “Escala [Ordinal] de Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos profissionais”
(Melo, 2009) pode ser perfeitamente adequada à realidade potiguar. (Objetivo 8)
H27: É possível criar e verificar melhores evidências de validade de uma escala para
avaliação da ESF a partir das crenças de seus profissionais, a “Escala Numérica de
Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos profissionais”. (Objetivo 9)
H28: Os profissionais da ESF possuem crenças negativas sobre este serviço no que se
refere à Infraestrutura da USF. (Objetivo 10)
H29: Os profissionais da EqSF possuem crenças negativas sobre a ESF no que se refere à
disponibilidade de Recursos materiais na USF. (Objetivo 10)
H30: Os profissionais da ESF possuem crenças negativas sobre a resolutividade do
processo de encaminhamento da ESF aos Centros de Referência. (Objetivo 10)
H31: Os profissionais da ESF a avaliam negativamente no que se refere às bases de
preparação para o trabalho com os ideais da estratégia (capacitações). (Objetivo 10)
H32: Os profissionais do PSF com maior escolaridade (médico, enfermeira e dentista)
possuem mais crenças negativas sobre a Infraestrutura da USF que os outros profissionais.
(Objetivo 11)
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H33: Os profissionais do PSF com menor escolaridade (ACS, ACD e técnico de
enfermagem) possuem mais crenças negativas sobre os recursos materiais disponíveis nas
USFs que os outros profissionais. (Objetivo 11)
H34: Os profissionais do PSF com menor escolaridade apresentam-se mais insatisfeitos
com o fator eficiência no atendimento na ESF do que os outros profissionais. (Objetivo 11)
H35: Os ACSs e os auxiliares de enfermagem são os profissionais que pior avaliam a
infraestrutura da USF. (Objetivo 12)
H36: Os ACSs são os profissionais que pior avaliam os recursos materiais disponíveis na
USF. (Objetivo 12)
H37: Os médicos são os profissionais que pior avaliam a eficiência no atendimento.
(Objetivo 12)
H38: Os distritos mais pobres apresentam piores avaliações da ESF. (Objetivo 13)
3.2.3 Estudo 3 (usuários).
H39: Os usuários da ESF possuem crenças negativas sobre a acessibilidade. (Objetivo 14)
H40: Os usuários da ESF possuem crenças negativas sobre a eficiência do atendimento.
(Objetivo 14)
H41: Os usuários da ESF possuem crenças negativas sobre a integração do sistema.
(Objetivo 14)
H42: A maioria dos usuários da ESF pertence à classe econômica baixa. (Objetivo 15)
H43: A maioria dos usuários da ESF possui baixa escolaridade. (Objetivo 15)
H44: É possível criar uma escala com precisão de medida para avaliar a ESF a partir das
crenças de seus usuários. (Objetivo 16)
H45: O fator “Eficiência do atendimento na ESF” é negativamente avaliado pelos usuários
da ESF. (Objetivo 17)
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H46: As mulheres são as que pior avaliam a ESF. (Objetivo 18)
H47: A faixa etária adulta (25-45 anos) é a que pior avalia a ESF. (Objetivo 18)
H48: As pessoas com menor nível de escolaridade são as que melhor avaliam a ESF.
(Objetivo 18)
H49: Os Distritos Sanitários mais pobres possuem pior avaliação da ESF. (Objetivo 18)
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4. Aporte Metodológico ..
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4.1 Delineamento
4.1.1 Estudo 1 (gestores).

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório, considerando os
aspectos qualitativos e quantitativos do discurso dos participantes.

4.1.2 Estudo 2 (profissionais).

Trata-se de uma pesquisa descritiva correlacional, aplicada, em que as variáveis
antecedentes (VA) referem-se às condições de trabalho nas Unidades de Saúde da Família
(USFs) e ao perfil biodemográfico dos participantes da pesquisa (variáveis do participante),
e as variáveis consequentes (VC) referem-se à avaliação que os profissionais das equipes
multidisciplinares mínimas da ESF fazem da estratégia (ver Figura 1). Destaca-se que essas
duas variáveis são intermediadas pelas suas crenças (variáveis intervenientes), que ajudam
a compreender a relação entre a VA e a VC. Sabe-se, pois, que esses profissionais possuem
um conjunto de crenças sobre a ESF, de experiências na atual USF, comparando-as com
outras USFs ou outros serviços que já foram e do que eles consideram bom ou ruim que o
conduzem a uma avaliação objetiva de aprovação ou desaprovação à ESF. Ressalta-se,
portanto que, ainda que as VCs do presente estudo sejam crenças, reconhece-se que esta é
resultante de um arcabouço mais completo de crenças presentes na estrutura cognitiva dos
sujeitos.

Figura 1. Modelo de relação entre as variáveis dos profissionais.
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4.1.3 Estudo 3 (usuários).

Foram realizados dois estudos: 1) uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório,
considerando os aspectos qualitativos e quantitativos do discurso dos participantes; e 2)
uma pesquisa descritiva correlacional, aplicada, em que as variáveis antecedentes (VA)
referem-se às condições de atendimento nas USFs e ao perfil dos participantes da pesquisa
(variáveis do participante), e as variáveis consequentes (VC) referem-se à avaliação que os
usuários fazem da estratégia (ver Figura 2). Destaca-se que essas duas variáveis são
intermediadas pelas suas crenças (variáveis intervenientes), que ajudam a compreender a
relação entre a VA e a VC. Sabe-se, pois, que esses usuários possuem um conjunto de
crenças sobre a ESF, de experiências de busca de serviços, comparando-a com outras USFs
ou outros serviços que já foram e do que eles consideram bom ou ruim que o conduzem a
uma avaliação objetiva de aprovação ou desaprovação à ESF. Ressalta-se, portanto que,
ainda que as VCs do presente estudo sejam crenças, reconhece-se que esta é resultante de
um arcabouço mais completo de crenças presentes na estrutura cognitiva dos sujeitos.

Figura 2. Modelo de relação entre as variáveis dos usuários.
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4.2 Amostra

4.2.1 Estudo 1 (gestores).

A amostra censitária de gestores foi composta pelos cinco diretores dos cinco
Distritos Sanitários da cidade (DS Sul, DS Leste, DS Oeste, DS Norte I e DS Norte II) e
pelos quatro administradores atuantes no DS Leste, DS Oeste, DS Norte I e DS Norte II,
não existindo administrador do DS Sul no quadro de funcionários. Estes foram enumerados
aleatoriamente de um a oito, sendo assim chamados, sem identificá-los.

4.2.2 Estudo 2 (profissionais).

O estudo 2 comportou os profissionais das equipes multidisciplinares mínimas da
ESF (médico, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, auxiliares de consultório
dentário - ACDs e agentes comunitários de saúde - ACSs) de Natal, selecionados através de
uma amostragem probabilística, a partir da lista fornecida pela Secretaria Municipal de
Saúde com o nome de todos os profissionais das ESFs da cidade, com apoio do software
randomizer, segundo indicação de Cozby (2003).
Contempla-se que existem, na cidade de Natal, 1187 profissionais ativos,
distribuídos em 116 equipes, nas 37 USFs dos cinco Distritos Sanitários. Para uma
população desse porte, com nível de confiança de 95% e erro amostral de 5%, fez-se
necessário uma amostra mínima de 291 participantes (Cozby, 2003).
Respeitando a diversidade da cidade e a heterogeneidade da quantidade de
profissionais, distribuiu-se a amostra de forma estratificada por categoria profissional e por
Distrito Sanitário. Após essa distribuição, teve-se ainda a cautela de manter um número
mínimo de 30 sujeitos por categoria profissional, valor mínimo por quota aconselhável para
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comparações estatísticas.

Desta forma, a distribuição amostral aumentou para 475

profissionais, distribuídos em 25 unidades, conforme se apresenta a Tabela 5.
Tabela 5
Número de Sujeitos da População (e Participantes da Amostra) de Profissionais,
Estratificadas por Categoria Profissional e Distrito Sanitário

Categoria
profissional

DS. Sul

População (amostra)
DS. Leste
DS. Oeste
DS. Norte I

DS. Norte II

Total
amostral

Médico

1 (1)

7 (3)

28 (11)

14 (6)

24 (9)

75 (30)

Dentistas

2 (1)

9 (3)

30 (12)

28 (11)

32 (13)

101 (40)

ACD

2 (1)

10 (4)

24 (10)

28 (11)

31 (12)

95 (38)

Enfermeiros

3 (1)

12 (5)

39 (15)

27 (11)

32 (13)

113 (45)

7 (3)

18 (7)

79 (32)

55 (23)

61 (25)

223 (90)

ACS

18 (7)

47 (20)

206 (82)

147 (59)

161 (64)

580 (232)

Total

33 (10)

121(27)

440 (127)

319 (77)

363 (88)

1187 (475)

Aux. de enfermagem

Dá-se destaque ainda que, nessa amostragem probabilística, houve cortes de
participantes devido a três motivos: 1) recusa do sorteado em participar da pesquisa; 2) o
sorteado não trabalhar mais na USF ou que os dados da Secretaria Municipal de Saúde
estivessem desatualizados; 3) ausência do profissional sorteado (férias ou atestado). Desta
forma, entre os ACSs, a substituição foi feita pelo profissional constado acima dele, na lista
do nome de todos os profissionais da cidade ou, em segunda opção, pelo nome abaixo. Já
para as outras categorias de trabalhadores, que possuem apenas um profissional na equipe,
quando os sorteados estavam indisponíveis, foi realizado um novo sorteio.
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4.2.3 Estudo 3 (usuários).

No primeiro estudo com usuários foram realizados cinco grupos focais, um em cada
Distrito Sanitário (DS) (Sul-DS, Leste-DL, Oeste-DO, Norte 1-DN1 e Norte 2-DN2),
compostos por quatro a sete pessoas, num total de 26 usuários da Estratégia Saúde da
Família, entre homens e mulheres, jovens, adultos e idosos, reconhecidos através de
codificação contendo a letra do DS e por uma numeração (ex: DS, P1, Distrito Sul, pessoa
1).
No segundo estudo contou-se com a participação de uma amostragem não
probabilística por quotas de usuários da ESF, distribuídas segundo sexo (feminino,
masculino) e faixa etária (jovem- 14 a 18 anos; adulto- 19 a 54 anos; idoso- acima de 55
anos), para garantir a representação estatística da variabilidade existente na população. Esta
foi composta por 390 sujeitos, representativos, a um nível de confiança de 95%, da
população total de 251.850 usuários da ESF na capital (ver Tabela 6).
Tabela 6
Número de Sujeitos da População (e Participantes da Amostra) de Usuários, Distribuídos
por Quotas de Distrito Sanitário, Sexo e Faixa Etária
Distrito
Sanitário (DS)

JOVEM
H

ADULTO
M

H

IDOSO
M

H

M

DS Sul

13

13

13

13

13

13

DS Leste

13

13

13

13

13

13

DS Oeste

13

13

13

13

13

13

DS Norte 1

13

13

13

13

13

13

DS Norte 2

13

13

13

13

13

13

65

65

65

65

65

65

Total

130

130
390

130
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4.3 Instrumentos

4.3.1 Estudo 1 (gestores).
No primeiro estudo, foram utilizados dois instrumentos. Utilizou-se um questionário
de caracterização do perfil, contendo três focos de questões: 1) caracterização
biodemográfica dos gestores (sexo, idade, remuneração mensal, jornada de trabalho,
vínculo empregatício e existência de atividades remuneradas paralelas); 2) a descrição do
perfil educacional (escolaridade, área da graduação para os de ensino superior, tempo de
graduado, se possuía pós-graduação e área da pós-graduação); e 3) o perfil técnicoprofissional (capacitação, participação em eventos, utilização de meios de informação para
atualização sobre a saúde, experiência anterior, forma de ingresso e tempo de permanência
no cargo), que respondeu ao objetivo 1. Foi utilizado ainda um roteiro de entrevista
semiestruturada, adaptado de Martins (2008), abordando as seguintes categorias:
1)compreensão sobre o SUS na capital; 2) avaliação do SUS da capital; 3)
operacionalização dos Distritos Sanitários; 4) compreensão e avaliação do funcionamento
do Conselho Municipal de Saúde; 5) sistema de referência e contrarreferência, que
responderam aos objetivos 2, 3 e 4 (Apêndice A).
4.3.2 Estudo 2 (profissionais).
Na coleta de dados com os profissionais, foram utilizados outros três instrumentos.
Criou-se um questionário de caracterização do perfil, contendo três focos de questões: 1)
caracterização biodemográfica dos profissionais (sexo, estado civil, pertença de filhos e
idade e escolaridade); 2) descrição da experiência no SUS (tempo de atuação na profissão,
tempo de atuação na rede pública, tempo de atuação na USF em que trabalha atualmente); e
3) caracterização do vínculo empregatício e demanda de trabalho (carga horária semanal de
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trabalho, existência de trabalhos paralelos, vínculo empregatício, remuneração, número de
atendimentos diários e número de famílias/usuários sob a responsabilidade de cada EqSF),
que atendeu aos objetivos 5,6 e 7.
Foi utilizada a “Escala [Ordinal] de Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos
profissionais”, de Melo (2009), que, originalmente, possui 24 itens e quatro pontos de
resposta (nunca, raramente, frequentemente e sempre) e investiga os seguintes fatores: 1)
Recursos materiais (α=0,86), com 10 itens - refletem as crenças que os profissionais da ESF
têm sobre a disponibilidade de insumos para realização de seu trabalho; vacinas para o
trabalho de imunização; e remédios e contraceptivos para distribuir aos usuários; 2)
Eficiência no atendimento (α=0,80), com oito itens - reflete as crenças sobre o sistema de
referência e contrarreferência e a capacitação profissional; 3) Infraestrutura física (α=0,73),
com seis itens - refere-se aos aspectos de infraestrutura física, instalações e à manutenção
de materiais permanentes (instrumentos e equipamentos) nas Unidades de Saúde da Família
(USFs), que respondeu aos objetivos 8, 10 e 11 (Apêndice B).

Para cada item da escala ordinal original, foi inserido itens adaptados para apuração
de notas, em uma escala de pontos de 0 a 10, sendo criada uma nova escala adaptada de
Melo (2009), a Escala Numérica de Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos
profissionais. Obtiveram-se, ao final, os mesmos fatores da escala original, em ordem
diferente, ainda com 24 itens: 1) recursos materiais (α=0,85), com 10 itens; 2) eficiência no
atendimento (α=0,82), com oito itens; e 3) infraestrutura física (α=0,84), com seis itens.
Este instrumento respondeu aos objetivos 9, 10, 11, 12 e 13 (Apêndice B).
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Faz-se consideração ainda que, embora seja analisado no presente estudo apenas os
instrumentos descritos, foram acrescentadas ainda questões adicionais em formato aberto
para cada item das escalas para análises posteriores.

4.3.3 Estudo 3 (usuários).
No primeiro estudo com os usuários, utilizou-se um roteiro de entrevista aberto
dividido em quatro categorias de análise: 1) acessibilidade (geográfica, sociocultural,
organizacional e econômica); 2) eficiência do atendimento (atendimento preventivo e
curativo, resolutividade, recursos humanos, vinculo EqSF-comunidade, horário de
funcionamento, recursos materiais, infraestrutura física); 3) integração do sistema
(encaminhamento para exames, médicos especialistas, hospitais e retornos); 4) questões
subjetivas (importância da ESF, público alvo, privado x SUS, participação dos CMS)
(Apêndice C).
Faz-se consideração ainda que, embora sejam analisados no presente estudo apenas
as entrevistas, foi utilizado ainda um questionário biodemográfico e um roteiro de
associação livre com dois estímulos (PSF, saúde em natal), que devido a magnitude do
material e por não acrescentar conteúdo adicional aos dados, não foram analisados no
presente estudo.
Para o segundo estudo, foi ainda criada e validada a “Escala de Avaliação da
Estratégia Saúde da Família por seus usuários”. Ao considerar que não há uma teoria que
respalda a avaliação da ESF a partir das crenças de seus usuários, foi necessário buscar
evidências empíricas na literatura (Marcelino, 2010; Melo, 2007; Oliveira, 2006) que
orientasse as etapas de construção e validação do instrumento, tendo como suporte
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principal o conteúdo emergido nas entrevistas com os grupos focais do primeiro estudo
com os usuários, como defende Pasquali (1999).
Como resultante, o instrumento final, cujo processo de construção e validação será
apresentado nos resultados, é composto por 25 itens que compõem um único fator,
“Eficiência do atendimento na ESF”, com índice de consistência interna Alpha de
Cronbach igual a 0,77. Destaca-se ainda que o instrumento é dicotômico (SIM ou NÃO),
pois é a melhor opção (diante de escalas do tipo likert de 3 ou 4 pontos, ou de escalas de 0
a 10) para uma população de baixa escolaridade, haja vista que a má compreensão sobre a
forma de resposta dessa pontuação, demonstradas em experiências anteriores com essa
população (Marcelino, 2010; Melo, 2007; Melo 2009), incorria o risco de artificializar os
dados. Além disso, a escala dicotômica foi utilizada para evitar que os respondentes se
concentrassem no meio da escala, forçando um posicionamento de avaliação. Ver
instrumento original utilizado na coleta (Apêndice D) e versão final (Apêndice E).
Destaca-se ainda que, para atender o objetivo de traçar o perfil dos usuários da
ESF, bem como para realização de comparações e verificação de possíveis relações entre
características do perfil com os resultados das avaliações, foram inseridas questões
biodemográficas, a seguir: sexo, idade, estado civil, escolaridade (analfabeto, fundamental
incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo e superior),
quantidade de pessoas residentes na casa, renda da casa, existência de plano de saúde,
profissão, ajuda de programas do governo federal (ver Apêndice D).
4.4 Procedimentos de Coleta de Dados

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética do
CEP/HUOL (Anexo C) e pela Secretaria Municipal de Saúde (Anexo D). Foi efetuado um
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levantamento junto à Secretaria Municipal de Saúde, para obter informações sobre a
localização das USFs implantadas em Natal, bem como a lista com o nome de todos os
profissionais das EqSFs. Foram ainda contatados os gestores de todos os Distritos
Sanitários da cidade, para autorização da pesquisa (Anexo E) e encaminhamento às USFs,
momento em que foram entrevistados os diretores e administradores, pelo mesmo
pesquisador, de forma individual, com auxilio de gravador.
Uma vez sendo admitidos como pesquisadores pelas equipes de saúde do município
foram realizadas visitas de observação, para conhecer a localização, a estrutura e o
funcionamento das 25 USFs em que estavam distribuídos os participantes sorteados. A
mesma pesquisadora apresentou-se aos diretores, ou recepcionistas, de cada unidade e aos
profissionais sorteados. Foi entregue, em cada unidade, a cópia da autorização assinada
pela Secretaria Municipal de Saúde e pelos diretores dos Distritos Sanitários, tendo cautela
em esclarecer que, embora autorizado por estes, tratava-se de um estudo vinculado
unicamente à UFRN, sem nenhum tipo de vínculo político. Os profissionais ficaram com o
instrumento e, depois de respondido, os lacravam e entregavam aos diretores, que
repassaram o material em data combinada. Destaca-se ainda que foram colocados números
de celulares à disposição dos participantes, com autorização de chamada a cobrar, para
eventuais dúvidas sobre o procedimento ou sobre o conteúdo do instrumento.
Por fim, para o terceiro estudo, em sua primeira parte, com grupos focais de
usuários, estes foram convidados das ruas a participarem de “grupo de discussão sobre a
ESF”, com auxilio de convite impresso explicativo, marcando a hora e local (escolas e
lanchonetes localizadas próximas dos usuários) (Apêndice F). No encontro, foi oferecido
estímulo, conforme ensina Babour (2009), através de dois vídeos (um com perspectiva
negativa, de uma reportagem de telejornal sobre a superlotação no Hospital Universitário
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Walfredo Gurgel – HUOL (Natal, RN), e outro com perspectiva positiva, de um vídeo
comemorativo da USF Felipe Camarão II, mostrando as experiências positivas de atuação).
Em seguida, foi realizado o grupo focal, onde havia duas pesquisadoras: uma moderadora
que instigava o debate, com auxilio de roteiro, e registrava informações importantes, e uma
ajudante que registrava o encontro, com auxílio de gravador e filmadora. Ao final, era
entregue um folder explicativo sobre a ESF (Apêndice G).
E na segunda parte do último estudo, de survey com usuários, estes foram abordados
nas ruas, nas mediações das Unidades de Saúde da Família, mas jamais dentro delas, por
quatro pesquisadores treinados e solicitados a participarem da pesquisa, de forma
individual, onde o instrumento foi respondido em formato de entrevista, ora com auxilio de
notebooks, ora em papel, a depender da periculosidade do lugar.
Destaca-se, ainda, que em todos os estudos foram respeitados os aspectos éticos
exigidos pela resolução 196/96 para pesquisas envolvendo seres humanos, onde os
participantes foram informados sobre a liberdade de se recusar em participar da pesquisa, a
garantia do anonimato e o sigilo dos dados e assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido- TCLE.
4.5 Procedimentos de Análises de Dados
4.5.1 Estudo 1 (gestores).
A análise de dados aferidos com os gestores aconteceu em quatro etapas.
Inicialmente, 1) foram utilizadas estatísticas descritivas (frequência, porcentagem, média,
desvio padrão) nos dados de descrição da amostra, para fornecer informações acerca do
perfil biodemográfico, educacional e técnico-profissional dos gestores. Em seguida, 2)
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utilizou-se estatística descritiva, para detectar o conhecimento dos gestores sobre o SUS.
Então, 3) realizou-se uma análise lexical mecanizada das entrevistas, com auxilio do
software ALCESTE 4.5 (Analyse Lexicale par Contexte d’um ensemble de Segments de
Texte), para realizar análise de conteúdo por meio de técnicas qualitativas e quantitativas de
tratamento de dados textuais e identificar a informação essencial presente em um texto.
Desta maneira, a partir do ALCESTE, recorreu-se à análise das coocorrências das palavras
nos enunciados que constituem o texto, para organizar e sumariar informações consideradas
mais relevantes, possuindo como referência, em sua base metodológica, a abordagem
conceitual e dos “mundos lexicais”. Gerou-se, deste modo, a categorização mecânica dos
dados a partir das Unidades de Conteúdo Elementar (UCE), distribuídas em classes
temáticas, que foram analisadas isoladamente, e por Análise Fatorial por Correspondência.
Por fim, 4) foram extraídas estatísticas descritivas (média, desvio padrão, mediana) das
notas de avaliação que os gestores atribuíram à ESF (ver Tabela 7).
Tabela 7
Procedimentos de análises de dados no Estudo 1, com gestores

ESTAPA
1. Perfil dos gestores
2.Conhecimento dos gestores
sobre o SUS
3. Entrevista
4. Notas de avaliação da ESF

PROCEDIMENTO
Estatísticas descritivas
Estatísticas descritivas

APOIO
SPSS
SPSS

Análise lexical
Estatísticas descritivas

ALCESTE
SPSS

4.5.2 Estudo 2 (profissionais).
Em seguida, os dados do estudo com profissionais foram analisados em mais nove
etapas com auxílio do Statistical Package of Social Sciences for Windows (SPSS), versão
20: 5) nos dados de caracterização do perfil dos profissionais (biodemográfico, experiência
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no SUS e vínculo e demanda de trabalho) foram obtidos com estatísticas descritivas
(frequência, porcentagem, média, desvio padrão); e 6) foi utilizado Shapiro-Wilk e
Kruskal-Wallis, respectivamente, para testar a normalidade dos dados e realizar
comparações dos resultados por categorias profissionais (médico x enfermeira x auxiliar de
enfermagem...); 7) foram, então, realizadas análises fatoriais da Escala [Ordinal] de
Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos profissionais , com Componentes
Principais (Principal Components - PC), para verificar a fatorialabilidade da matriz, e Eixo
Principal da Fatorial (Principal Axis Factoring – PAF), para verificar adequação dos itens
da escala, com intuito de verificar a validade e adequação da escala na capital potiguar
(destaca-se que os itens 15.1 a 15.10 foram recodificados); 8) foi realizado análise fatorial,
com método da PC e da PAF para validação da “Escala Numérica de Avaliação da
Estratégia Saúde da Família pelos profissionais”. Em sequência, foram obtidas as
avaliações da ESF por fator, 9) primeiramente, pela escala ordinal, foi retirada a moda, a
frequência e porcentagem de cada pontuação do fator, os somatórios das avaliações
negativas (Nunca e Raramente) e positivas (Frequentemente e Sempre), destacando que,
como na análise fatorial baseia-se na média e as pontuações dos fatores apresentam
números fracionados, foi realizada uma divisão de quartil desses pontos (Nunca= 1,0 - 1,8;
Raramente= 1,9 - 2,5; Frequentemente= 2,6 - 3,2; Sempre=3,3 - 4,0), e foi realizada a
análise de cada item do fator; em seguida, 10) pela escala numérica, foram extraídas
estatísticas descritivas das notas.
Em seguida, 11) foram realizadas comparações das avaliações dos fatores por nível
de escolaridade (médio/técnico x superior), utilizando o teste Qui-quadrado (com os dados
da escala ordinal), e o Shapiro-Wilk (para normalidade) e teste t de Studant (para
comparação das médias das notas) (com os dados da escala numérica); 12) comparações
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das avaliações de notas por categoria profissional, através da ANOVA e post hoc Scheffé
(com os dados da escala numérica). Por fim, 13) realizou-se comparações das notas dos
fatores por Distrito Sanitário, através da ANOVA e post hoc Scheffé (com os dados da
escala numérica) (ver Tabela 8)..
Tabela 8
Procedimentos de análises de dados no Estudo 2, com profissionais
ESTAPA
5. Perfil dos profissionais
6. Comparações do perfil por
categorias profissionais
7. Análises fatoriais da Escala
[Ordinal] de Avaliação da Estratégia
Saúde da Família pelos profissionais
8. Análises fatoriais da Escala
Numérica de Avaliação da Estratégia
Saúde da Família pelos profissionais
9. Avaliações da ESF a partir da
escala ordinal
9. Avaliações da ESF a partir da
escala numérica
10.Comparação das avaliações por
escolaridade
11. Comparação das avaliações por
categoria profissional
12. Comparação das avaliações por
Distrito Sanitário

PROCEDIMENTO
Estatísticas descritivas
Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis

APOIO
SPSS
SPSS

Principal Axis Factoring – PAFcom
rotação varimax

SPSS

Principal Axis Factoring – PAFcom
rotação varimax

SPSS

Estatísticas descritivas

SPSS

Estatísticas descritivas

SPSS

Qui-quadrado, Shapiro-Wilk e teste t de
Studant
ANOVA e post hoc Scheffé

SPSS

ANOVA e post hoc Scheffé

SPSS

SPSS

4.5.3 Estudo 3 (usuários).

Por último, as análises dos estudos com usuários deram-se separadamente.
Inicialmente, 14) as entrevistas com os grupos focais foram transcritas com fidedignidade e
os dados foram refinados por uma Análise de Conteúdo, segundo modelo Bardin (2002),
sendo descritos os 19 núcleos temáticos que emergiram, bem como a frequência e
porcentagem de suas Unidades de Contexto Elementar (UCEs).
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No segundo estudo, as análises dos dados ocorreram em outras cinco etapas com
auxílio do SPSS: 15) foi traçado o perfil biodemográfico dos usuários da ESF, com uso de
estatísticas descritivas; 16) realizou-se o processo de construção da nova escala (descrito
nos resultados); 17) analisou-se as qualidades psicométricas da escala, através do
método dos Componentes Principais (Principal Components - PC), para verificar o fator
emergente e adequação dos itens nele. Então, 18) realizou-se a análise descritiva dos fatores
da escala e de seus subfatores. Para tanto, foi criado o escore total para o fator e cada
subfator (com pontuação máxima e mínima de acordo com o número de itens de cada), em
seguida, foi feita a converção das notas para uma escala de 0 a 100%, padronizando-as. Por
fim, 19) realizou-se a comparaçção das avaliações do fator geral em função do sexo, idade,
nível de escolaridade e Distrito Sanitário (ver Tabela 9)..
Tabela 9
Procedimentos de análises de dados no Estudo 3, com usuários

ESTAPA
14. Entrevistas com grupos focais
15. Perfil dos usuários
16. Construção da nova escala
17. Análises fatoriais da escala
18. Análise da avaliação da ESF
pelos fatores da escala
19. Comparação das avaliações do
fator geral em função do sexo, idade,
nível de escolaridade e Distrito
Sanitário

PROCEDIMENTO
Análise de Conteúdo Manual de Bardin
Estatísticas descritivas
---Componentes Principais (Principal
Components - PC)
Estatísticas descritivas

APOIO
---SPSS
---SPSS

Shapiro-Wilk, Mann-Whitney e KruskalWallis,

SPSS

SPSS

4.6 Aspectos Éticos

Considerando-se os aspectos éticos referentes a pesquisas envolvendo seres
humanos, o presente estudo foi submetido e aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde e
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pela Comissão de Ética em Pesquisa do CEP/HUOL, sob o número de protocolo 440/10.
No momento de aplicação dos instrumentos, os participantes das pesquisas foram
informados previamente a respeito dos objetivos e procedimentos da pesquisa, assim como
do seu anonimato e da confidencialidade de suas respostas. Esclareceu-se que o estudo
possui autorização, por escrito, da Secretaria Municipal de Saúde e dos coordenadores dos
5 Distritos Sanitários, tratando-se, entretanto, de um estudo independente destes, vinculado
apenas à UFRN. Foi solicitado aos participantes que lessem o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, cujo modelo foi elaborado de acordo com a Resolução no 196/96 sobre
pesquisa envolvendo seres humanos (2012). Este documento explicitava a solicitação aos
gestores, profissionais e usuários para participação no estudo, por via escrita, informando
ainda que este consentimento garantia ao participante o direito de interromper sua
colaboração na pesquisa a qualquer momento, caso julgasse necessário, sem que isso
implicasse em constrangimento ou prejuízo de qualquer ordem.
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5. Resultados

..
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Este capítulo aborda os resultados encontrados no presente estudo. Estão colocados
na sequência dos objetivos anteriormente citados. Desta forma, serão apresentados
primeiramente os resultados encontrados na avaliação da ESF com os seus gestores: 1)
perfil biodemográfico, educacional e técnico-profissional dos gestores dos Distritos
Sanitários; 2) conhecimento sobre o SUS e ESF; 3) identificação das crenças
compartilhadas dos gestores a partir das análises com auxilio do software ALCESTE; 4)
avaliação da ESF. Em seguida, serão explanados os resultados encontrados com os
profissionais: 5) o perfil biodemográfico dos profissionais, 6) a experiência dos
profissionais no SUS; 7) o vínculo empregatício e demanda de trabalho dos profissionais;
8) a adequação da escala ordinal; 9) a construção e validação da escala numérica, 10) as
crenças sobre a infraestrutura da USF (FATOR 1),

recursos materiais (FATOR 2) e

eficiência no atendimento (FATOR 3); 11) comparação das avaliações dos profissionais da
EqSF em função do nível de escolaridade (nível médio, técnico e superior); 12) em função
da categoria profissional, 13) em função do Distrito Sanitário. Por fim, serão apresentados
os resultados da avaliação feita com os usuários: 14) as crenças compartilhadas dos
usuários, emergidas nos grupos focais, sobre a ESF; 15) o perfil biodemográfico dos
usuários da ESF; 16) a construção e evidências de validade da “Escala de Avaliação da
Estratégia Saúde da Família por seus usuários”; 17) avaliação que os usuários fazem do
fator “Eficiência do atendimento na ESF”; 18) comparação da avaliação do fator segundo as
variáveis biodemográficas dos usuários (sexo, faixa etária, escolaridade e Distrito
Sanitário).
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5.1 Resultados da Pesquisa com Gestores

5.1.1 Perfil dos gestores dos Distritos Sanitários.

As principais variáveis descritivas utilizadas na caracterização biodemográfica dos
gestores foram sexo, idade, remuneração mensal, jornada de trabalho, vínculo e existência
de atividades remuneradas paralelas. As variáveis utilizadas na descrição do perfil
educacional incluíram: escolaridade; área da graduação (para os que possuem nível
superior), tempo de graduado, se possuía pós-graduação e área da pós-graduação. Já o perfil
técnico-profissional se caracterizava por variáveis como: capacitação; participação em
eventos; utilização de meios de informação para atualização sobre a saúde; experiência
anterior ao cargo; e forma de ingresso no cargo.

5.1.1.1 Perfil biodemográfico dos gestores.

No perfil biodemográfico dos gestores, apresentado na Tabela 10, verifica-se que a
maioria dos gestores são mulheres (f= 6; 66,70%), e que a média de idade é de 43 anos
(DP= 7,86). Observou-se que o salário mensal dos gestores é R$2.055,55 (DP= 570,33),
havendo distinção entre o salário dos administradores, com R$1.500,00 (DP= 355,90) e dos
diretores, R$2.500,00 (DP= 0,00). Justifica-se ainda o alto desvio padrão, apontando a
renda mais eleva de 4 gestores (3 diretores e 1 administrador) que exercem atividades
paralelas. Destaca-se, ainda, que 7 gestores possuem vínculo estável com a prefeitura,
sendo 1 ligado ao Estado, e 1 sem nenhum tipo de vínculo público.
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Tabela 10
Perfil Biodemográfico dos Gestores de Saúde (N=09)
VARIÁVEIS
Sexo

Idade

Renda (em reais)

Atividade
remunerada
paralela
Tipo de atividade
paralela

Horário de exercício
da atividade
paralela

NÍVEIS
Masculino
Feminino
Dados estatísticos
Média-Desvio Padrão
Mediana
Mínimo – Máximo
Dados estatísticos
Média-Desvio Padrão
Mediana
Mínimo – Máximo
NÍVEIS
Sim
Não
NÍVEIS
Professora
Vendedor de carro
Administração de clínicas de
saúde privada e assessoria a
prefeituras
Não informado
NÍVEIS
Noite
Dia
Não informado

f
03
06

%
33,30
66,70

(M=43; DP=7,86)
45
31 – 55
(M=2.055,55; DP=570,33)
2.500,00
1.200,00 – 8.000,00
f
%
04
44,40
05
55,60
f
01
01
01

01
f
01
01
01

5.1.1.2 Perfil educacional dos gestores.
Na Tabela 11, verifica-se no perfil educacional dos gestores que a maioria (f=8;
88,90%) já concluiu o ensino superior, em média, há 12,69 anos (DP= 8,40), e que o curso
de administração é o de maior predominância (66,70%). Verifica-se, ainda, que metade dos
participantes graduados (f= 4) possui pós-graduação, todavia apenas uma é na área de
gestão pública.
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Tabela 11
Perfil Educacional dos Gestores de Saúde (N=09)

VARIÁVEIS
Escolaridade

Área de graduação

Pós-graduação

Nível e área de pósgraduação

NÍVEIS
Superior completo
Superior incompleto
Total
Administração
Biologia
História
Comunicação
Total
Sim
Não
Total
Especialização
em
gestão
hospitalar
Especialização
em
gestão
pública
Especialização em educação
Doutorado em engenharia de
produção
Total

f
08
01
09
06
01
01
01
09
04
04
08
01

%
88,90
11,10
100,00
66,70
11,10
11,10
11,10
100,00
50,00
50,00
100,00
25,00

01

25,00

01
01

25,00
25,00

04

100,00

5.1.1.3 Perfil técnico-profissional dos gestores.
O perfil técnico-profissional dos gestores mostra que 8 (88,90%) ocuparam o cargo
por indicação política. Observou-se ainda que 5 (55,60%) participaram de capacitações e
eventos, evidenciando que ainda há necessidade de aumentar a disponibilidade de
capacitações. Destaca-se, ainda, que todos desproviam de experiência anterior como gestor
de DS, embora quatro participantes já tenham atuado em cargo de gestão pública (ver
Tabela 12). Contempla-se que o tempo de permanência dos gestores no cargo, em média, é
de 3,62 anos (DP= 5,73), evidenciando, assim, através do alto desvio padrão, que a
permanência atual no cargo é bastante diferenciada, sendo a mais longa de 18 anos e a mais
recente com 2 meses.
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Tabela 12
Perfil Técnico-Profissional dos Gestores de Saúde (N=09)

VARIÁVEIS
Meio de ocupação do cargo
Capacitação

Área de capacitação

Participação em eventos

Eventos frequentados

Utilização de meios de
informação

Tipos de meios de informação
utilizados

Experiência anterior no atual
cargo

Experiência em outros cargos
públicos

NÍVEIS

f

%

Indicação política
Seleção
Sim
Não
Total
Qualificação de gestores
Gerência de distrito
Serviços administrativos
Total
Sim
Não
Total
Congresso
Sim
Não
Simpósio
Sim
Não
Conselho
Sim
Não
Conferência
Sim
Não
Feira
Sim
internacional
Não
hospitalar
Sim
Não
Total
Livro
Sim
Não
Revista
Sim
Não
Lei
Sim
Não
Site
Sim
Não
Encarte
Sim
Não
Sim
Não
Total
Nenhuma experiência em cargo
público
Administrador(a) de Unidade
Básica
Planejamento
Recursos Humanos
Câmara
Total

08
01
05
04
09
03
01
01
05
05
04
09
01
08
00
09
01
08
03
06
02
07

88,90
11,10
55,60
44,40
100,00
80,00
20,00
20,00
100,00
55,60
44,40
100,00
11,10
88,90
0,00
100,00
11,10
88,90
33,30
66,70
22,20
77,80

09
00
09
00
09
01
08
09
00
08
01
01
08
0
09
09
01

100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
11,10
88,90
100,00
0,00
88,90
11,10
11,10
88,90
0,00
100,00
100,00
11,20

02

23,20

02
01
01
09

23,20
11,20
11,20
100,00
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5.1.2 Conhecimento dos gestores sobre o SUS e a ESF.

Após verificar a ausência de experiência anterior no atual cargo, a alta variabilidade
na estabilidade deste, e consequente deficiência nas capacitações, buscou-se avaliar, através
das crenças compartilhadas, o nível de conhecimento que os gestores possuem sobre as
diretrizes fundamentais e o funcionamento do SUS e da ESF, e quanto ao funcionamento
gestor e fiscalizador da Estratégia Saúde da Família.
Observou-se que a maioria dos gestores (f= 06; 66,70%) não sabe diferenciar o SUS
de sua Estratégia Saúde da Família, tratando-os como sinônimos. Constatou-se também que
estes mesmos sujeitos não sabiam citar nenhum dos seis princípios que regulamentam o
SUS. E que após citados e esclarecidos pela pesquisadora, a universalização foi considerada
o mais importante (ver Tabela 13).
A tabela 13 apresenta que a maioria (f= 5; 55,60%) ainda não sabe identificar para
que camadas da população o SUS está voltado. Destaca-se também a predominância da
crença (f= 4, 44,40%) de que o sistema destina-se exclusivamente à classe pobre,
reforçando a crença brasileira de que o serviço público, de baixa qualidade, destina-se a
quem não tem opção. Verifica-se, ademais, que, apesar de 5 sujeitos (55,60%)
compreenderem o significado de Sistema de Referência e 6 (66,70%) saberem como
funciona, a maioria (f= 7; 77,80%) desconhece os três níveis do SUS (Atenção Básica,
Secundária e Terciária).
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Tabela 13
Conhecimento dos Gestores de Saúde sobre o Sistema Único de Saúde (N=09)

Sim
Não
Total
Sim
Não
Total
Universalização
Equidade
Integralidade
Total
Sim
Não
Total

f
03
06
09
03
06
09
03
02
02
07
04
05
09

%
33,30
66,70
100,00
33,30
66,70
100,00
42,90
28,60
28,60
100,00
44,40
55,60
100,00

Todos
Pobre
Média
Total
Sim
Não
Total

04
04
01
09
02
07
09

44,40
44,40
11,20
100,00
22,20
77,80
100,00

Sim
Não
Total
Sim
Não
Total

05
04
09
06
03
09

55,60
44,40
100,00
66,70
33,30
100,00

VARIÁVEIS
Diferencia SUS de ESF?
Conhece os princípios do
SUS?
Qual considera o principal
princípio?
Identifica a que camada da
população o SUS destinase?
Para que camadas
afirmam que SUS está
voltado?
Conhece os níveis de
hierarquia do SUS?
Compreende o significado
de Sistema de Referência?
Sabe como funciona o
Sistema de Referência?

NÍVEIS

Ao contemplar-se o conhecimento dos gestores sobre a Estratégia Saúde da Família,
verificou-se que 5 deles souberam identificar o principal objetivo da estratégia, embora
muitos (f= 4; 44,40%) não soubessem identificar corretamente a que camadas da população
ela está voltada. Contempla-se ainda que 8 gestores (88,90%) afirmaram que a comunidade
não compreende o funcionamento da ESF, podendo-se destacar isso como um forte entrave
na operacionalização da estratégia (ver Tabela 14).
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Tabela 14
Conhecimento dos Gestores de Saúde Sobre a Estratégia Saúde da Família (N=09)

Sim
Não
Total
Sim
Não
Total

f
05
04
09
05
04
09

%
55,60
44,40
100,00
55,60
44,40
100,00

Todos

06

66,70

Pobre

02

22,20

Média

01

11,10

Total
Sim
Não
Total

09
01
08
09

100,00
11,10
88,90
100,00

VARIÁVEIS
Identifica o objetivo da
ESF?
Identifica a que camada
da população a ESF
destina-se?
Para que camadas
afirmam que a ESF está
voltada?
Acha que a comunidade
compreende o
funcionamento da ESF?

NÍVEIS

Já a análise do conhecimento dos gestores sobre gestão e fiscalização da Estratégia
Saúde da Família evidenciou que, apesar de exercerem cargos na gestão dos Distritos
Sanitários, a maioria dos participantes (f= 5; 55,60%) não compreende o significado de
gestão em ESF. E todos afirmaram a integração contínua dos Distritos Sanitários com a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Quanto ao Conselho Municipal de Saúde (CMS),
órgão de fiscalização e participação popular, verificou-se que apenas 5 (55,60%) gestores o
conhecem, 4 (44,40%) sabem por quem é ele formado e como funciona e apenas 3 gestores
(33,30%) participam de suas reuniões (ver Tabela 15).
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Tabela 15
Conhecimento dos Gestores Sobre o Funcionamento Gestor e Fiscalizador da ESF (N=09)

Há integração entre os
Distritos Sanitários e a
SMS?

Sim
Não
Total
Sim
Não
Total

f
04
05
09
09
00
09

%
44,40
55,60
100,00
100,00
0,00
100,00

Conhece o Conselho
Municipal de Saúde
(CMS)?

Sim
Não
Total

05
04
09

55,60
44,40
100,00

Sim
Não
Total
Sim
Não
Total
Sim
Não
Total

04
05
09
04
05
09
03
06
09

44,40
55,60
100,00
44,40
55,60
100,00
33,30
66,70
100,00

VARIÁVEIS
Compreende o
significado de gestão em
ESF?

Sabe por quem é
formado o CMS?
Sabe como funciona o
CMS?
Participa do CMS?

NÍVEIS

5.1.3 Crenças compartilhadas dos gestores.
Esse tópico aborda as análises realizadas com o intuito de identificar as crenças dos
representantes municipais da saúde sobre o SUS, a ESF e sobre o seu funcionamento gestor
e fiscalizador, além de verificar as inter-relações existentes entre os contextos temáticos
derivados do corpus.
O corpus geral foi constituído por 09 entrevistas, isto é, Unidades de Contexto
Inicial (UCI), totalizando 25.269 ocorrências (palavras, formas ou vocábulos), sendo 2.919
palavras distintas, com uma média de 09 ocorrências por palavras. Para a análise que se
seguiu, foram consideradas as palavras com frequência igual ou superior à média de 03 e
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com Qui-quadrado (x2) superior a 3,84 (x2>3,84), visto que só se considera significativo x2
acima desse valor e com 1 grau de liberdade (Camargo, 2005). Após a redução dos
vocabulários às suas raízes, foram encontrados 543 radicais e 899 Unidades de Contexto
Elementar (UCE). Então, seguindo esse critério, das 899 UCEs, a classificação hierárquica
descendente (CDH) reteve 638 que seguiram sendo analisadas, correspondendo a 71,00%
do corpus, isto é, após a redução dos vocábulos às suas raízes lexicais, foram eliminadas
apenas 29,03%. Estas UCEs analisadas foram distribuídas em três classes, formadas com,
no mínimo, 10 UCEs (Classe 1, com 64,73% das UCEs; Classe 2, com 23,04%; e Classe 3,
com 12,23%).
Conforme demonstra a Figura 3, o corpus sofreu uma partição, gerando duas
ramificações (A e B) que congregam as três classes do corpus total, acompanhadas dos
valores do grau de similitude/proximidade, sob a forma de distância euclidiana, entre as
classes. O subcorpus A, composto pela Classe 1 (Organização e funcionamento do Sistema
Único de Saúde), denominado “Organização e funcionamento do Sistema Único de
Saúde”, refere-se às crenças sobre o SUS, (com distância euclidiana 9,80; e grau de
similitude r= 0,02); e o subcorpus B, contendo os discursos correspondentes à Classe 2
(Gestão e fiscalização da Estratégia Saúde da Família) e Classe 3 (Recursos humanos e
materiais da Estratégia Saúde da Família), denominado “Organização e funcionamento
da Estratégia Saúde da Família”, que contempla as crenças sobre os serviços da atenção
básica da ESF (com distância euclidiana 7,80; e grau de similitude r= 0,22).
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Figura 3. Partição do corpus com suas duas ramificações.
No que diz respeito às relações existentes entre as classes, o dendograma a seguir
(Figura 4) apresenta as etapas principais da divisão (partição) e da diferenciação do corpus,
anteriormente citadas, decorrentes do processo da Classificação Descendente Hierárquica
(CDH), evidenciando a dinâmica de tais relações. Além disso, pode-se observar: 1) o título
de cada uma das três classes, atribuídos pela pesquisadora, diante das palavras de maior
associação, das UCEs predominantes em cada classe; 2) o número de UCEs apresentadas
na classe, e o seu percentual de explicação do material analisado; 3) as variáveis descritivas
(biodemográficas) significativas na classe e, por último; 4) as palavras de maior associação
na classe, isto é, as mais significativas – levando em consideração o coeficiente obtido no
teste de associação x2 – e que, consequentemente, melhor descrevem a classe em questão.
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1apartição

CLASSE I: Organização e funcionamento do Sistema
Único de Saúde
(413 UCE = 64,73%)
Variáveis descritivas:
 Diretores (304 UCE; x2 = 8)
 Conhecem o CMS (340 UCE; x2 = 26)
 Gestor 9= Distrito 5= a pior nota para a infraestrutura
da ESF (84 UCE; x2 = 18)
 Menor nota aos instrumentos e equipamentos (1104
UCE; x2 = 6,66)
Quadro 1. Raízes lexicais associadas à classe Organização
e funcionamento do Sistema Único de Saúde.
Raízes lexicais
f
x2
65
27
sistema_único_de_saúde
referenci+

23

13

exam+

25

12

população

40

11

atenção_básica

19

11

paciente+

21
47
16
15
45

9
9
9
8
8

estratégia_saúde_da_família
atenção_terciária
marc+
Médico+
plano_de_saúde
Figura 4. Distribuição das

Classes

referentes
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CLASSE II: Gestão e fiscalização da
Estratégia Saúde da Família
(67 UCE = 23,04%)
Variáveis descritivas:
 Gestor 8 = maior nota para o sistema de
referência

CLASSE
III:
Recursos
humanos e materiais da
Estratégia Saúde da Família
(71 UCE = 12,23%)
Variáveis descritivas:
 -

Quadro 2. Raízes lexicais associadas à
classe Gestão e fiscalização da Estratégia
Saúde da Família
Raízes lexicais
f
x2
59
501
conselho_municipal
_de_saúde
21
63
secretaria_municipal
_de_saúde
18
62
reuni+
19
44
gest+
14
43
particip+
21
37
distrito+
10
34
trabalhador+
11
32
gestor+
8
27
nome+
10
22
secretari+
6
20
respond+
11
19
form+
5
17
cargo+
5
17
assum+

Quadro
3.
associadas à

às

crenças

dos

gestores

sobre

Raízes
lexicais
classe Recursos

humanos e materiais da
Estratégia Saúde da Família
Raízes lexicais

f
x2
15 102
22 82

capacitações
unidade_de_
saúde_da_família
12
capacit+
9
estrutura_fisica
10
equipamento+
7
odontológ+
6
manutenção
6
prédio+
5
acessibilidade
5
instrumentos
recursos_humanos 7
9
boa+
5
propr+
o

SUS

e

a

ESF

72
66
65
51
43
43
36
36
32
30
29

(N=09).
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Desta forma, verifica-se que três classes emergiram do corpus referente às
entrevistas com os gestores: 1) Sistema de Referência/Contrarreferência, 2) Gestão do SUS
e; 3) Política de Saúde. A seguir serão descritas, operacionalizadas e exemplificadas cada
uma dessas classes.
5.1.3.1 Classe I – Organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde.

A Classe I foi constituída por 130 UCE, representando 64,73% do corpus total
analisado. Composta por palavras e radicais no intervalo entre x2 = 27 (Sistema Único de
Saúde) e x2 = 8 (marc+, méd+, vida+, plano de saúde, volt+, aspecto+). De acordo com as
variáveis descritivas dos dados de perfil dos gestores, predominaram UCEs derivadas do
discurso dos diretores (304 UCEs; x2 = 8); dos participantes que conhecem o Conselho
Municipal de Saúde - CMS (340 UCEs; x2 = 26); dos que atribuíram a menor nota aos
instrumentos e equipamentos da ESF (220 UCEs; x2 = 21); e do sujeito 9, que é do distrito
5, apresenta a maior renda e foi quem atribuiu a pior nota para a infraestrutura da ESF (84
UCEs; x2 = 18).
Quanto às raízes lexicais que obtiveram maior associação nesta classe, destacam-se:
sistema_único_de_saúde (Sistema Único de Saúde); estratégia_saúde_da_família
(Estratégia Saúde da Família); atenção_básica (Atenção Básica); atenção_terciária
(Atenção Terciária); referenci+ (referência, referenciar, referenciado), exam+ (exame,
exames), marc+ (marcação, marcando, marcar); volt+ (volta, voltada, voltado, voltando,
voltar, volte); paciente+ (paciente, pacientes); população; plano_de_saúde (plano de
saúde); med+ (médico, médicos); vida+ (vida, vidas); aspecto+ (aspecto, aspectos). A
Tabela 16 apresenta as subclasses e desdobramentos derivados desta classe.
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Tabela 16
Distribuição da Classe I – Organização e Funcionamento do Sistema Único de Saúde, suas
Respectivas Subclasses e Desdobramentos, Apreendidas nas Entrevistas com os Gestores
CLASSE
CLASSE I – Organização
e funcionamento do
Sistema Único de Saúde

SUBCLASSES
DESDOBRAMENTOS
1.1. Os três níveis de 1.1.1 Atribuição da
atenção à saúde no SUS
responsabilidade
operacional dos três níveis
de atenção
1.1.1.1 Atenção Básica
1.1.1.2 Atenção Secundária
1.1.1.3 Atenção Terciária
1.1.2 Atribuição da
responsabilidade gestora
dos três níveis de atenção
1.1.2.1 Município
1.1.2.2 Estado
1.2 Aplicação de recursos 1.2.1 Forma de aplicação
financeiros do SUS
dos recursos financeiros
1.2.2 Desvio de recursos
financeiros
1.3 Avaliação do SUS e da 1.3.1. Avaliação do SUS
1.3.1.1 Aspectos positivos
ESF
do SUS
1.3.1.2 Aspectos negativos
do SUS
1.3.2 Avaliação da ESF
1.3.2.1 Aspectos positivos
da ESF
1.3.2.2 Aspectos negativos
da ESF
1.4 O SUS e a população
1.4.1 Vínculo do SUS com
a comunidade
1.4.2 Público alvo
1.4.2.1 SUS para todos
1.4.2.2 SUS para os pobres
1.4.3 Os menos
esclarecidos
1.4.4 Os formadores de
opinião
1.5 Acessibilidade aos
1.5.1 Atendimento no nível
serviços
básico
1.5.1.1 Possibilidades no
atendimento
1.5.1.2 Entraves no
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1.6 Sistema de referência

atendimento
1.5.2 Atendimento no nível
secundário e terciário
1.5.2.1 Possibilidades no
atendimento
1.5.2.2 Entraves no
atendimento
1.6.1 Compreensão dos
gestores sobre o objetivo
do sistema de referência
1.6.2 Possibilidades da
referência
1.6.3 Entraves da
referência
1.6.4 Soluções para a
referência
1.6.5 Necessidade da
contrarreferência

Essa classe diz respeito à organização geral do Sistema Único de Saúde, destacando:
a distribuição de responsabilidades operacional e gestora dos seus três níveis de atenção
(Atenção Básica, Secundária e Terciária); a aplicação de seus recursos financeiros; a
avaliação que os gestores fazem do SUS e da ESF, incluindo seus aspectos positivos e
negativos; a relação do SUS com a população; a avaliação da acessibilidade aos serviços,
tanto no nível de atendimento básico, quanto na marcação de exames e especialistas no
nível secundário e terciário; abrangendo ainda o sistema de referência, na forma do
processo de encaminhamento de pacientes da Atenção Básica (ESF) aos serviços de média
e alta complexidade (sistema de referência), bem como ao retorno de pacientes dos serviços
de alta e média complexidade à Atenção Básica (contrarreferência), na forma de um laudo
ou formulário registrando o seu estado de saúde.
Na subclasse “Os três níveis de atenção à saúde no SUS”, os gestores retrataram
sua compreensão a respeito da “atribuição da responsabilidade operacional dos três níveis
de atenção” e à “atribuição da responsabilidade gestora dos três níveis de atenção”, como
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pode ser exemplificado nas seguintes falas1: “A Atenção Básica é consulta, não é? É
consulta com médico generalista. Já a atenção Secundária e Terciária é mais com o
Estado, é essas ultra, mamografia, esses exames” (Gestor 7); “Porque a tendência é, a
tendência é ficarmos com a Atenção Secundária; e o Estado ficar com a Atenção
Terciária” (Gestor 1).
São citadas nessa classe também algumas crenças dos gestores sobre a “Aplicação
de recursos financeiros do SUS” destinados à saúde, contemplando a “forma de aplicação
dos recursos financeiros” e o “desvio de recursos financeiros” por parte dos políticos.
Como exemplo observa-se: “(...) como está essa história de UPA, de prontoatendimento, de se tirar, pegar o dinheiro, o recurso e jogar nos hospitais e nos prontoatendimentos, onde se deveria se investir na Atenção Básica” (Gestor 4); “Você não tem
só que jogar dinheiro, jogar dinheiro. E o retorno?” (Gestor 4); “Porque são milhões
que o governo federal recebe, são milhões. E eu não entendo para onde é que vai esse
dinheiro. Toda hora eu me pergunto” (Gestor 9).
A subclasse “Avaliação do SUS e da ESF” apresenta o discurso dos gestores que
refletem suas crenças sobre os aspectos positivos e negativos do Sistema Único de Saúde e
da Estratégia Saúde da Família, como podem ser exemplificado nas seguintes falas:
“Porque o Sistema Único de Saúde é imenso. O Sistema Único de Saúde é o pai de todos.
É o melhor sistema que existe dentro do mundo. Aliás, nós já somos modelo para vários
países no mundo. E o nosso país é dependente de saúde privada” (Gestor 1); “O aspecto
negativo do Sistema Único de Saúde é só esse, de você sempre ter o bloqueio. Está aí. O
Sistema Único de Saúde está aí. Mas aí falta medicação, faltam profissionais. Aí, tudo

1

As palavras em negrito nas falas citadas correspondem a exemplos de palavras de maior
associação identificadas na análise do software ALCESTE.
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isso. Você vai, você chega na Unidade de Saúde da Família, acreditando que vai ter
atendimento, aí tá faltando profissional” (Gestor 5); “Um aspecto positivo da Estratégia
Saúde da Família e estar junto, pra mim, e ter condições de fazer o diagnóstico onde o
nosso usuário vive, acompanhar” (Gestor 1); “Que horas essas pessoas são atendidas?
Então acho que isso tem que ser pensado. Sábado não funciona. Só funciona os prontoatendimentos. Então, acho que tem que ser revista essas estratégias para que toda a
população realmente tenha acesso à saúde” (Gestor 6).
A subclasse “O SUS e a população” é uma das mais amplas e retrata aspectos
como: o “vínculo do SUS com a comunidade”, evidenciando a relação entre a Equipe de
Saúde da Família e a população usuária; o “público alvo”, destacando o conflito de opinião
dos gestores, onde alguns destacam destinar-se a todos, e outros pensam ser apenas para
pobres; “os menos esclarecidos”, contemplando os entraves apresentados no sistema devido
a falta de esclarecimento da população de baixa-renda, que consequentemente
desconhecem os seus direitos; e por fim, “os formadores de opinião” destaca o discurso
dos gestores que defende a necessidade do envolvimento da classe média e alta na
construção de um SUS melhor.
Como novo exemplo, “Então existe essa política de que o público é para pobre.
Mas na hora, nos grandes serviços, daqueles de Atenção Terciária e de Atenção
Secundária, que são coisas caríssimas, remédios caríssimos, geralmente, quem procura,
parece mentira, são os ricos” (Gestor 1); “Se o pessoal, como é que se diz, o pessoal de
opinião, os formadores de opinião, que estão na classe média. Se a classe média deixasse
a história de plano de saúde e entrasse no Sistema Único de Saúde, talvez melhorasse”
(Gestor 4).
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São citadas nessa classe também algumas crenças dos gestores sobre a
“Acessibilidade aos serviços”, dentre as quais no primeiro desmembramento destaca-se o
“atendimento no nível básico”, e, no segundo, o “atendimento no nível secundário e
terciário”, como apresentado nas falas: “(...) Mas geralmente, ou só tem o enfermeiro, ou
outra equipe só tem o médico. Aí sempre quebra o atendimento. Mas se tivesse, por
exemplo, vai ser montada uma Estratégia Saúde da Família aqui e tivesse uma equipe
completa, seria perfeito, perfeito” (Gestor 5); “O problema está aí. É grave. A população
está morrendo sem atendimento médico. A população está morrendo. E não é brincadeira
o que a gente tem de pessoas com doenças crônicas” (Gestor 6);“(...) Isso me revolta, ter
que brigar para que um paciente seja atendido, pra que ele faça uma cirurgia, pra que
um paciente que sofreu um acidente seja internado no hospital” (Gestor 9).
A última subclasse pertencente a Classe 1 refere-se ao “Sistema de referência”.
Apresenta-se a “compreensão dos gestores sobre o objetivo do sistema de referência”.
Destacam-se também as “possibilidades da referência”, a importância da triagem feita
entre os pacientes na Atenção Básica e a disponibilidade de encaminhar aos demais níveis,
dando acesso a exames e médicos especialistas. São delimitados, por outro lado, alguns
“entraves da referência”, contemplando-se a ausência ou escassez de médicos
especialistas, em número incompatível com a necessidade da demanda, demora no
encaminhamento e encaminhamentos desnecessários que contribuem com o inchaço no
sistema. São apontadas ainda possíveis “soluções para a referência”, como a busca de
serviços privados para complementar os serviços escassos. E colocaram ainda a
“necessidade da contrarreferência”.
Exemplificando: “Você chega aqui de manhã, a fila aqui é imensa. Aí o SISREG
fora do ar, certo?” (Gestor 5); “... Só que se você não tem o médico especialista para
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aquela categoria. Então, um cardiologista, por exemplo, para você conseguir um
cardiologista, ou de um oftalmologista, é pedir, é rezar, pode fazer promessa de rojão,
porque como a rede não tem (...)” (Gestor 6); “... eu acho que a secretaria, se não tem na
rede, ela deveria comprar em clínicas especializadas para que as pessoas tivessem
acesso a esse tipo de tratamento” (Gestor 6); “... Mas não está acontecendo essa
contrarreferência. A gente está referenciado, mas não está tendo o retorno” (Gestor 4).
Pode-se elencar as crenças expressas e compartilhadas pelos gestores quanto à
organização e ao funcionamento do Sistema Único de Saúde da seguinte forma:
1. O SUS está distribuído em três níveis de atenção, sendo o município responsável pela
Atenção Básica, e o Estado pela Atenção Secundária e Terciária, havendo a tendência a
repassar a Atenção Secundária para a responsabilidade do município.
2. Os recursos financeiros destinados à saúde não são aplicados de forma correta. Deve-se
priorizar o investimento na Atenção Básica e não nos hospitais. Sobressaem-se ainda as
suspeitas de desvio de verba.
3. O SUS e a ESF são modelos internacionais de atenção à saúde. Possuem, entretanto,
entraves que dificultam sua operacionalização.
4. A população possui um vínculo direto com o SUS. Destaca-se, todavia, que a falta de
esclarecimento dos menos desfavorecidos dificultam a luta por seus direitos.
Contempla-se também que a integração da classe média ao sistema, no lugar do uso de
planos de saúde, pode contribuir para a melhora dos serviços.
5. O SUS e a ESF oferecem possibilidades de acesso à população, apesar de possuírem
entraves que dificultam sua acessibilidade, desde a ausência de profissionais nas
Equipes de Saúde da Família, até os problemas com o SISREG.
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6. O sistema de referência serve para a triagem e o encaminhamento dos usuários da
Atenção Básica para os níveis de maior complexidade. Este é dificultado, entretanto,
pela limitação da quantidade de especialistas e vagas de exames, sendo sugerido como
alternativo recorrer ao setor privado, na complementação desses serviços.
5.1.3.2 Classe II – Gestão e fiscalização da Estratégia Saúde da Família.

Esta classe foi constituída por 67 UCE, representando 23,04% do corpus total
analisado. Está composta por palavras e radicais no intervalo entre x2 = 201 (Conselho
Municipal de Saúde) e x2 = 16 (integração, funç+). De acordo com as variáveis descritivas,
predominaram UCEs derivadas do discurso do gestor 8, que foi o que apresentou maior
nota para o sistema de referência (14 UCE; x2 = 18). As principais raízes desta classe
foram:

conselho_municipal_de_saúde

(Conselho

Municipal

de

Saúde);

secretaria_municipal_de_saúde (Secretaria Municipal de Saúde); reuni+ (reunião,
reuniões); gest+ (gestão); particip+ (participa, participação, participantes, participei,
participo); distrito+ (distrito, distritos), trabalhador+ (trabalhador, trabalhadores);
gestor+ (gestor, gestora, gestores); nome+ (nome, nomeação, nomeada, nomeia);
secretari+ (secretaria, secretárias, secretário); respond+ (responder, respondeu); form+
(forma, formação, formado); cargo+ (cargo, cargos); sindicato+ (sindicato, sindicatos);
assum+ (assumir, assumiu); integração; func+ (função, funções). A Tabela 17 apresenta
as subclasses e desdobramentos derivados desta classe.
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Tabela 17
Distribuição da Classe II – Gestão e Fiscalização, suas Respectivas Subclasses e
Desdobramentos, Apreendidas nas Entrevistas com os Gestores
CLASSE
CLASSE II – Gestão e
fiscalização da
Estratégia Saúde da
Família

SUBCLASSES
DESDOBRAMENTOS
2.1 Conselho Municipal de 2.1.1 Composição do CMS
Saúde (CMS)
2.1.2 Participação no CMS
2.1.3 Funcionamento do
CMS
2.1.4 Função do CMS
2.1.5 Pontos positivos do
CMS
2.1.6 Pontos negativos do
CMS
2.2 Gestão em ESF
2.2.1 Compreensão sobre
gestão em ESF
2.2.2 Necessidades na gestão
em ESF
2.3 Integração com a
Secretaria Municipal de
-------Saúde

2.4 Forma de ocupação do
cargo de gestor

--------

A Classe 2 diz respeito à gestão e fiscalização da Estratégia Saúde da Família,
observando a organização geral do Conselho Municipal de Saúde (CMS), contemplando
sua composição, a participação dos gestores entrevistados neste, seu funcionamento,
função, bem como seus pontos positivos e negativos. Destacou-se ainda a compreensão e as
necessidades da gestão em ESF; a participação dos gestores, a composição, o
funcionamento, assim como os aspectos positivos e negativos do Conselho Municipal de
Saúde (CMS). Pontuou-se ainda o discurso com as crenças dos gestores sobre a integração
dos Distritos Sanitários com a Secretaria Municipal de Saúde. E, por fim, elencaram-se as
formas de ocupação do cargo de gestor.
A subclasse “Conselho Municipal de Saúde (CMS)” retrata o discurso dos gestores
sobre a “composição do CMS”, sua “participação no CMS” e “funcionamento do CMS”,
destacando também a “função do CMS”, os “pontos positivos do CMS” e os “pontos
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negativos do CMS”, como exemplificado nas falas a seguir: “O CMS é formado por dois
representantes da gestão, que é o secretário e um gerente de distrito, que sou eu. É
formado por um representante do SINESENAP, do SINESAUDE, de usuários. Todo
distrito tem o representante de usuários, do CRM, do COREN” (Gestor 6); “Se não me
falha a memória, são semanais as assembleias do CMS, ou são quinzenais. Eu não, eu não,
na verdade eu não me interajo muito com o CMS” (Gestor 3); “Diversos temas são
debatidos nas reuniões do CMS... E, por exemplo, pode ser sobre DST/AIDS, pode ser os
projetos da SMS, todos têm que passar pelo CMS” (Gestor 6); “Um ponto positivo do
CMS é a participação de todos. É, todos terem o direito de serem ouvidos, independente
de segmentos. Todos. (...) um ponto positivo do CMS é que ele e um órgão fiscalizador
que nós precisamos ter” (Gestor 1); “Só o que vejo são pontos negativos no CMS. Eles,
assim, eles poderiam chegar pra gente e buscar uma negociação. Mas não. Eles querem só
atrapalhar o serviço. É o que eu acho. Eles não chegam para a gente e diz: amigo, a USF
tal esta precisando disso, aí já vem com uma porrada” (Gestor 8);“E por incrível que
pareça, há ausência dos usuários no CM” (Gestor 1).
A subclasse “Gestão em ESF” retrata o discurso dos gestores sobre a
“compreensão sobre gestão em ESF”, apresentando ainda as “necessidades na gestão em
ESF”, como pode ser exemplificado nas falas: “... eu entendo assim, que a gestão é uma
participação, uma coparticipação da gente com as Unidades de Saúde da Família” (Gestor
6); “Eu não sei o que é gestão da Estratégia Saúde da Família” (Gestor 4); “O que eu peço
muito a Deus é que cada um vá se conscientizando, porque somos nós que construímos o
SUS: os trabalhadores, os usuários e os gestores e os trabalhadores privados”
(Gestor1).
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A subclasse “Integração com a Secretaria Municipal de Saúde” contempla a parte
dos discursos dos gestores referente à integração dos seus distritos sanitários com a
Secretaria, a fim de possibilitar uma boa gestão e operacionalização dos serviços de saúde e
suas dificuldades com a troca de gestão, devido à mudança de cargos dentro da secretaria,
após a troca de governo. À exemplo observa-se: “Sim, existe integração entre o distrito e
a Secretaria Municipal de Saúde. A gente sempre tem reuniões com o secretário, com os
adjuntos. E aí a gente repassa para as USFs” (Gestor 8); “Existe uma integração
complicada. Está sendo um pouco complicada. Porque a gente não está tendo muito...
Com essas mudanças, as coisas estão meia... A mudança de gestão, ele (o secretário
municipal de saúde) ainda não... apesar dele está a quarenta e cinco dias” (Gestor 6)
A última subclasse “Forma de ocupação do cargo de gestor” destaca como ocorreu
o processo de ocupação/nomeação do cargo de gestor dentro dos Distritos Sanitários: “Os
núcleos são funções básicas. Pelo que sei tem que ser preenchido por funcionários da
prefeitura” (Gestor 2); “Eu já trabalhava nesse setor. Aí tinha uma colega, que era
assistente social, era a chefe do núcleo, como passaria a ser dois expedientes, e ela não
podia ficar os dois expedientes, ela saiu e eu fui convidada para assumir” (Gestor 5); “Eu
participei de uma seleção com a secretária anterior, que era D. Tânia” (Gestor 8); “Eu
coordenei a campanha da prefeita e ela me convidou” (Gestor 9).
Pode-se dizer que as crenças expressas e compartilhadas pelos gestores (diretores e
administradores) quanto à Gestão e fiscalização da Estratégia Saúde da Família foram:
1. O CMS é um órgão fiscalizador de extrema importância, que defende os direitos da
população, mas que, entretanto, tem agido apenas com críticas, e não como colaborador.
2. A gestão da ESF, embora ainda pouco compreendida pelos gestores, é realizada pela
coparticipação dos trabalhadores, usuários e gestores.
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3. A integração dos Distritos Sanitários com a SMS é imprescindível e é realizada através
de reuniões periódicas.
4. Os cargos de gestor são ocupados por indicação política.
5.1.3.3 Classe III – Recursos humanos e materiais da ES Família.

Essa classe foi constituída por 71 UCE, representando 12,23% do corpus total
analisado. Foi composta por palavras e radicais no intervalo entre x2 = 102 (capacitações) e
x2 = 22 (reform+, piores, localização, sonh+, todas), não se destacando nenhuma variável
descritiva. As principais raízes lexicais que obtiveram maior associação nesta classe
corresponderam a: capacitações; unidade_de_saúde_da_família (Unidade de Saúde da
Família);

capacit+

estrutura_fisica

(capacita,

capacitação,

(estrutura-física);

capacitado,

equipamento+

capacitando,

(equipamento,

capacitar)

equipamentos);

odontológ+ (odontologia, odontológica, odontológico, odontológicos) manutenção;
prédio+ (prédio, prédios), acessibilidade; instrumentos; recursos_humanos (recursos
humanos); boa+ (boa, boas); propr+ (própria, próprios); precar+ (precária, precário,
precários); ruim; quantidade; bons; reform+ (reforma, reformando), piores, localização,
sonh+ (sonho), todas. A Tabela 18 apresenta as subclasses e desdobramentos derivados
desta classe.
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Tabela 18
Distribuição da Classe III – Recursos Humanos e Materiais da Estratégia Saúde da
Família, suas Respectivas Subclasses e Desdobramentos, Apreendidas nas Entrevistas com
os Gestores
CLASSE
CLASSE III – Recursos
humanos e materiais da
Estratégia Saúde da
Família

SUBCLASSES
DESDOBRAMENTOS
3.1 Recursos materiais da 2.1.1 Equipamentos e
Estratégia
Saúde
da instrumentos das Unidades
Família
de Saúde da Família
2.1.2 Infraestrutura física
das Unidades de Saúde da
Família
3.2 Recursos humanos da 3.2.1 Capacitações dos
Estratégia
Saúde
da recursos humanos
Família
3.2.2 Insuficiência de
recursos humanos

Nessa classe foram descritos e avaliados os recursos humanos e materiais
disponíveis na Estratégia Saúde da Família. Assim, é caracterizada a realidade da
quantidade e qualidade dos equipamentos e instrumentos disponíveis nas Unidades de
Saúde da Família, sendo contemplada ainda a avaliação da disponibilidade, qualidade e
entraves das capacitações oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde aos profissionais,
bem como a insuficiência desses na composição das Equipes de Saúde da Família.
Na subclasse “Recursos materiais da Estratégia Saúde da Família”, os gestores
destacaram que os materiais odontológicos tem sido trocados, mas que o restante dos
equipamentos e instrumentos ainda está muito defasado. Declaram ainda dificuldades
burocráticas na manutenção desses, evidenciando-se a inadequação dos prédios onde
funcionam as USFs, em sua maioria casas alugadas e adaptadas.
Ilustrando, “Os instrumentos e equipamentos estão muito precários. Eles
precisam ser todos renovados. Precisam ser substituídos. Na área odontológica, a maioria
foi substituída ano passado” (Gestor 6); “(...) Então muita coisa deixa de funcionar. Existe,
mas não funciona por causa da burocracia” (Gestor 5); “Nem todas as USFs são prédios
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próprios. São alugados. É precário. Porque às vezes aluga uma casa de conjunto” (Gestor
5); “Agora, a localização dela é meio complicada, a localização” (Gestor 2).
Por fim, na última subclasse “Recursos humanos da Estratégia Saúde da Família”,
os gestores destacaram que a Secretaria Municipal de Saúde oferece uma quantidade
satisfatória de capacitações aos profissionais, mas que o grande problema está no
desinteresse dos profissionais, devido ao falta de atrativo pela temática das capacitações, ou
pela dedicação a outras atividades. Esse fator gera a escassez de profissionais qualificados.
Como exemplo: “As capacitações são muito boas. Porque para os recursoshumanos, o que vem de treinamento e de capacitações desde o ACS até o médico, não
falta. Eles que não se interessam” (Gestor 4); “Acho que é a falta de planejamento dessas
capacitações, e capacitações mais específicas para o dia-a-dia” (Gestor 6); “Eu acho que
um dos grandes problemas que dificulta a gestão aqui é a falta de recursos humanos. Os
recursos humanos, a falta de pessoas, não que sejam qualificadas, porque graças a Deus
nós temos aqui, mas a quantidade de pessoas ainda é muito pouca” (Gestor 3).
De forma geral, as crenças derivadas dessa classe foram:
1. Os materiais odontológicos têm sido trocado nas USFs. O restante dos materiais e
equipamentos está defasado e sua manutenção é retardada devido às burocracias;
2. As USFs funcionam, em sua maioria, em casas alugadas que foram adaptadas, mas que
não possuem infraestrutura adequada para o funcionamento da ESF;
3. A Secretaria Municipal de Saúde oferece capacitações em número satisfatório. Estas,
entretanto, são feitas sem planejamento de datas e temas de interesse. Como
consequência, aliado a outros fatores, os profissionais não demonstram interesse em
participar dos cursos ou serem agentes multiplicadores do conhecimento.
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4. A Estratégia Saúde da Família ainda sofre com a insuficiência na quantidade e
qualidade dos profissionais que compõem as Equipes de Saúde da Família.
5.1.3.4 Análise fatorial por correspondência.
Além dos resultados obtidos por meio da Classificação Descendente Hierárquica
(CDH), realizou-se a Análise Fatorial por Correspondência (AFC), resultando no plano
fatorial demonstrado na Figura 5. A AFC permitiu a visualização das diferenciações
grupais no plano fatorial, evidenciando as suas especificidades, avaliando de que modo
estas classes de significados e seus conteúdos mais característicos se relacionam entre si.
Tal figura demonstra o traçado de dois eixos, que juntos explicaram 100,00% da variância
total das UCEs, contendo as oposições entre as três classes emergentes. É possível
visualizar a projeção das variáveis suplementares, bem como o conteúdo da fala dos
gestores, o qual se distribuiu em três zonas ou conglomerados, de modo não aleatório e
correspondente às formas especificam das classes.
No eixo 1, na linha horizontal, à direita, concentra-se a Classe 1 (Organização e
funcionamento do Sistema Único de Saúde), que explica 54,00% da variância total das
UCEs. No eixo 2, na linha vertical, superior, destaca-se a Classe 2 (Gestão e fiscalização da
Estratégia Saúde da Família). No lado inferior do mesmo eixo, por oposição, posicionam-se
as palavras da Classe 3 (Recursos humanos e materiais da Estratégia Saúde da Família).
Juntas explicam 46,00% da variância total das UCEs.
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Figura 5. Plano fatorial: projeção dos conteúdos mais significativos sobre o Sistema
Único de Saúde.
Desse modo, através da análise do plano fatorial (Figura 5), verifica-se que foram
extraídas duas grandes dimensões acerca das crenças dos gestores sobre os serviços
públicos de saúde.
A primeira dimensão está voltada para as crenças sobre a organização e
funcionamento do Sistema Único de Saúde, avaliando a realidade do sistema maior,
contemplando os serviços de seus níveis de atenção à saúde e a integração desses. Aspectos
que refletem sobre o sistema de referência. Ressalta-se que, nessa dimensão, ganham
destaque as crenças dos gestores que ocupam o cargo de diretores dos distritos sanitários.
A segunda dimensão reflete as crenças sobre a organização e funcionamento da
Estratégia Saúde da Família. Caracteriza-se pela composição de duas classes, distintas, em
oposição, mas que, juntas, formam a avaliação global sobre a estratégia. Por um lado estão
as crenças sobre a parte gestora e fiscalizadora (Classe 2), no topo da pirâmide do sistema;
e, por outro lado, estão as crenças sobre os recursos materiais e humanos na parte
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operacional do cotidiano da prestação de serviços nas Unidades de Saúde da Família
(Classe 3), na base da pirâmide do sistema. Destaca-se que essas duas aglomerações se
encontram em oposição também pela variável “ncr” (nota atribuída ao sistema de
referência): na parte superior (Classe 2), sobressaem-se as crenças dos gestores que melhor
avaliaram o sistema de referência; e, na parte inferior (Classe 3), estão as crenças dos
gestores que pior avaliaram o sistema de referência. Pode-se inferir que, por um lado, a
ênfase na importância da integração com a SMS e o envolvimento do CMS reflete sobre
uma boa avaliação da integração dos três níveis no sistema de referência; por outro lado, as
crenças sobre as dificuldades de recursos humanos e materiais, desde a Atenção Básica,
refletem uma descrença sobre o funcionamento dos demais níveis.
Vale salientar, ainda, que, no aglomerado azul (Classe 2), predominam as crenças
dos gestores que ocupam o cargo de administrador do DS. Esses são os gestores que
possuem o trabalho mais direto com os diretores das USFs, vivenciando mais diretamente a
realidade dessas. Isso justifica o fato de ser nesses aglomerados onde se concentram as
crenças relacionadas à realidade operacional das unidades, de condições de trabalho, no que
diz respeito aos recursos materiais (equipamentos e instrumentos, e infraestrutura física) e
recursos humanos (capacitações e insuficiência de funcionários). Encontra-se em oposição
ao aglomerado vermelho (Classe 1), onde predominam as crenças dos diretores dos DS, que
trabalham não apenas com a ESF, mas com toda a rede do SUS, o que justifica o fato de
seus discursos serem mais abrangentes, contemplando crenças sobre todo o sistema.

5.1.4 Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos gestores.

Foram ainda verificadas as avaliações em notas que os gestores fazem da ESF nas
cinco categorias analisadas: 1) infraestrutura física; 2) instrumentos e equipamentos; 3)
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quantidade e qualidade de capacitações oferecidas; 4) acessibilidade; e 5) sistema de
referência (ver Tabela 19).
A partir da observação da Tabela 19, pode-se verificar que: a infraestrutura física
obteve nota 5,22 (DP= 2,28); os instrumentos e equipamentos receberam nota média 2,50
(DP= 0,88); a quantidade e a qualidade de capacitações oferecidas aos profissionais da
Estratégia Saúde da Família obtiveram uma nota 7,38 (DP= 1,69); a acessibilidade dos
usuários aos serviços da Estratégia Saúde da Família também obteve uma nota 7,13 (DP=
1,55); e o sistema de referência obteve nota 5,07 (DP= 2,83).
Tabela 19
Avaliação que os Gestores Fazem da Estratégia Saúde da Família (N=09)

VARIÁVEIS
Infraestrutura física
Instrumentos e
equipamentos
Quantidade e qualidade
de capacitações
Acessibilidade

Sistema de Referência

Dados estatísticos
Média (Desvio Padrão)
Mediana
Mínimo – Máximo
Média (Desvio Padrão)
Mediana
Mínimo – Máximo
Média (Desvio Padrão)
Mediana
Mínimo – Máximo
Média (Desvio Padrão)
Mediana
Mínimo – Máximo
Média (Desvio Padrão)
Mediana
Mínimo – Máximo

(M=5,22; DP=2,28)
6,00
0 - 8,00
(M=2,50; DP=0,88)
3,00
3,00 – 9,00
(M=7,38; DP=1,69)
7,50
5,00 – 10,00
(M=7,13, DP=1,55)
7,50
4,00 – 9,00
(M=5,07; DP=2,83)
5,00
0 – 8,00

Conclui-se, portanto, que, de acordo com a análise dos gestores, que todas as notas
foram baixas ou regulares, não sendo contemplado em nenhum aspecto uma avaliação
excelente da ESF. Destaca-se que os fatores avaliados como os mais preocupantes são as
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condições da qualidade e quantidade de equipamentos e instrumentos disponíveis nas USFs
e o funcionamento da integração dos níveis de atenção através da referência e
contrarreferência.

5.2 Resultados da Pesquisa com Profissionais

5.2.1 Perfil dos profissionais das Equipes de Saúde da Família.

As principais variáveis descritivas utilizadas na caracterização biodemográfica dos
profissionais foi sexo, idade, estado civil, pertença de filhos, escolaridade. As variáveis
utilizadas na descrição experiência dos profissionais na rede pública foram: tempo de
atuação na profissão, tempo de atuação na rede pública, tempo de atuação na USF em que
trabalha atualmente. Já a caracterização do vínculo e demanda de trabalho dos profissionais
foi descrito pela carga horária semanal de trabalho, existência de trabalhos paralelos,
vínculo empregatício, remuneração, número de atendimentos diários e número de
famílias/usuários sob a responsabilidade de cada Equipe de Saúde da Família (EqSF).

5.2.1.1 Perfil biodemográfico dos profissionais da ESF.

Suprimindo-se os missings de cada variável e analisando apenas as respostas válidas
com os testes Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis, verificou-se que a maioria dos profissionais é
do sexo feminino (87,40%), casados (64,30%) e com filhos (80,50%) (ver Tabela 20). A
idade média deles é de 44,40 anos (DP= 8,33), com dados não normais (W= 0,99; p= 0,00),
que se distinguem entre as diferentes categorias profissionais [χ2 (5, N = 475) = 150,64, p <
0,05]. Observa-se, através do alto desvio padrão, uma alta variabilidade na idade, inclusive
com alta distinção dentro das categorias profissionais. Verificou-se também que os
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profissionais médicos são a categoria com maior desvio padrão na idade (M= 45,13; DP=
10,58), com amplitude dos 27 e 62 anos, e os ACSs são os que possuem menor média de
idade (M= 39,89; DP= 7,03), como se pode observar na Tabela 21.
Tabela 20
Perfil Biodemográfico dos Profissionais que Atuam na ESF (N= 475)
Variáveis
Sexo

Estado civil

Pertença de filhos

Níveis
Feminino
Masculino
TOTAL
Solteiro
Casado
Separado
TOTAL
Sim
Não
TOTAL

f
410
59
469
113
295
51
459
376
91
467

Percentual (%)
87,40
12,60
100,00
23,80
62,10
10,70
100,00
80,50
19,50
100,00

Tabela 21
Caracterização da Idade dos Participantes por Categoria Profissional (N= 475)
Variáveis
Idade geral
Médico
Enfermeira

Média e DP
(M=44,41; DP= 8,38)
(M=45,13; DP=10,58)
(M=47,24; DP=3,27)
Aux. de enfermagem (M=50,60; DP=7,16)
Dentista
(M=48,83; DP=7,39)
ACD
(M=48,81; DP=6,08)
ACS
(M=39,89; DP=7.03)

Mediana
44,41
45,50
47,00
50,50
48,40
49,00
39,00

Moda
49,00
50,00
47,00
57,00
44,41
49,00
39,00

Mínimo/Máximo
27/66
27/62
40/57
32/64
30/66
31/63
28/61

5.2.1.2 Experiência dos profissionais da EqSF no Sistema Único de Saúde.

Quanto à experiência no cargo, a média do tempo de atuação na profissão é de
16,91 anos (DP= 8,29). Tempo semelhante ao qual atuam na rede pública (M= 16,69;
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DP=8,00). Observa-se ainda que o tempo médio de permanência na atual USF em que
trabalham é de 7,38 anos (DP= 2,83). Contata-se novamente, através dos altos desvios
padrão, uma variabilidade nas médias de tempos de experiências, não apenas na amostra
geral, mas também entre as categorias profissionais, inferindo-se uma grande distinção
interna dessas. Evidencia-se, ainda, que os ACSs destacam-se entre as categorias
profissionais por serem os que possuem menor tempo de atuação na profissão, (M= 16,91;
DP= 8,29), com dados não normais aprovados pelo Shapiro-Wilk (W= 0,96; p=0,00) e com
diferença estatisticamente significativa apresentada pelo Kruskal-Wallis [χ2(5, N= 475)=
311,82, p < 0,05], e menor tempo na rede pública (M= 10,57; DP= 3,59), com dados não
normais (W= 0,96; p= 0,00) e com diferença significativa [χ2 (5, N= 475) = 311,05, p <
0,05]. Já em relação ao tempo de permanência nas USFs, os ACSs (M= 8,05; DP= 2,73) e
as enfermeiras (M= 7,96; DP= 2,98), foram as categorias com maior tempo de
permanência, e os dentistas (M= 5,76; DP= 2,16) e os ACDs (M= 5,66; DP= 2,04),
destacaram-se pelo menor tempo de permanência, com dados não normais (W=0,94;
p=0,00), e diferença estatisticamente significativa observada pelo Kruskal-Wallis [χ2 (5, N
= 475) = 53,81, p < 0,05] (ver Tabela 22).
Tabela 22
Caracterização da Experiência dos Profissionais que Atuam na ESF (N=475)
Categoria
Profissional
Médico
Enfermeira
Aux. enfermagem
Dentista
ACD
ACS

Média e DP
Tempo de profissão
Tempo de rede
pública
(M=18,40; DP=10,30) (M=16,73; DP=9,99)
(M=22,35; DP=3,56) (M=21,15; DP=4,09)
(M=24,49; DP=5,69) (M=23,27; DP=5,82)
(M=27,38; DP=6,08) (M=23,75; DP=5,61)
(M=19,11; DP=5,67) (M=25,68; DP=5,01)
(M=16,91; DP=8,29) (M=10,69; DP=8,00)

Tempo de USF
(M=6,60; DP=3,58)
(M=7,96; DP=2,98)
(M=7,08; DP=2,64)
(M=5,76; DP=2,16)
(M=5,66; DP=2,04)
(M=8,05; DP=2,73)
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5.2.1.3 Caracterização do vínculo empregatício e demanda de trabalho dos
profissionais da ESF.
No que se refere às características de contrato dos profissionais, verificou-se que a
maioria (96,2%) afirmou ter carga horária de 40hs, conforme estabelecido pelo Ministério
da Saúde (MS). Apenas 0,40% (f= 02) afirmaram trabalhar 20hs, e 0,40% (f= 02)
declararam 8hs. Destaca-se, entretanto, que 2,90% (f= 14) não responderam esta indagação.
Ressalta-se, ainda, que estas respostas possuem validade questionável, provavelmente
devido à desejabilidade social, em afirmar fazer o que é prescrito como sua obrigação pelo
MS. Fato esse observado através da dificuldade em encontrar alguns profissionais nas
USFs, onde é de conhecimento de todos que eles não trabalham todos os dias. Através dos
dados, observou-se ainda que 88,40% (f= 420) dos profissionais são concursados e 4,00%
(f= 19) são contratados, e 7,60% (f= 36) não responderam, não havendo diferença
significativa nas respostas entre as categorias [x2(N= 439; 2) 5,68; p > 0.05], ver Tabela 23
Tabela 23
Caracterização dos Profissionais que Atuam nas Equipes de Saúde da Família por Carga
Horária e Tipo de Vínculo Empregatício (N= 475)

Variáveis

Carga
horária
Vínculo
empregatício

Médico

Enfermeira

40hs
20hs
8hs
Concursado

29
00
01
28

41
00
00
41

Serviço
prestado

01

00

Frequência
Auxiliar de Dentista
enfermagem
87
39
00
00
00
00
79
36
03

03

ACD

ACS

36
00
01
37

225
02
00
199

00

12

Quanto à demanda de atendimentos, observou-se que os profissionais afirmam que,
em média, cada Equipe de Saúde da Família é responsável por 3.108,31 famílias
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(DP=2.239,36), equivalente a 11.044,32 pessoas (DP= 5.314,78). Já em relação ao número
de atendimentos por dia, verificou-se que a média de atendimentos entre os profissionais é
56,05 (DP= 103,98), sendo os dados não normais aprovados pelo Shapiro-Wilk (W= 0,55;
p= 0,00), e com diferença estatisticamente significativa apresentada pelo Kruskal-Wallis,
[χ2 (5, N= 475)= 72,51, p < 0,05]. Justifica-se o alto desvio padrão a partir dos ACSs, que
afirmam atender mais pessoas por dia (M= 75,68; DP= 135,28), e dos dentistas e ACDs,
com menores números de atendimentos diários, respectivamente (M= 13,73; DP= 6,54) e
(M= 11,72; DP= 6,08), ver Tabela 24. Destaca-se, todavia, que a alta variabilidade,
constatada pelos altos desvios padrão, dá-se não apenas nas observações entre as categorias
profissionais, mas também na análise interna delas.
Tabela 24
Caracterização dos Profissionais que Atuam nas Equipes de Saúde da Família por Número
de Atendimentos Diários (N= 475)
Variáveis

Médico

Enfermeira

Auxiliar de

Dentista

ACD

ACS

enfermagem
Média

25,14

28,32

68,46

13,72

11,72

75,68

DP

15,82

46,78

62,12

6,50

6,08

135,28

Os dados mostram ainda que 14,90% (f=71) dos profissionais possuem outro
trabalho. Enquanto 82,70% (f=393) afirmaram não possuir outro trabalho, e 2,30% (f=11)
não responderam. Observando-se uma diferença significativa entre as categorias
profissionais, [x2(N=464; 1) 89,67; p<0.05], onde os médicos são os profissionais que mais
afirmaram possuir trabalho paralelo (f=21; 70,00%), ver Tabela 25.
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Tabela 25
Caracterização da Pertença de Trabalhos Paralelos dos Profissionais que Atuam na ESF
(N= 475)

Variáveis
Possui outro
trabalho
Não possui outro
trabalho

Frequência (Porcentagem)
Médico Enfermeira Auxiliar de Dentista
ACD
ACS
enfermagem
21
12
13
06
01
18
(70%)
(29,27%)
(14,77%)
(15%) (2.63%) (7,93%)
09
29
75
34
37
209
(30%)
(70,73%)
(85,23%)
(85%) (97,37%) (92,07)

No que se refere à remuneração mensal dos profissionais, a média salarial é
R$1857,48 (DP= 1568,94), havendo diferença estatisticamente significativa entre os
profissionais de nível superior (M= 4.215,57; DP= 1.686,28), técnico (M= 1.616,18;
DP=379,16) e médio (M= 966,46; DP= 266,60), com dados não normais (W=0,70; p=0,00),
com diferença estatisticamente significativa [χ2 (5, N= 475)= 193,99, p < 0,05]. Valores
estes que variam entre 500,00 e 10.000,00 reais, onde os médicos possuem maior renda
mensal e os ACSs possuem menor renda, como apresentado na Tabela 26. Destaca-se,
todavia, na observação dos desvios padrão, que a alta variabilidade não se restringe às
comparações entre as categorias profissionais, uma vez que dentro de cada categoria
profissional também existe alta variabilidade.
Tabela 26
Distribuição dos Profissionais que Atuam na ESF por Renda Mensal (N= 475)
Variáveis

Médico

Enfermeira

Auxiliar de
enfermagem

Dentista

ACD

ACS

Média (DP)

4.660,71

4.185,19

1.622,63

4.376,47

1.438,21 941,80

(2.739,59)

(1.006,31)

(358,40)

(1.155,17)

(505,95) (220,92)
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5.2.2. Qualidades psicométricas das Escalas de Avaliação da Estratégia Saúde
da Família pelos seus profissionais.
5.2.2.1 Escala Ordinal de Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos seus
profissionais
Antes de realizar-se as análises sobre a avaliação que os profissionais que atuam nas
Equipes de Saúde da Família (EqSF) fazem sobre a Estratégia Saúde da família (ESF),
considerou-se a adequação de se efetuar uma análise fatorial com o conjunto de 24 itens, o
que foi perfeitamente corroborado pelo valor do KMO (0,71) e pelo Teste de Esfericidade
de Bartlett (x2= 2573,35, p < 0,05), sendo estes dados considerados satisfatórios, de acordo
com Pereira (1999) e Foster, Barkus e Yavorsky (2006). A análise dos 475 sujeitos atendeu
também o critério de Tabachinick e Fidel (2013) sobre o número mínimo de a amostra ser
cinco vezes maior que o número de itens, pois havia uma proporção de 19,79 pessoas por
item. Foi então realizada uma primeira análise fatorial, com uso do método “Componentes
Principais” (Principal Components - PC) para verificar a fatorabilidade da matriz e já
visualizar os itens válidos e descartáveis. Examinou-se, então, a matriz de correlação entre
os itens, verificando-se a exclusão de 2 itens (8 e 15.1) por apresentarem coeficientes com
carga fatorial menores que 0,30. Por fim, foi empregada a análise fatorial com o método do
“Eixo Principal da Fatorial” (Principal Axis Factoring - PAF), com escolha da rotação
varimax, que minimiza o número de variáveis dos fatores. Ao fim, foram encontrados 8
fatores com eigenvalues superiores a 1, que explicavam 62,06% da variância total.
Prosseguiu-se, então com a escolha da PAF por três motivos: 1) ofereceu melhor
resultado; 2) trata-se de uma análise mais robusta; e 3) na PAF, diferente da PC, as
“comunalidades” são substituídas por estimativas, e não por valores reais de 1,00, o que
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contribui para simplificar a questão, pois ao usa-se as “comunalidades” estimadas, utilizase apenas as variâncias compartilhadas, excluindo as exclusivas, e assumindo o erro de
variância, sendo esta, portanto, aconselhadas para análises confirmatórias (Dancey &
Reidy, 2006; Foster et al, 2006). Então, realizou-se a análise fatorial com todos os números
de fatores possíveis. Então, baseado em critérios estatísticos e teóricos, verificou-se que a
melhor adequação de fatores foi encontrada na PAF com 3 fatores, que aglomerava melhor
os itens, como mostra o gráfico de sedimentação, scree plot (ver Figura 6). Enfatiza-se
também que os fatores mantidos possuem eigenvalues com valores altos e diferenciados
(3,89, 2,54 e 1,99), enquanto os eigenvalues dos fatores excluídos eram similares e
próximos a 1,00. Optou-se ainda por manter os itens com carga fatorial acima de 0,30 e que
não fossem equivalentes entre os fatores.

Figura 6. Scree plot da Escala ordinal de avaliação da ESF pelos profissionais.
Ao final, os três fatores mantidos explicam 35,06%% da variância total do
construto, possuem índice de consistência interna Alpha de Cronbach satisfatório (α=0,76),
somando 22 itens (sendo eliminados os itens 8 e 15.1 da escala original). Os resultados
destas análises com os itens que compõem o instrumento final e suas cargas fatoriais podem
ser observados na Tabela 27.
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Tabela 27
Análise Fatorial da Escala Ordinal de Avaliação da Estratégia Saúde da Família Pelos
seus Profissionais com Método da PAF
ITENS
FATOR 1

1 Neste seu local de trabalho, os atendimentos são
feitos em salas adequadas.
2 Os equipamentos (cadeira do dentista, balança)
da ESF estão em boas condições de uso.
3 Os instrumentos (estetoscópio, prancheta,
termômetro) da ESF (PSF) existem em quantidade
suficiente.
4 As condições do prédio da USF (ESF) em que
trabalho são adequadas.
6 Os equipamentos (cadeira do dentista, balança)
da USF (ESF) existem em quantidade suficiente.
11 Os instrumentos (estetoscópio, prancheta,
termômetro) que utilizo na USF (ESF) estão em
boas condições de uso.
15.2 Disponibilidade de gases
15.3 Disponibilidade de máscaras
15.4 Disponibilidade de amalgama
15.5 Disponibilidade de seringa
15.6 Disponibilidade de vacina
15.7 Disponibilidade de anestesia
15.8 Disponibilidade de remédio
15.9 Disponibilidade de camisinha
15.10 Disponibilidade de anticoncepcional
5 A central de marcação para o encaminhamento
dos pacientes é eficiente.
7 Fui capacitado(a) pela Secretaria de Saúde para
o trabalho que realizo na ESF.
9 Os profissionais contratados para atuar na ESF
são treinados para trabalhar com a comunidade.
10 Existem vagas suficientes para o
encaminhamento dos pacientes para médicos
especialistas e exames.
12 A contrarreferência (retorno à ESF dos
pacientes que foram encaminhados para
atendimentos em níveis de saúde mais complexos)
é satisfatória.
13 A Secretaria de Saúde oferece cursos de
capacitação para os profissionais da ESF
14 A referência para atendimentos em níveis de
saúde mais complexos é satisfatória.

FATORES
FATOR 2 FATOR 3

0,56
0,58
0,52

0,47
0,64
0,64
0,34
0,51
0,37
0,58
0,50
0,32
0,34
0,48
0,49

0,46
0,40
0,45
0,58

0,57

0,37
0,57
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O fator I, denominado “Infraestrutura física”, foi composto por 6 itens,

com

saturação mínima 0,47 [Item 4. As condições do prédio da USF (ESF) em que trabalho são
adequadas] e máxima 0,64 [Item 6. Os equipamentos (cadeira do dentista, balança) da USF
(ESF) existem em quantidade suficiente; Item 11. Os instrumentos (estetoscópio,
prancheta, termômetro) que utilizo na USF (ESF) estão em boas condições de uso]. Possui
eigenvalue 3,89, que explica 16,19% do índice de variância, com índice de consistência
interna (Alpha de Cronbach) igual a 0,75. O fator é composto por itens que refletem a
avaliação que os profissionais fazem sobre a infraestrutura das USFs no que se refere às
instalações do prédio, e seus materiais permanentes (equipamentos e instrumentos).
O fator II, intitulado “Recursos materiais”, reuniu 9 itens (sendo excluído o item
15.1 da escala original), com saturação mínima 0,32 [Item 15.7 Disponibilidade de
anestesia] e máxima 0,58 [Item 15.5 Disponibilidade de seringa]. Este fator apresentou
eigenvalue 2,54, que explica 10,60% do índice de variância, com α= 0,68. Os itens que
compõem este fator refletem as crenças que os profissionais da EqSF possuem sobre a
disponibilidade dos recursos materiais necessários ao trabalho na ESF, tais como insumos
(gaze, luvas), vacinas para imunização, remédios e contraceptivos.
O fator III, “Eficiência no atendimento”, possui 7 itens, com saturação mínima 0,37
[Item 13. A Secretaria de Saúde oferece cursos de capacitação para os profissionais da
ESF] e máxima 0,58 [Item 10. Existem vagas suficientes para o encaminhamento dos
pacientes para médicos especialistas e exames]. Este fator apresentou eigenvalue 1,99,
explicando 8,27% do índice de variância, com α= 0,68. Assim como na escala original, este
fator reflete a avaliação que os profissionais fazem sobre a estrutura organizacional do
SUS, em termos de eficácia de sua integração entre os seus três níveis (Atenção Básica,
Secundária e Terciária) e qualidade de seus Recursos Humanos, dividindo-se em dois
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subfatores. O subfator “Sistema de referência e contrarreferência”, com 4 itens,
compreende a avaliação da integração da USF com os serviços dos demais níveis do
sistema. E o subfator “Capacitação profissional”, agora com 3 itens (excluindo-se o item 8
da escala original), engloba a preparação inicial e continuada feita pelos profissionais.
5.2.2.2 Escala Numérica de Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos seus
profissionais.
A análise fatorial dos 24 itens da escala numérica foi aceita pelo mesmo número de
itens por pessoa (19,79) da escala ordinal, corroborados ainda pela aceitação dos índices de
KMO (0,88) e Teste de Esfericidade de Bartlett (x2= 5171,23 p < 0,05), índices
considerados ótimos, e superiores ao da escala ordinal. Na análise dos dados pelo método
“Componentes Principais” (Principal Components- PC), verificou-se que todos os itens
possuem coeficientes com carga fatorial acima de 0,30. Por fim, foi empregada a análise
fatorial por meio do método do “Eixo Principal da Fatorial” (Principal Axis Factoring PAF), com rotação varimax. Foram, então, encontrados 6 fatores com eigenvalues
superiores a 1, que explicavam 64,78% da variância total. Optou-se, novamente, pelo
arranjo com 3 fatores, por aglomerar melhor os itens no scree plot (ver Figura 7) e ser mais
adequado teoricamente e compatível à Escala Ordinal de Avaliação da ESF pelos
profissionais.
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Figura 7. Scree plot da Escala numérica de avaliação da ESF pelos profissionais.
Ao fim das análises, os três fatores mantidos, cujo suas definições constitutivas são
as mesmas da escala original, apesar de valores psicométricos superiores, explicam 49,75%
da variância total do construto estudado, possuem índice de consistência interna do Alpha
de Cronbach excelente (α= 0,91), ficando o instrumento final com 24 itens (sem perda de
itens). Índices esses superiores à escala ordinal que, após análises fatoriais, manteve-se com
22 itens (perdendo 2 itens da escala original), que explicavam apenas 22,26% da variância,
e com Alpha de Cronbach 0,75. Os resultados destas análises com os itens que compõem o
instrumento final e suas cargas fatoriais podem ser observados na Tabela 28.

131
Tabela 28
Análise Fatorial da Escala Numérica de Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos
seus Profissionais com Método da PAF
ITENS

FATORES
FATOR 1

1 Que nota você atribui às salas de atendimento?
2 Que nota você atribui às condições de uso dos
equipamentos?
3 Que nota você atribui à quantidade de instrumentos
existentes?
4 Que nota você atribui às condições do prédio em que
trabalha?
6 Que nota você atribui à quantidade de equipamentos
existentes?
11 Que nota você atribui para os instrumentos que utiliza
na USF (PSF)?
15.1 Que nota você atribui para a disponibilidade de luvas?
15.2 Que nota você atribui para a disponibilidade de gases?
15.3 Que nota você atribui para a disponibilidade de
máscaras?
15.4 Que nota você atribui para a disponibilidade de
amalgama?
15.5 Que nota você atribui para a disponibilidade de
seringa?
15.6 Que nota você atribui para a disponibilidade de
vacina?
15.7 Que nota você atribui para a disponibilidade de
anestesia?
15.8 Que nota você atribui para a disponibilidade de
remédios?
15.9 Que nota você atribui para a disponibilidade de
camisinha?
15.10 Que nota você atribui para a disponibilidade de
anticoncepcional?
5 Que nota você atribui à eficiência da central de marcação
para encaminhamento?
7 Que nota você atribui à disponibilidade de capacitações
oferecidas aos profissionais?
8 Que nota você atribui para as reuniões da equipe do PSF?
9 Que nota você atribui para a disponibilidade de
treinamentos para o trabalho com a comunidade?
10 Que nota você atribui para a quantidade de vagas
disponibilizadas para o encaminhamento?
12 Que nota você atribui para a contrarreferência?
13 Que nota você atribui para a qualidade das capacitações
oferecidas pela Secretaria de Saúde?
14 Que nota você atribui para a referência dos
atendimentos para níveis mais complexos?

FATOR 2

FATOR 3

0,64
0,57
0,69
0,52
0,51
0,65
0,36
0,38
0,60
0,55
0,76
0,73
0,51
0,43
0,71
0,60
0,57
0,58
0,49
0,53
0,65
0,57
0,46
0,56
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Contempla-se que esses três fatores são semelhantes à escala ordinal, apresentando
as mesmas nomenclaturas, medindo os mesmos conteúdos e formado pelos mesmos itens
(sendo acrescido apenas 2 itens - 8 e 15.1- na escala numérica, que foram excluídos na
escala ordinal). Os três fatores aqui, porém, apresentaram-se em ordem diferente, pois nas
duas escalas eles possuem poder de explicação diferenciado. Assim, seguindo uma ordem
decrescente de poder de explicação, na escala ordinal os fatores apresentam-se na
sequência “Infraestrutura física”, “Recursos Materiais” e “Eficiência no atendimento”, e na
escala numérica essa sequência é “Recursos Materiais” e “Eficiência no atendimento” e
“Infraestrutura”. Explicada essa diferenciação, por fins didáticos, toda citação a partir de
então assumirá a ordem dos fatores da escala ordinal: Fator 1- “Infraestrutura física”, Fator
2- “Recursos Materiais” e Fator 3- “Eficiência no atendimento”. Serão agora explanadas as
características psicométricas dos fatores da escala numérica, não se fazendo necessária a
apresentação constitutiva de seus itens, pois é o mesmo da escala ordinal, anteriormente
apresentada.
O fator I, “Infraestrutura física”, é composto por 6 itens, com saturação mínima
0,51 [Item 6. Os equipamentos (cadeira do dentista, balança) da USF (ESF) existem em
quantidade suficiente] e máxima 0,69 [Item 3. Os instrumentos (estetoscópio, prancheta,
termômetro) da ESF (PSF) existem em quantidade suficiente]. Possui eigenvalue 1,61, que
explica 12,29% do índice de variância, com índice de consistência interna (Alpha de
Cronbach) igual a 0,84.
O fator II, “Recursos materiais”, reuniu 10 itens (sendo admitido o item 15.1), com
saturação mínima 0,36 [Item 15.7 Disponibilidade de luvas] e máxima 0,73 [Item 15.5
Disponibilidade de vacina]. Este fator apresentou eigenvalue 8,01, que explica 16,08% do
índice de variância, com α= 0,85.
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O fator III, “Eficiência no atendimento”, possui 8 itens (sendo admitido o item 8),
com saturação mínima 0,49 [Item 8. Que nota você atribui para as reuniões da equipe do
PSF] e máxima 0,65 [Item 10. Existem vagas suficientes para o encaminhamento dos
pacientes para médicos especialistas e exames]. Este fator apresentou eigenvalue 2,32,
explicando 14,50% do índice de variância, com α= 0,82. Também dividido em dois
subfatores: “Sistema de referência e contrarreferência”, com 4 itens, e “Capacitação
profissional”, agora com 4 itens (mantendo-se o item 8 que a escala ordinal excluiu).
5.2.3. Análise descritiva dos fatores das escalas de avaliação da ESF pelos
profissionais.
Serão apresentados nesta seção os resultados encontrados nos fatores anteriormente
descritos: 1) Infraestrutura física; 2) Recursos materiais; e 3) Eficiência no atendimento.
Serão apresentados, por fator, conjuntamente, os dados da escala ordinal (Likert de 4
pontos) e da escala numérica (escala de notas de 0 a 10). No primeiro momento será
apresentada a moda obtida na nota geral do fator da escala ordinal. Em seguida, serão
apresentadas as frequências e porcentagens de cada um dos quatro pontos de avaliação
da escala (1=Nunca; 2=Raramente; 3=Frequentemente; 4=Sempre); destacando que, como
na análise fatorial baseia-se na média, e as pontuações dos fatores apresentam números
fracionados, foi realizada uma divisão de quartil desses pontos: Nunca= 1,0 - 1,8;
Raramente= 1,9 - 2,5; Frequentemente= 2,6 - 3,2; Sempre=3,3 - 4,0. Para melhor
visualização, também serão oferecidas as frequências em dois estratos de avaliação:
avaliação negativa (com a soma das avaliações dos pontos “Nunca” e Raramente”) e
positiva (junto a soma das avaliações dos pontos “Frequentemente” e “Sempre”).
No segundo momento, voltado para a escala numérica, serão apresentadas as
medidas de tendência central para obtenção da nota geral do fator.
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Na terceira etapa, serão analisados os itens de cada fator, a partir da escala ordinal,
usando as frequências e porcentagens das avaliações positivas e negativas, a fim de
verificar as nuanças existentes entre os elementos que compõem o fator. E por fim, serão
apresentadas comparações das avaliações de cada fator pelo nível de escolaridade dos
profissionais (nível superior x nível técnico e médio), utilizando o teste Qui-quadrado (na
escala ordinal) e teste t (na escala numérica) e por categoria profissional, utilizando-se
ANOVA (na escala numérica).
5.2.3.1 Infraestrutura física (Fator 1).
Este fator é composto por itens que refletem o estado das Unidades de Saúde da
Família (USF) no que se refere aos aspectos de infraestrutura física, instalações e
manutenção de materiais permanentes (instrumentos e equipamentos), disponibilizados
pelos gestores para a otimização do trabalho dos profissionais da ESF no oferecimento
dos serviços de saúde aos seus usuários.
Ao observar a moda da escala ordinal, com pontos de 1 a 4, obteve-se 2,00 como
pontuação predominante (com variações entre 1,00 e 3,83). Verifica-se que o primeiro
ponto (A infraestrutura “Nunca” foi adequada) foi marcado por 135 profissionais
(28,42%), o segundo (A infraestrutura “Raramente” é adequada) apresentou-se 230 vezes
(48,42%), o terceiro (A infraestrutura “Frequentemente” é adequada) foi indicado 100
vezes (21,05%) e o quarto ponto (A infraestrutura “Sempre” é adequada) apresentou-se
10 vezes (2,11%). Evidenciando que houve 356 avaliações negativas (76,84%) e 110
avaliações positivas (23,16%).
A nota média geral atribuída à infraestrutura, na escala numérica com notas de 0 a
10, pelos seus profissionais foi de 4,37 (DP= 1,61) (Ver Tabela 29), admitindo-se,
assim, uma avaliação negativa, conforme mostra a Figura 8.
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Tabela 29
Medidas de Tendência Central das Notas da Avaliação do Fator 1
Dados estatísticos
Fator 1:

Média e DP

Infraestrutura física

Mediana
Mínimo – Máximo

(M= 4,37; DP= 1,61)
4,33
0,67 – 8,67

Figura 8. Avaliação do fator “Infraestrutura física” pela média da nota atribuída
pelos profissionais.
Dados que se tornam ainda mais significativos quando observada a especificidade
de cada item do fator. A destacar que 75,20% dos entrevistados afirmaram que “nunca” ou
“raramente” os instrumentos existem em quantidade suficiente; 79,80% dos profissionais
afirmam que as condições do prédio não são adequadas (Ver Tabela 30).
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Tabela 3 0
Distribuição das Respostas Posi t i vas e N egat i vas dos Profissionais da EqSF
Sobre os Itens que Compõem o Fator 1
Percentual (%)
Itens do Fator 1:
Infraestrutura física
1 Neste seu local de
trabalho, os atendimentos
são
feitos
em
salas
adequadas.
2 Os equipamentos (cadeira
do dentista, balança) da
ESF (PSF) estão em boas
condições de uso.
3
Os
instrumentos
(estetoscópio,
prancheta,
termômetro) da ESF (PSF)
existem em quantidade
suficiente.
4 As condições do prédio da
USF (ESF) em que trabalho
são adequadas.
6 Os equipamentos (cadeira
do dentista, balança) da
USF (ESF) existem em
quantidade suficiente.
11 Os instrumentos
(estetoscópio, prancheta,
termômetro) que utilizo na
USF (ESF) estão em boas
condições de uso.
TOTAL

Nunca

Raramente

Avaliações Frequentemente
negativas

Sempre Avaliações
positivas

11,90

44,50

56,40

31,40

12,20

43,60

6,70

51,60

58,30

37,70

4,00

41,70

23,60

51,60

75,20

22,90

1,90

24,80

36,00

46,80

79,80

17,10

3,20

20,30

26,70

37,70

64,40

28,20

7,40

35,60

14,30

56,00

70,30

25,70

4,00

29,70

28,42

48,42

76,84

21,05

2,11

23,16

Contempla-se, ainda, que, ao comparar a avaliação realizada no fator
Infraestrutura física, pelas porcentagens cumulativas das avaliações positivas e negativas,
entre profissionais de nível médio/técnico e superior, observou-se que os profissionais de
nível médio e técnico apresentam maior frequência de avaliação negativa (f= 282; 78,33%)
do que os profissionais de nível superior (f= 83; 72,17%), apresentando diferença
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estatisticamente significativa [x2(N= 475; 2) 145,22; p > 0.05].
Já quando feita a comparação por escolaridade através das notas da escala numérica,
c o m a p r o v a ç ã o d a n o r m a l i d a d e p e l o teste Shapiro-Wilk (W= 0,99; p= 0,7) (Ver
Figura 9), verificou-se que os profissionais de nível superior (M= 4,71; DP= 1,46) e os
profissionais de nível técnico e médio (M= 4,27; DP= 1,64) não apresentam diferenças
significativas em suas avaliações deste fator (t= 2,57; p > 0,05).

Figura 9. Histograma e gráfico de normalidade Quantil-Quantil do Fator 1.

Por fim, foram realizadas comparações das médias do fator entre as seis categorias
profissionais, observando-se que há diferença estatisticamente significativa F(5,47= 3,00; p
< 0,05). Enfatiza-se, através do post hoc Scheffé que os ACSs (M= 4,19; DP= 1,57) e os
auxiliares de enfermagem (M= 4,17; DP= 1,79) apresentaram as menores médias de
notas; e os ACDs (M= 4,95; DP= 1,61) apresentaram as maiores notas (ver Tabela 31).
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Tabela 31
Distribuição das N ot as do Fat or 1 por C at egori a Pr of issi onal

Médico Enfermeira
(M=4,54;
Fator 1:
Infraestrutura DP=1,27)
física

Média e DP
Auxiliar de Dentista
enfermagem

(M=4,76;
DP=1,50)

(M=4,17;
DP= 1,79)

ACD

ACS

(M=4,77; (M=4,95; (M=1,19;
DP= 1,57) DP=1,61) DP= 1,57)

Por fim, foram feitas comparações das médias do fator entre os 5 Distritos
Sanitários (DS), observando-se que há diferença estatisticamente significativa
[F(4,47)= 2,93; p < 0,05]. Enfatiza-se, através do post hoc Scheffé que o DS Norte 2
apresentou a pior avaliação (M= 5,23; DP= 1,66) e o DS Leste apresentou a melhor
avaliação (M= 5,86; DP= 1,22), em relação aos demais DS: Norte 1 (M=5,67;
DP=1,48), DS Sul (M= 5,45; DP= 0,58) e DS Oeste (M= 5,27; DP= 1,36).
5.2.3.2 Recursos materiais (Fator 2).
Os itens que compõem este fator refletem as crenças que os profissionais da
ESF têm sobre a disponibilidade de insumos para realização de seu trabalho (luvas, gaze,
máscaras, amálgama, seringas); vacinas para o trabalho de imunização; e remédios e
contraceptivos para distribuir aos usuários.
Obteve-se como destaque na escala ordinal a pontuação 2,56 (com índices que
variaram de 1,78 a 3,67). Observou-se que o primeiro ponto (Os recursos materiais
“Nunca” estão disponíveis) foi marcado por 8 profissionais (1,68%), o segundo (Os
recursos materiais “Raramente” estão disponíveis) apresentou-se 251 vezes (52,84%), o
terceiro (Os recursos materiais “Frequentemente” estão disponíveis) foi indicado 206
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vezes (43,37%) e o quarto ponto (Os recursos materiais “Sempre” estão disponíveis)
apresentou-se 10 vezes (2,11%). Evidenciou-se, portanto, que neste segundo fator
também predominaram as avaliações negativas, com um total de 259 (54,52%), contra
216 avaliações positivas (45,48%).
Obteve-se como nota geral de disponibilidade dos recursos materiais na escala
numérica a mais alta dos três fatores, média 5,42 (DP= 1,47) (Ver Tabela 32),
admitindo-se, assim, uma avaliação negativa, conforme mostra a Figura 10.
Tabela 32
Medidas de Tendência Central das Notas da Avaliação do Fator 2

Fator 2: Recursos
materiais

Dados estatísticos
Média e DP
Mediana
Mínimo – Máximo

(M= 5,42; DP= 1,47)
5,30
1,80 – 9,60

Figura 10. Avaliação do fator “Recursos materiais” pela média da nota atribuída
pelos profissionais.
Ao avaliar os itens do fator detalhadamente, observam-se, entretanto, algumas
nuanças: apesar de existirem péssimas avaliações em alguns quesitos, como anestesia
(81,60% negativos), amalgama (75,10% negativos) e vacina (75,10% negativos), existem
também avaliações positivas quanto à disponibilidade de gases (75,10% positivos) e
remédios (90,50% positivos) (Ver Tabela 33).
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Tabela 33
Distribuição das Respostas Posi t i vas e N egat i vas dos Profissionais da EqSF
Sobre os Itens que Compõem o Fator 2
Percentual (%)
Itens do Fator 2:
Recursos materiais
15.2 Disponibilidade de
gases
15.3 Disponibilidade de
máscaras
15.4 Disponibilidade de
amalgama
15.5 Disponibilidade de
seringa
15.6 Disponibilidade de
vacina
15.7 Disponibilidade de
anestesia
15.8 Disponibilidade de
remédio
15.9 Disponibilidade de
camisinha
15.10 Disponibilidade de
anticoncepcional
TOTAL

Nunca
disponível

Raramente
disponível

Avaliações Frequentemente
negativas
disponível

Sempre Avaliações
disponível positivas

4,00

20,90

24,90

56,80

18,30

75,10

11,80

44,00

55,80

37,90

6,30

44,20

17,70

57,40

75,10

19,20

5,70

24,90

9,90

56,50

66,40

27,80

5,90

33,60

8,80

66,30

75,10

22,10

2,70

24,90

8,80

72,80

81,60

13,50

4,80

18,40

1,70

7,80

9,50

61,20

29,30

90,50

15,60

52,00

67,60

28,60

3,80

32,40

5,70

49,90

55,60

39,60

4,80

44,40

1,68

52,84

54,52

43,37

2,11

45,48

Foram realizadas ainda comparações das avaliações do fator Recursos materiais
entre os profissionais de nível médio/técnico e superior. Nas análises da escala ordinal,
observou-se que os profissionais de nível médio e técnico apresentam maior frequência de
avaliação negativa (f=200; 55,56%) do que os profissionais de nível superior (f=58;
50,43%), apresentando diferença estatisticamente significativa [x2 (N= 475; 2) 4,45;
p>0.05].
Em seguida, foram realizadas as comparações a partir da nota de 0 a 10. Ao
considerando a normalidade encontrada pelo teste Shapiro- Wilk, (W= 0,99; p= 0,06)
(Ver Figura 11), u t i l i z a n d o o t e s t e t , verificou-se que os profissionais de nível
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superior (M= 5,53; DP= 1,51) e os profissionais de nível técnico e médio (M= 5,38;
DP= 1,46) não apresentam diferenças significativas em suas avaliações deste fator (t=
0,94; p > 0,05). Já nas comparações das médias de notas do fator entre as 6 categorias
profissionais, observou-se que há diferença estatisticamente

significativa F(5,47=

9,90; p < 0,05). Enfatizado, através do post hoc Scheffé, que os ACSs (M= 5,31;
DP=1,26) foram os profissionais que apresentaram menor pontuação, provavelmente
porque são a estes profissionais que mais são solicitados os recursos (camisinha,
anticoncepcional e remédios) pela população, e as maiores pontuações foram dos
dentistas (M= 6,34; DP= 1,19) e ACDs (M= 6,34; DP= 1,41), provavelmente porque
são os profissionais que menos tem contato com a farmácia, sala de vacinas (ver Tabela
34).

Figura 11. Histograma e gráfico de normalidade Quantil-Quantil do Fator 2.
Tabela 34
Distribuição das N ot as do Fat or 2 por C at egori a Prof issi onal

Fator 2:
Recursos
materiais

Médico

Enfermeira

(M=4,54;
DP=1,20)

(M=5,47
DP=1,57)

Média e DP
Auxiliar de
Dentista
enfermagem
(M=5,17
(M=6,34
DP=1,78)
DP=1,19)

ACD

ACS

(M=6,34
DP=1,41)

(M=5,31
DP=1,26)
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Por fim, foram feitas comparações das médias do fator entre os 5 Distritos
Sanitários, observando-se que há diferença estatisticamente significativa [F(4,47)=
7,49; p < 0,05]. Enfatiza-se, através do post hoc Scheffé que o DS Norte 2 destacou-se
por ter a pior avaliação (M= 3,56; DP= 1,43) em relação aos demais DS: Norte 1
(M=4,00; DP= 1,08), Sul (M= 4,87; DP= 1,52), DS Leste (M= 4,87; DP= 1,52) e DS
Oeste (M= 4,11; DP= 1,36).
5.2.3.3 Eficiência no atendimento (Fator 3).
Este fator refere-se aos aspectos organizacionais das Unidades de Saúde da
Família que abrangem o acesso da comunidade à ESF, verificando, segundo os
profissionais, se o atendimento na ESF funciona ou não. Divide-se em dois subfatores:
Sistema de referência e contrarreferência, que abrange os encaminhamentos para
outros níveis de complexidade; e Capacitação profissional, que reflete as crenças dos
profissionais da ESF sobre a existência, frequência e qualidade das capacitações
profissionais e treinamentos oferecidos pelos gestores municipais de saúde aos
profissionais da ESF, antes de começarem a trabalhar na ESF e durante o exercício de sua
profissão.
Através da análise dos resultados da escala ordinal, a moda desse fator foi 1,86, o
mais baixo dos três fatores (com variação entre 1,14 e 3,43). Observou-se ainda que o
primeiro ponto de medição (O atendimento “Nunca” é eficiente) foi marcado por 185
profissionais (38,95%), o segundo (O atendimento “Raramente” é eficiente) apresentou-se
254 vezes (53,48%), o terceiro (O atendimento “Frequentemente” é eficiente) foi indicado
34 vezes (7,17%) e o quarto ponto (O atendimento “Sempre” é eficiente) apresentou-se
02 vezes (0,40%). Evidenciando que neste terceiro fator também predominaram as
avaliações negativas, 439 (92,43%), contra 36 avaliações positivas (7,57%).
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Obteve-se como nota geral da “Eficiência no atendimento”, na escala de 0 a 10,
média 3,99 (DP= 1,35) (Ver Tabela 35). Este foi o fator com média mais baixa,
conforme mostra a Figura 12.
Tabela 35
Medidas de Tendência Central das Notas da Avaliação do Fator 3
Dados estatísticos
Fator 3: Eficiência

Média e DP

no atendimento

Mediana
Mínimo – Máximo

(M= 3,99; DP= 1,35)
4,00
0,43 – 8,29

Figura 12. Avaliação do fator “Eficiência no atendimento” pela média da nota
atribuída pelos profissionais.
Ao avaliarem-se ainda os itens, observou-se que a “capacitação profissional” foi o
subfator mais bem avaliado, havendo um item com avaliação positiva (62,50% dos
profissionais afirmam haver capacitação inicial), apesar de haverem avaliações negativas
nos cursos de capacitação continuada (reprovado por 56,70% dos profissionais) e
treinamento para trabalho em Saúde da Família (reprovado por 60,80% dos profissionais).
Já o subfator “Sistema de referência” apresentou os índices de reprovação mais alarmantes
do estudo, destacando-se a reprovação das vagas 96,00% dos profissionais e da
contrarreferência por 94,30% (Ver Tabela 36).
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Tabela 36
Distribuição das Respostas Posi t i vas e N egat i vas dos Profissionais da EqSF
Sobre os Itens que Compõem o Fator 3
Percentual (%)
Itens do Fator 3:
Eficiência no
atendimento
5 A central de marcação
para o encaminhamento
dos pacientes é eficiente.
7 Fui capacitado(a) pela
Secretaria de Saúde para
o trabalho que realizo na
ESF.
9
Os
profissionais
contratados para atuar na
ESF são treinados para
trabalhar
com
a
comunidade.
10
Existem
vagas
suficientes
para
o
encaminhamento
dos
pacientes para médicos
especialistas e exames.
12 A contrarreferência
(retorno à ESF dos
pacientes que foram
encaminhados
para
atendimentos em níveis
de
saúde
mais
complexos)
é
satisfatória.
13 A Secretaria de
Saúde oferece cursos de
capacitação para os
profissionais da ESF.
14 A referência para
atendimentos em níveis
de
saúde
mais
complexos é satisfatória.
TOTAL

Nunca
disponível

Raramente
disponível

Avaliações Frequentemente
negativas
disponível

Sempre Avaliações
disponível positivas

32,20

57,50

89,70

9,70

0,60

10,30

1,10

36,40

37,50

45,50

17,00

62,50

14,30

46,60

60,80

27,60

11,60

39,20

31,40

64,60

96,00

3,80

0,20

4,00

55,60

38,70

94,30

4,40

1,30

5,70

4,10

52,60

56,70

34,70

8,60

43,30

37,10

54,10

91,50

8,00

0,50

8,50

38,95

53,48

92,43

7,17

0,40

7,57
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Ao comparar a avaliação feita no fator Eficiência no Atendimento, pelas
porcentagens cumulativas das avaliações positivas e negativas, da escala ordinal, entre
profissionais de nível médio/técnico e superior, observou-se que os profissionais de nível
superior apresentam maior frequência de avaliação negativa (f=111; 96,52%) do que os
profissionais de nível médio e técnico (f=328; 91,11%), apresentando diferença
estatisticamente significativa [x2(N=475; 2) 769,45; p > 0.05].
Nas comparações das pontuações da escala de 1 a 10 desse fator por escolaridade
dos profissionais, considerando a normalidade encontrada pelo teste Shapiro Wilk,
(W=0,99; p= 0,06) (Ver Figura 13), verificou-se que os profissionais de nível superior
(M= 3,82; DP= 1,19) e profissionais de nível médio e técnico (M= 4,04; DP= 1,40), não
apresentam diferenças significativas em suas avaliações deste fator (t= 1,67; p < 0,05).

Figura 13. Histograma e gráfico de normalidade Quantil-Quantil do Fator 3.
Nas comparações das médias do fator entre as 6 categorias profissionais, observouse que há diferença estatisticamente significativa F(5,46= 3,57; p < 0,05). Enfatizando,
através do post hoc Scheffé a diferenciação entre os ACSs (M= 4,12; DP= 0,33) e os
médicos (M= 3,19; DP= 0,79), profissionais com piores avaliações, podendo-se inferir que
isso se deve ao fato de esses últimos serem os profissionais com maior rotatividade, e,
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consequentemente, os que participam de menos capacitações, enquanto que os ACSs são
os profissionais que reconhecidamente são os que mais satisfazem as diretrizes de
capacitação inicial e continuada. (ver Tabela 37).
Tabela 37
Distribuição das N ot as do Fat or 3 por C at egori a Prof issi onal
Média e DP
Médico Enfermeira Auxiliar de
Dentista
ACD
ACS
enfermagem
(M=3,74;
(M=4,06; (M=4,27; (M=4,12;
Fator 3:
(M=3,19; (M=4,02;
DP=1,68)
DP=1,24) DP=0,87) DP=0,33)
Eficiência no DP=0,79) DP=1,24)
atendimento

Por fim, foram feitas comparações das médias do fator entre os 5 Distritos
Sanitários,

observando-se

que

há

diferença

estatisticamente

significativa

[F(4,47)=14,57; p < 0,05]. Enfatiza-se, através do post hoc Scheffé que, desta vez, o
DS Sul obteve pior avaliação (M= 2,06; DP= 0,71) em relação os demais DS: Norte 1
(M= 4,79; DP= 1,40), DS Norte 2 (M= 4,25; DP= 1,71), DS Leste (M= 5,21; DP=1,25)
e DS Oeste (M= 4,15; DP= 1,56), mostrando que apesar de esse ser o DS mais rico,
com melhores índices de qualidade de vida, não funciona adequadamente a
integração da ESF com os demais níveis do sistema e as capacitações profissionais.

5.3 Resultados da Pesquisa com Usuários

5.3.1 Crenças compartilhadas dos usuários sobre a ESF.
A partir dos grupos focais, conseguiu-se descortinar, os aspectos relevantes para
avaliação da ESF. Através das “conversas” amistosas, deixou-se que os sujeitos
discorressem livremente sobre as questões norteadoras propostas, pois o controle das
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impressões é reduzido com a confiança que eles passam a ter no pesquisador. Assim, é
mitigado, lentamente, o sigilo dos seus pensamentos (Minayo, 2006). Contemplou-se
também a memória dos sujeitos, como fonte fundamental para o trabalho de reconstrução
da realidade e das experiências vividas, que se materializava através de suas falas,
respeitando emergência do subjetivo, onde os atores narram o vivido (Crapanzano, 1990).
Seguindo essa proposta, no contato com os grupos de usuários, foi possível
apreender 1.111 Unidades de Contexto Elementar (UCEs), divididas em 19 núcleos
temáticos: 1) infraestrutura física da USF; 2) recursos materiais da USF; 3) localização e
identificação da USF; 4) recursos humanos da ESF; 5) acessibilidade aos serviços da ESF;
6) atendimento preventivo; 7) sistema de referência; 8) compreensão da comunidade sobre
a ESF; 9) população alvo da ESF; 10) distritalização da ESF; 11) vínculo EqSFcomunidade; 12) Conselho Municipal de Saúde (CMS); 13) necessidade de recursos
financeiros para continuar tratamento; 14) consciência de seu papel de contribuinte; 15)
responsáveis pelas dificuldades da ESF; 16) evolução da ESF; 17) importância da ESF; 18)
uso dos serviços particulares de saúde; 19) distinção entre teoria e prática, descritos a
seguir.
5.3.1.1 Infraestrutura Física da USF.
Nessa primeira classe temática, emergiram 55 Unidades de Conteúdo Elementar
(UCEs), que refletem as crenças dos usuários sobre as Unidades de Saúde da Família
(USFs) no que se refere aos aspectos de infraestrutura física, instalações e à manutenção de
materiais permanentes (instrumentos e equipamentos), disponibilizados para a otimização
do atendimento na ESF Estes foram divididos em duas subclasses: 1.1 avaliação negativa; e
1.2 avaliação positiva, destacando-se a predominância dos problemas (f= 31; 57,41%),
conforme apresenta-se na Tabela 38.
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Tabela 38
Classe Temática 1: Infraestrutura Física da USF
SUBCLASSES
1.1 Avaliação
negativa
(31UCEs)

Problemas

21

Excesso de
reformas

10

1.2Avaliação
positiva

UCE

F

24

-

“A sala de vacina foi fechada, porque a saúde
veio e fechou, interditou, porque estava com
mofo” (P3, DL).
“Esse posto só vive em construção. Só vive
fechado,
em reforma” (P2, DN2).
2
“Sofre a infraestrutura do posto não tem o que
reclamar não” (P4, DO).

5.3.1.2 Recursos Materiais da USF.
Nesta classe emergiram as crenças que os usuários da ESF têm sobre a
disponibilidade de insumos para realização de atendimento; vacinas para o trabalho de
imunização; e remédios e contraceptivos para distribuição. Apresenta 89 UCEs, que se
dividem em quatro subclasses: 2.1 remédios (com 40 UCEs negativas; 88,89%); 2.2
insumos (com 30 UCEs negativas; 93,75%); 2.3 instrumentos e equipamentos (com 6
UCEs negativas; 100%); e 2.4 avaliação geral dos recursos materiais (com 6 UCEs
negativas; 100%), ver Tabela 39.
Tabela 39
Classe Temática 2: Recursos Materiais da USF
SUBCLASSES

f

2.1 Remédios

45

“Remédio é muito difícil” (P4, DO).

2.2 Insumos

32

“Material que não tem” (P1, DN1).

06

“Os aparelhos do dentista estão quebrados” (P5, DN1).

06

“Não tem condições o suficiente para atender uma
pessoa que precisa” (P1, DN2).

2.3 Instrumentos e
equipamentos
2.4 Avaliação geral
dos recursos materiais

UCE
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5.3.1.3. Localização e Identificação da USF.

Constituída por 39 UCEs que se dividem em duas subclasses: 3.1 avaliação
negativa; e 3.2 avaliação positiva, onde predominam as avaliações positivas (f= 25;
64,10%), conforme apresenta-se na Tabela 40. Reflete as crenças que os usuários da ESF
têm sobre a distância e o acesso físico à USF e sobre a identificação de sua fachada, para
facilitar o acesso às pessoas que não a conhecem.

Tabela 40
Classe Temática 3: Localização e Identificação da USF
SUBCLASSES
3.1 Avaliação
negativa
3.2 Avaliação
positiva

f
14
25

UCE
“Faz mais de 2 anos que não tem nomeação” (P6,
DN2).
“É o primeiro prédio do conjunto, na entrada do
conjunto” (P6, DN2).

5.3.1.4. Recursos Humanos da ESF.

Formada por 224 UCEs que se dividem em sete subclasses: 4.1 qualidade do
atendimento (predominando as avaliações negativas, f= 60; 68,18%); 4.2 quantidade de
profissionais (imperando as crítica, f= 39; 84,78%); 4.3 frequência dos profissionais
(prevalecendo as queixas, f= 12; 60%); 4.4 avaliação sobre os ACSs (sobressaltando-se as
avaliações negativas, f= 16; 64%); 4.5 permanência dos profissionais (com equilíbrio de
avaliações positivas e negativas); 4.6 causa para atendimento ruim dos profissionais (sendo
pontuada a falta de capacitação dos médicos e a falta de interesse gerada pelos salários
insatisfatórios); e 4.7 queixa sobre a inexistência de substituição de profissionais ausentes,
conforme apresenta-se na Tabela 41.
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Tabela 41
Classe Temática 4: Recursos Humanos da ESF
SUBCLASSES

f

UCE

4.1
Qualidade do
atendimento
(88UCEs)

Avaliação negativa

60

“A médica parece que tem nojo dos
pacientes porque ela não olha para ninguém”
(P4, DO).

Avaliação positiva

28

“Mas você sai de lá satisfeito com o trabalho
dele” (P5, DN1).

4.2
Quantidade de
profissionais
(46UCEs)

Avaliação negativa

39

“Agora médico é muito pouco” (P5, DN1).

Avaliação positiva

07

“Porque é cheio de estagiário lá” (P4, DO).

4.3
Frequência das
profissionais
(20UCEs)

Avaliação negativa

12

“Às vezes quando é marcado eles faltam”
(P6, DN2).

Avaliação positiva

08

“Dra. “A” ela vai todos os dias” (P3,DL).

Presentes

16

Ausentes

09

“A agente de saúde não existe mais na
comunidade” (P6, DN2)
“Às vezes, eles [ACSs] trazem o médico de
carro e consultam em casa” (P3, DN2).

Duradouros

8

“As enfermeiras são permanentes porque são
aqui do bairro” (P4, DS).

Rotativos

8

4.4
Avaliação sobre
os ACSs
(25UCEs)
4.5 Permanência
dos profissionais
(16UCEs)
4.6 Causa para
atendimento ruim
dos profissionais
4.7 Queixa sobre
a inexistência de
substituição de
profissionais
ausentes

18
11

„Mas o médico, geralmente quando sai uma
leva nova da universidade, aí eles mandam”
(P4, DS).
“Não é todo médico que é capacitado” (P5,
DN2).
“Se ele tiver de férias, ai não vem outro não”
(P4, DS).
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5.3.1.5. Acessibilidade aos Serviços da ESF.

Representa as crenças que os usuários da ESF possuem a acessibilidade aos serviços
oferecidos pela ESF, no que se refere aos horários de atendimento e quantidade de fichas.
Constituída por 210 UCEs que se dividem em duas subclasses: 5.1 avaliação negativa (com
204 UCEs); e 5.2 avaliação positiva (com 06 UCEs), destacando-se a predominância das
avaliações negativas (99,03%), conforme apresenta-se na Tabela 42.

Tabela 42
Classe Temática 5: Acessibilidade aos Serviços da ESF
SUBCLASSES

5.1
Avaliação
negativa da
acessibilidade
(204 UCEs)

5.2
Avaliação
positiva da
acessibilidade
(06 UCEs)

f

UCE

Dificuldades no
atendimento

86

“A gente que tem precisão de atendimento
médico e não tem” (P2, DN2).

Dificuldades em
pegar fichas

87

“Tem que chegar 3hs da manhã. Aí entrega
50 fichas para a semana todinha” (P5,
DN1).

Horários de
atendimentos

22

Virações dos
trabalhadores para
acessar a ESF

“Porque às vezes a gente chega lá de 10
horas para atender alguma coisa e não está
atendendo mais” (P2, DO).

09

“Paga. Manda alguma amiga descer ou vai
pagar para alguém vir tirar a ficha” (P5,
DN1).
“Foi rápido” (P2, DS).

06

152
5.3.1.6. Atendimento Preventivo.
Destacam-se nessa categoria as crenças dos usuários sobre a existência do trabalho
preventivo, preconizado pelo MS como umas das atividades principais da estratégia,
através de trabalhos de grupos de discussões, palestras, visitas escolares e domiciliares.
Contempla 49 UCEs, que se dividem em duas subclasses: 6.1 avaliação negativa dos
trabalhos preventivos (f= 30; 61,22%); e 6.2 avaliação positiva dos trabalhos preventivos
(f= 19; 38,88%) (ver Tabela 43).
Tabela 43
Classe Temática 6: Atendimento Preventivo
SUBCLASSES

6.1
Avaliação negativa
dos trabalhos
preventivos
6.2
Avaliação positiva
dos trabalhos
preventivos

f

UCE

30

“Agora grupo de discussão com funcionário mesmo,
tem não. Tem não” (P4, DS).

19

“Vieram estagiárias, pessoas que ainda não se
formaram, vieram explicar, sobre exame, como é feito,
esse tipo de coisa” (P5, DN1).

5.3.1.7. Sistema de Referência.

Abrange os encaminhamentos para outros níveis de complexidade. São crenças que
tratam da qualidade da integração da USF com o restante dos serviços municipais de saúde
que deve garantir à continuação do atendimento da comunidade, referenciando os usuários
do nível mais básico para os níveis mais especializados de atenção à saúde. Uma classe
composta por 82 UCEs, divididas em duas subclasses: 7.1 referência e 7.2
contrarreferência, destacando-se a predominância de avaliações negativas da referência
(f=70; 88,61%) (ver Tabela 44).
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Tabela 44
Classe Temática 7: Sistema de Referência
SUBCLASSES

f

7.1 Referência Avaliação negativa 70
da referência
(79UCEs)
Avaliação positiva 09
da referência
7.2

03

Contrarreferência

UCE
“Minha sogra morreu e até hoje tem uma
ultrassom dela lá para marcar” (P4, DO).
“Adorei o atendimento lá [no Onofre
Lopes]” (P3, DL).
„A gente sempre mostra mais de um
exame, para enfermeira” (P5, DN1).

5.3.1.8. Compreensão da Comunidade sobre a ESF.
Reflete as crenças que os participantes apresentam sobre a compreensão da
comunidade sobre as diretrizes e funcionamento da Estratégia Saúde da Família, bem como
da existência de informações dadas a eles pela EqSF. Formada por 22 UCES, divididas em
subclasses: 8.1 ausência de conhecimento/informação; e 8.2 acesso à informação,
destacando-se a predominância da avaliação negativa (f= 16; 72,72%), conforme
apresentado na Tabela 45.
Tabela 45
Classe Temática 8: Compreensão da Comunidade Sobre a ESF
SUBCLASSES

f

UCE

8.1
Ausência de conhecimento- 16
informação

“Os serviços que são oferecidos pelo SUS
ninguém sabe, ninguém sabe dizer” (P4, DS).

8.2
Acesso à informação

“Eu creio que sim [que a comunidade conhece o
funcionamento da ESF]” (P2, DO).

06
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5.3.1.9. População Alvo da ESF.
Reflete a crença sobre a população a qual os serviços da ESF estão destinados, pois
apesar de saber-se que seu uso é universal, independente de sexo, religião, classe
socioeconômica, este é utilizado predominantemente pelos segmentos marginalizados. Fazse presente 21 UCEs, distribuídas em três subclasses: 9.1 classe baixa; 9.2 classe média; e
9.3 ninguém. Destacando-se a confirmação da predominância da crença de que a ESF
destina-se a pobres (f= 13; 61,90%) (ver Tabela 46).
Tabela 46
Classe Temática 9: População Alvo da ESF
SUBCLASSES

f

UCE

9.1 Classe baixa 13 “Porque o SUS é o Sistema Único de Saúde para cobrir a
população de menos, baixa renda” (P6, DN2).
9.2 Classe média 02 “Pros médios” (P6, DN1).
9.3 Ninguém

06 “Nem rico, nem pobre, nem classe média A, C ou B” (P6, DN2).

5.3.1.10. Distritalização da ESF.
A presente classe temática remete-se ao princípio organizativo de distritalização,
através da qual a cidade deve ser dividida em Distritos Sanitários, com unidades que atuam
em regiões específicas, na qual cada Equipe de Saúde da Família é responsável pelas
famílias predeterminadas, pertencentes a sua zona de abrangência. São 41 UCEs que se
dividem em duas subclasses: 10.1 compreensão sobre a distritalização, que aborda as
crenças de como esta funciona; e 10.2 aspectos negativa da distritalização, que destaca os
prejuízos advindos desta, destacando a inexistência de pontuação de fatores positivos (ver
Tabela 47).
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Tabela 47
Classe Temática 10: Distritalização da ESF
SUBCLASSES

f

10.1 Compreensão sobre
a distritalização

21

É por área: área verde, área azul, amarela (P2, DO).

10.2 Aspectos negativos
da distritalização

20

Quer dizer eu não posso escolher a médica que eu
quero ser atendida (P2, DL).

UCE

5.3.1.11. Vínculo EqSF-Comunidade.

Aborda as crenças dos usuários sobre o vínculo que os usuários que utilizam as
USFs possuem com os profissionais que prestam atendimentos nelas, destacando-se 39
UCEs, que compreendem duas subcategorias: 11.1 conhecimento sobre os profissionais; e
11.2 confiança nos profissionais, onde predominam as UCEs sobre o não conhecimento
(f=12; 60%) e não confiança nos profissionais (f= 11; 57,89%) (ver Tabela 48).
Tabela 48

Classe Temática 11: Vínculo EqSF-Comunidade
SUBCLASSES

f

11.1
Conhece 08
Conhecimento
sobre os
Não conhece 12
profissionais

UCE
“Eu conheço a enfermeira” (P3, DS).
“A gente não sabe quem são os profissionais
médicos desse posto” (P6, DN2).

(20UCEs)

11.2
Confiança nos
profissionais
(19UCEs)

Confia

08

Não confia 11

“Confiar assim não confio” (P3, DS).
“No geral, eu confio no trabalho do médico” (P5,
DN1).
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5.3.1.12. Conselho Municipal de Saúde (CMS).
Essa classe temática é representada por 42 UCE que destacam as crenças dos
usuários sobre três subclasses: 12.1 conhecimento sobre o CMS; 12.2 Participação no
CMS; e 12.3 Motivos para fracasso do CMS, destacando-se que a maioria das UCEs
destacam a falta de conhecimento sobre o CMS (f= 18; 81,81%) e sua falta de participação
(f= 03; 75%), além de contemplar como principal motivo de fracasso a acomodação da
população, conforme apresenta a Tabela 49.

Tabela 49
Classe Temática 12: Conselho Municipal de Saúde (CMS)
SUBCLASSES

f

UCE

Conhece

04

“Já ouvi falar” (P6, DN1).

Não conhece

18

“Eu nunca ouvi falar desse negócio de
conselho” (P2, DN1).

12.2
Participa
Participação no
CMS (4UCEs) Não participa

01

“Eu já participei de 2 reuniões aqui” (P3, DL).

03

“Mas nunca fui não” (P6, DN1).

12.1
Conhecimento
sobre o CMS
(22UCEs)

12.3 Motivos
para fracasso do
CMS

“São acomodados” (P3, DL).
-

16

5.3.1.13. Necessidade de Recursos Financeiros para Continuar Tratamento.

Contempla as crenças sobre as condições financeiras da população de continuar o
tratamento iniciado na ESF, sobre possíveis gastos necessários, como transporte, remédios,
exames, que nem sempre são cobertos pelo SUS. São 27 UCEs que se dividem em duas
opiniões: 13.1 usuários possuem condições financeiras de continuar tratamento; e 13.2
usuários não possuem condições financeiras de continuar tratamento (ver Tabela 50).
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Tabela 50
Classe Temática 13: Necessidade de Recursos Financeiros para Continuar o Tratamento
SUBCLASSES

f

UCE

13.1 Usuários possuem
condições financeiras de
continuar tratamento

13

“Quando eu vou que tem, mas quando não, eu compro”
(P4, DN2).

13.2 Usuários não
possuem condições
financeiras de continuar
tratamento

14

“Ela não tomou o remédio, porque ela passou o
remédio para comprar e eu não pude comprar” (P2,
DO).

5.3.1.14. Consciência de seu Papel de Contribuinte.
Apresenta 9 UCEs que emergiram das crenças dos usuários sobre a consciência de
seu papel de direito sobre os serviços públicos de saúde, como algo pago pelos seus
impostos, e não como um favor oferecido pelos governantes (ver Tabela 51).
Tabela 51
Classe Temática 14: Consciência de Seu Papel de Contribuinte
SUBCLASSES
---

f
09

UCE
“E a gente não precisa pedir favor ne? Porque a gente
paga impostos é pra isso mesmo. Pra ser atendido. E
ser bem atendido” (P3, DL).

5.3.1.15. Responsáveis pelas Dificuldades da ESF.
Aglomera 20 UCEs que contém as crenças dos usuários sobre os responsáveis
pelos problemas da ESF, com três alvos: 15.1 poder local; 15.2 poder federal; e 15.3
população, conforme apresentado na Tabela 52.
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Tabela 52
Classe Temática 15: Responsáveis pelas Dificuldades da ESF
SUBCLASSES

f

UCE

10 “Para os governantes, eles acham que esse posto esta
funcionando. Você não acha que é maquiado não. A população
é que não tem atendimento. Mas ele vem verba sim” (P6,
DN2).
15.2 Poder federal 01 “Já vem lá de cima, dos governantes” (P3, DL).
15.1 Poder local

15.3 População

09 “Por isso que eu tô dizendo a culpa disso tudo é a gente” (P6,
DN1).

5.3.1.16. Evolução da ESF.
São 32 UCEs que se dividem em três subclasses: 16.1 evolução; 16.2 regresso; 16.3
desejo de mudança (ver Tabela 53).
Tabela 53
Classe Temática 16: Evolução da ESF
SUBCLASSES

f

UCE

16.1 Progresso

06

“O posto ajeitou” (P6, DN1).

16.2 Regresso

08

“Eu acho que tá piorando” (P5, DN1).

16.3 Desejo de mudança

08

“A gente só deseja melhoras” (P2, DN2).

5.3.1.17. Importância da ESF.

É composta por 53 UCEs que refletem as crenças dos usuários sobre o uso e
importância da ESF para a comunidade. Distribui-se em duas subclasses: 17.1 importante; e
17.2 não importante, com maior número de registros (f= 37; 66,07%) (ver Tabela 54).
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Tabela 54
Classe Temática 17: Importância da ESF
SUBCLASSES

f

UCE

17.1 Importante

16

“É importante, porque a gente precisa né?” (P2,
DO).

17.2 Não importante

37

“Se fosse um prédio para dar, que os moradores de
rua fosse morar lá, era melhor para mim” (P6, DN2).

5.3.1.18. Uso dos Serviços Particulares de Saúde.
A classe é composta por 48 UCEs que emergiram pela narrativa de experiências dos
usuários sobre o apelo ao uso dos serviços privados de saúde, como substituição aos
serviços de difícil acesso do SUS. São três subclasses: 18.1 O uso dos serviços privados;
18.2 Comparações entre serviços públicos e particulares; e 18.3 Virações financeiras para
uso de serviços particulares (ver Tabela 55).
Tabela 55
Classe Temática 18: Uso dos Serviços Particulares de Saúde
SUBCLASSES

f
16

UCE
“Paguei 65,00 numa consulta particular”
(P6, DN1).

Vantagens do
particular

06

Problemas
compartilhados

07

“Você sabe que vai fazer, porque você tá
pagando. No estado você não recebe ele
ne?” (P6, DN1).
“E mesmo assim pagando é a mesma
coisa. Tem que depender de tudo isso”
(P1, DS)

18.1
O uso dos
serviços
privados
18.2
Comparações
entre serviços
públicos e
particulares
(13UCEs)

18.3 Virações
financeiras para
uso de serviços
particulares

19

“A gente às vezes tem que parar de
comprar alguma comida, alguma coisa
que necessita para as crianças para manter
um plano de saúde” (P6, DN2)
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5.3.1.19. Distinção entre Teoria e Prática.
Esta última classe temática é composta por 9 UCEs que apresentam as crenças dos
usuários da Estratégia Saúde da Família sobre a distinção existente entre as diretrizes
teóricas de seu funcionamento, tal como preconizado pelo Ministério da Saúde na
legislação, e a realidade prática no cotidiano de suas ações (ver Tabela 56).
Tabela 56
Classe Temática 19: Distinção Entre Teoria e Prática
SUBCLASSES

f

---

09

UCE
“Só que o Brasil não cumpre as suas leis... Por que ali
é uma fachada. Ali não existe” (P6, DN2).

5.3.2 Perfil biodemográfico dos usuários da Estratégia Saúde da Família.
As variáveis utilizadas na descrição do perfil biodemográfico dos profissionais
foram: sexo, idade, estado civil, escolaridade (analfabeto, fundamental incompleto,
fundamental completo, médio incompleto, médio completo e superior), quantidade de
pessoas residentes na casa, renda da casa, existência de plano de saúde, profissão e ajuda de
programas do governo federal. Através da estratificação da amostra, os 390 usuários
estavam igualmente distribuídos por sexo (195 homens e 195 mulheres), faixa etária (138
jovens até 18 anos, 138 adultos de 19 a 54 anos e 138 idosos acima de 55 anos) e entre os
cinco Distritos Sanitários -DS (78 usuários em cada), possuindo uma idade média de 39,12
anos (DP= 21,68), com valores variantes entre 9 e 93 anos. Observou-se ainda que eram
semelhantes os números de solteiros (f= 182; 46,70%) e casados (f= 172, 44,1%), havendo
apenas 22 divorciados (5,60%) e 14 viúvos (3,60%); e que os níveis de escolaridade eram
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relativamente baixos, onde apenas 22,10% (f= 86) concluiu o ensino médio, como
apresenta a Tabela 57.
Tabela 57
Caracterização dos Usuários da ESF por Escolaridade (N= 390)
Variáveis
Analfabeto
Fundamental incompleto
Fundamental completo
Médio incompleto
Médio completo
Superior
TOTAL

f

Percentual (%)

33
147
54
51
86
19
390

8,50
37,70
13,80
13,10
22,10
4,90
100%

Ao questionar-se o número de residentes da casa, observou-se que a média de
pessoas por casa é de 3,97 (DP= 1,85), com variações de 1 a 13 pessoas. Já a renda média
mensal da casa, somando a renda de todos que residem na casa, foi de R$ 1.488,77
(DP=1.187,57), com valor mínimo de R$140,00 e máximo de R$7.000,00. A partir desses
dados, foi possível obter ainda a renda per capita dos usuários da ESF, observando-se uma
média de R$506,06/pessoa (DP= 796,40), com valores entre R$28,00 e R$6.800,00.
Discrepância que pode ser explicada pela alta variabilidade nos tipos de ocupações laborais
dos participantes e do alto número de desempregados (f= 120; 30,76%) (ver Tabela 58).
Destaca-se ainda que um número considerável dos participantes recebe ajuda financeira de
programas do governo federal (f= 83; 21,30%).
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Tabela 58
Caracterização dos Usuários da ESF por Atividade Laboral (N= 390)
Tipo de ocupação laboral
Desempregado
Aposentado
Estudante
Funções em construção civil
Doméstica
Autônomo
Funcionário público
Vendedor no comércio
Professor
Auxiliar de serviços gerais
Vigia/porteiro
Funções em salão de beleza
Motorista
Jardineiro
Garçom
Costureira
Técnico de enfermagem
Auxiliar administrativo
Pensionista
Mecânico
Outros
TOTAL

f

Percentual (%)

120
51
46
21
16
15
15
10
10
10
10
08
06
05
04
04
04
04
03
03
25
390

30,76
13,07
11,80
5,38
4,11
3,85
3,85
2,56
2,56
2,56
2,56
2,05
1,54
1,28
1,03
1,03
1,03
1,03
0,77
0,77
6,41
100%

Contemplando-se, por fim, que a maioria dos participantes (f= 305; 78,20%) não
possui planos de saúde, embora um considerável número desses entrevistados (f= 85;
21,80%) possui planos de saúde e é usuário da Estratégia Saúde da Família.
5.3.3 Construção de uma medida psicológica de avaliação da ESF a partir
das crenças de seus usuários.
Após a análise dos grupos focais, foi realizada uma cuidadosa seleção dos
atributos (variáveis) que continuaram no foco de análise p a r a a v a l i a ç ã o d a E S F ,
pois, caso os atributos selecionados não fossem mensurados corretamente, corria-se o
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risco de avaliá-los erroneamente.
Para c o n s t r u ç ã o d e u m instrumento p r e c i s o , baseou-se nos três polos
(teórico, empírico/ experimental e analítico) elaborados por Pasquali (1999). No polo
teórico enfocou-se a teoria acerca do construto para o qual se pretendia desenvolver um
instrumento e fundamentá-lo para construção dos itens. No polo empírico ou experimental
foram definidas as etapas e técnicas de avaliação do instrumento piloto para se ter um
instrumento com qualidade psicométrica. Por fim, no polo analítico estabeleceram-se os
procedimentos de análises estatísticas dos dados na verificação da validade e a precisão do
instrumento.
Ao final da pesquisa com grupos focais, conforme mostra a Figura 14, foram
selecionados 19 atributos. A partir desses, foi elaborado um questionário contendo 57
itens, que foi submetido a uma banca composta por cinco juízes, psicólogos sociais, com
experiência em psicometria, avaliação de programas e conhecedores da ESF, buscando
identificar os problemas no instrumento, onde todos os componentes da banca sabiam a
origem dos itens e a sua intenção, sendo finalizado o instrumento com 64 itens. Então, com
ajuda de 20 usuários, foi realizada a validação semântica dos itens, para adequação desses
à compreensão da comunidade, tornando-os claros e sem dificuldade de compreensão; e a
validação de construto, solicitando ainda a esses usuários que expressassem o que o item
questionava, a fim de verificar se ele media o que pretendia. Assim, foi concluída a etapa
teórica e o instrumento a ser utilizado na aplicação da escala ficou com 64 itens (ver
distribuição detalhada das categorias, subcategorias, h i p ó t e s e s e i t e n s no Apêndice
H).
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Figura 14. Modelo teórico original da Escala de Avaliação da ESF por seus usuários.
Na sequência, após coleta de dados, na etapa empírico/experimental, para
verificação da adequação conceitual foram realizadas análises estatísticas. Inicialmente, as
respostas SIM foram codificadas como “1” e NÃO como “2”. Todas as afirmativas, seja
as de avaliação positiva sobre a ESF, seja as negativas, foram convertidas para positivas,
sendo recodificados os pontos negativos.
No início das análises, verificou-se, entretanto, que o primeiro valor exigido para a
permissão da realização da análise fatorial (AF) era abaixo do esperado (KMO=0,52).
Observou-se ainda que isso ocorria em decorrência da heterogeneidade da amostra, uma
vez que os valores de KMO apresentaram-se ora aceitáveis, ora subestimados, ou até
mesmo inviáveis de rotação pelo programa SPSS, a depender da característica
biodemográfica da amostra (Distrito Sanitário, escolaridade, ou faixa etária). Na Tabela 59,
verifica-se que o DS Sul foi o único que processou, mesmo assim com KMO baixo. Já nas
rotações de AF por escolaridade, observou-se que apesar de algumas não serem possíveis
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(médio incompleto, médio completo e superior), a amostra exclusiva de ensino
fundamental (incompleto e completo), além de ser processada, proporcionou valores
aceitáveis de KMO. Observa-se, ainda, que todas as rotações de AF por faixa etária foram
possíveis de serem realizadas, destacando-se os valores aceitáveis para adultos e idosos.
Tabela 59
Índices de KMO Apresentados em Análise Fatorial Segmentada por Distrito Sanitário,
Escolaridade e Faixa Etária (N= 390)
Distrito Sanitário
Sul

KMO
0,42

Escolaridade

KMO

Analfabeto
Fundamental incompleto
Fundamental completo

0,46
0,70
0,64

Faixa etária

KMO

Jovem
Adulto
Idoso

0,46
0,64
0,70

Assim, é compreendida a razão para a dificuldade de adequação dos valores
psicométricos para uma amostra que, apesar de possuir algo em comum (o uso dos serviços
fornecidos pela ESF), se apresenta bastante heterogênea, tanto pela apresentação
multifacetada da ESF, que se diferencia ao longo de seus cinco Distritos Sanitários, no que
se refere à infraestrutura, recursos materiais, disponibilidade de profissionais, como
também pela própria estrutura de crenças que se diferenciam a partir das experiências de
sujeitos com diferentes níveis de escolaridade e de diferentes idades.
Traçada, todavia, a meta pela formação de uma escala única que tornasse possível a
avaliação da ESF por todo o seu heterogêneo público, buscou-se opções para validação de
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seus valores psicométricos. Dentre várias tentativas, a solução mais plausível foi a
seguinte:
1. Realizou-se a AF pelos Componentes Principais (Principal Components - PC), fazendo
exigência mínima de que na matriz de correlação entre os itens, os coeficientes fossem
maiores que 0,30;
2. Observou-se que do total de 64 itens da escala original, 35 itens não obedeciam a esse
critério mínimo, sendo eliminados, restando apenas 29 itens;
3. Os 29 itens restantes passaram a ser tratados como os únicos “itens originais” e, a partir
de então, foi realizada nova AF, que obedecia a todas as exigências psicométricas.
Ao fim desse processo, observou-se o modelo teórico final dos atributos, que será
explicado em detalhes no tópico seguinte, juntamente com a validade fatorial do
instrumento (Figura 15).

Figura15. Modelo teórico final da Escala de Avaliação da ESF por seus usuários.
5.3.4 Qualidades psicométricas da Escala de Avaliação da Estratégia Saúde da
Família por seus usuários.
Ao início das análises, considerou-se a adequação de se efetuar uma análise fatorial
com o conjunto de 29 itens restantes desta medida, o que foi plenamente corroborado
pelo KMO=0,70 e pelo Teste de Esfericidade de Bartlett, x 2= 1291,22, p < 0,001, sendo
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estes dados considerados relativamente bons, de acordo com o manual do SPSS de
Pereira (1999) e Foster et al. (2006). A análise dos 390 sujeitos atendeu também ao
critério de Tabachnick e Fidell (2013), pois havia uma proporção de 13,45 indivíduos por
item.
Foi, então, empregada a análise fatorial, através do método dos Componentes
Principais (Principal Components - PC) para aglomerar os itens e verificar a fatorialidade
da matriz. Foram encontrados inicialmente dez fatores com eigenvalues superiores a 1,
que explicavam 64,14%

da variância total do construto estudado. Foi decidido,

entretanto, que a melhor adequação dos fatores estava apresentada na PC de 1 fator, que
aglomerava melhor os itens, como mostra o gráfico de sedimentação - scree plot (Ver
Figura 16). Dar-se ênfase também que esse fator possui eigenvalue (4,13) diferenciado
dos demais (1,55; 1,50; 1,42; 1,34; 1,20). Examinou-se a matriz de correlação entre os
itens e e x c l u i u - s e m a i s 4 itens que apresentavam coeficientes menores que 0,30.
Deste modo, o instrumento final ficou com 25 itens, aglomerados em um único fator,
subdividido em quatro subfatores e explicando 17,19 % da variância total do construto
estudado. Os resultados destas análises com os itens que compõem o instrumento final e
suas cargas fatoriais podem ser observados na Tabela 60.

Figura 16. Scree Plot da Escala de Avaliação da ESF por seus usuários.
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Tabela 60
Análise Fatorial Exploratória com Método do Principal Components – PC
ITEN
6. Os equipamentos e instrumentos do PSF (estetoscópio,
balança, aparelho de pressão, cadeira do dentista) funcionam
corretamente.
11. Os profissionais do PSF vêm todos os dias, de segunda a
sexta-feira, de manhã e de tarde.
12. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) passam na
minha casa pelo menos uma vez por mês.
15. Acho errado quando o médico da minha área/rua não vem
(porque faltou ou está de férias), e não posso ser atendido por
outro médico de outra área.
17. Aqui no bairro precisamos de mais outra equipe de PSF.
18. Todos os dias, muitas pessoas ficam sem atendimento no
PSF, porque faltaram fichas.
19.São distribuídas poucas fichas de atendimento no PSF.
20. As pessoas precisam acordar de madrugada para pegar ficha
e garantir o atendimento no PSF.
21.No PSF do meu bairro existe um acolhimento para verificar
qual o meu problema e a urgência dele antes de eu ser atendido.
22. Algumas pessoas ficam sem atendimento, porque o PSF só
funciona de dia, no horário em que elas estão trabalhando.
23. Conheço pessoas que tiveram que faltar no emprego para ser
atendido no PSF.
24. A falta de atendimento a noite dificulta o acesso dos
trabalhadores ao atendimento no PSF.
27. É difícil conseguir consulta para o médico especialista
(cardiologista, oftalmologista, dermatologista, etc).
28. Demora mais de 1 mês para conseguir marcar um exame.
29. Já tive dificuldade de marcar o retorno para o médico
especialista (cardiologista, oftalmologista, dermatologista) que
me atendeu.
9. O atendimento dos profissionais do PSF é bom.
39. No PSF não posso escolher o médico que vai me atender.
42. Já desconfiei na consulta do que o médico me falou.
43. Eu confio nos profissionais do PSF.
44. Frequentemente é feita uma reunião com a comunidade para
falar sobre os problemas do PSF.
54. O PSF do meu bairro só piora.
57. O hospital resolve melhor meu problema de saúde do que o
PSF.
61. Se eu pudesse escolher, ao invés de ir ao PSF, iria a uma
clínica particular.
62. Acho o atendimento na clínica particular mais rápido do que
no PSF.
63. Tem diferença entre o que diz a lei sobre o atendimento na
área da saúde e como ela acontece na prática.

1
0,35

FATOR 1
2
3

0,40
0,32

0,32
0,42
0,60
0,38
0,36
0,52
0,37
0,47
0,47
0,44
0,56

0,38
0,46
0,34
0,40
0,53
0,43
0,40
0,37
0,34
0,39

4
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O único fator intitulado “Eficiência do atendimento na ESF” é composto pelos 25
itens da escala, com saturação mínima de 0,32 (itens 15 e 17) e máxima de 0,56 (item
29), com índice de consistência interna (Alpha de Cronbach) de 0,77, e reflete as crenças
dos usuários sobre a eficiência do atendimento dos diferentes serviços prestados pela
ESF, sendo subdivido em quatro subfatores: 1) acesso ao atendimento em ESF; 2) acesso
ao sistema de referência; 3) vínculo EqSF- comunidade; e 4) comparação entre ESF e
outros serviços. Descreve-se a seguir a definição constitutiva de cada subfator.
O primeiro subfator, “Acesso ao atendimento em ESF”, possui 12 itens que
traduzem as crenças dos usuários sobre a acessibilidade aos serviços da ESF, destacandose a quantidade de profissionais e sua frequência de trabalho, quantidade de fichas
distribuídas para atendimento e a necessidade de “madrugar” ou faltar emprego para
consegui-las, ausência de horários noturnos para atendimento aos trabalhadores,
existência de acolhimento para separação dos atendimentos por urgência, adequação dos
instrumentos e equipamentos e visitação dos ACSs nos domicílios.
O subfator “Acesso ao sistema de referência” possui 3 itens que expressam as
crenças dos usuários sobre o encaminhamento feito pela ESF para os demais níveis de
atenção para a realização de exames e consultas especializadas, bem como a
contrarreferência, retorno, dos pacientes ao médico de origem na ESF.
O terceiro subfator, “Vínculo EqSF- comunidade” possui 5 itens que contemplam a
avaliação que os usuários fazem sobre o atendimento dos profissionais, bem como sobre o
vínculo de confiança que tem com eles. São também apresentadas suas crenças sobre a
distritalização e a definição prévia dos profissionais de cada microrregião. Fala-se ainda
sobre a existência de reuniões entre EqSF e comunidade para falar sobre os problemas das
USFs, seguindo o princípio do SUS de participação popular.
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O último subfator, “Comparação entre ESF e outros serviços”, é formado por 5 itens
que reflete as crenças dos usuários sobre o atendimento na estratégia, comparando-a com
o atendimento dos hospitais, de clínicas particulares, comparando-se ainda os serviços
prestados nas USFs com seus aspectos teóricos, tais como preconizados pela legislação.
5.3.5 Análise descritiva do fator da Escala de avaliação da ESF por seus
usuários.
Para análise dos resultados das avaliações dos usuários, através da escala
dicotômica, elaborou-se um escore total para o fator, que corresponde ao somatório
dos pontos de resposta dos itens que o formam. É lembrado que todos os itens do
fator foram convergidos para afirmações positivas e todas as afirmações em que o
participante concordasse, oferecendo avaliação “positiva” da ESF, obteve resposta
“SIM”, computado com valor 1; e todas as afirmações em que o participante não
concordasse, caracterizando-se avaliação “negativa” da ESF, obteve resposta
“NÃO”, computado com valor 2. Nesta etapa, entretanto, os valores das avaliações
“negativas”, respostas “NÃO”, foram recodificadas para o valor 0. Desta forma, o
escore mínimo para o fator, que possui 25 itens, é 0 ponto e o máximo é 25 pontos.
Deste modo, numa avaliação extremamente positiva o usuário deveria
responder “sim” para os 25 itens, pontuando 25 (valor máximo), enquanto que para
uma avaliação extremamente negativa o usuário deveria responder “não” para os 25
itens, obtendo zero escore (valor mínimo). Ressalta-se ainda que para computar o
somatório dos 25 itens não foi levado em consideração as cargas fatorias dos itens do
fator, pois como seus pesos variavam entre 0,32 e 0,56, o que mostrava uma
variabilidade razoável, optou-se por considerar a homogeneidade dos itens e tratá-los
como se seus pesos e sua importância no fator fossem iguais.
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Contempla-se que o mesmo procedimento foi utilizado na interpretação dos
dados dos quatro subfatores (SF), adequando a pontuação total à quantidade de itens
de cada um deles: SF1- 12 itens; SF2- 3 itens; SF3- 5 itens; SF4- 5 itens (ver Tabela
61). E para melhor vizualização da comparação desses 4 subfatores, optou-se, ainda,
por oferecer, paralelamente à pontuação do somatório individual de cada um deles,
uma pontuação padronizada, gerada através de uma transformação linear da
pontuação original por meio de regra de três simples e converção para uma escala de
0 a 100%. Por fim, foi acrescentado ainda às analises, o resultado individual de
alguns itens de cada subfator.
Tabela 61
Pontuação Mínima e Máxima Permitidas do Fator Geral
Variável
Componente geral: Eficiência do atendimento
na ESF
SF1: acesso ao atendimento em ESF
SF2: acesso ao sistema de referência
SF3: vínculo EqSF- comunidade
SF4: comparação entre ESF e outros serviços

Pontuação mínima

Pontuação máxima

0

25

0
0
0
0

12
7
5
5

O fator geral “Eficiência do atendimento na ESF”, com 25 itens, apresentou
uma média de respostas 6,35 (DP= 3,89), com pontuação mínima 0 e máxima 23.
Isso significa que, em média, os participantes avaliaram positivamente 6 dos 25
itens. Padronizando para uma escala de 0 a 100%, significa apenas 25,40% de
aprovação (ver Figura 17).
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Figura 17. Avaliação do componente “Eficiência do atendimento na ESF”.
O subfator 1, “Acesso ao atendimento em ESF”, com 12 itens, apresentou
média 2,85 (DP= 2,03), com pontuação mínima 0 e máxima 12. Observa-se,
portanto, que, em média, os participantes avaliaram positivamente 2 dos 12 itens.
Isso significa que 23,75% das respostas foram de aprovação. Pode-se inferir que o
acesso à ESF é considerado negativo pelos seus usuários (ver Figura 17).
Contempla-se, ainda, que os melhores itens avaliados nesse subfator foram os que se
referem à frequência dos profissionais- item 11 (52,80% de aprovação) e visitação
dos ACSs aos domicílios- item 12 (55,90% de aprovação). Alguns outros dados são
alarmantes: 87,90% dos participantes reclamam da necessidade de acordar de
madrugada para pegar ficha (item 20), 93,80% reprovam a quantidade de fichas
(item 19), 90,00% reclamam a necessidade de mais profissionais (item 17) e 95,60%
falam da necessidade de um turno noturno para atendimento (item 24).
O segundo subfator, “Acesso ao sistema de referência”, com 3 itens,
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apresentou média 0,65 (DP= 0,85), com pontuação mínima 0 e máxima 3. Isso
significa que 21,67% das respostas foram de aprovação. Pode-se inferir que o
encaminhamento e retorno para exames e médicos especialistas são considerados
negativo pelos seus usuários (ver Figura 17). Dados esses que se apresentam ainda
mais preocupantes quando considerado que os índices de reprovação dos usuários é
87,40% para o encaminhamento para especialista (item 27), 83,10% para exames e
64,10% para retornos.
O subfator 3, “Vínculo EqSF- comunidade”, com 5 itens, apresentou média 2,25
(DP= 1,30), com pontuação variando entre 0 e 5. Observa-se, portanto, que 45,00% das
respostas foram de aprovação. Pode-se inferir que o vínculo da comunidade com os
profissionais que atuam na ESF é considerado negativo pela maioria dos seus usuários
(ver Figura 17). Destaca-se, entretanto, que esse foi o construto melhor avaliado, onde só
foi apresentado um item negativo, o 39, com 85,10% (f= 332) de reprovação a não
possibilidade de escolha do profissional para atendimento, em virtude da distritalização.
Sendo positiva a avaliação sobre a qualidade dos atendimentos (f= 242; 62,10%), item 9,
e a confiança que o usuário tem nos profissionais (f= 259; 66,40%).
O último subfator, “Comparação entre ESF e outros serviços”, com 5 itens,
apresentou média 0,60 (DP= 0,84), com pontuação variando entre 0 e 4. Verificando-se,
assim que a média de itens aprovados nesse construto é inferior a 1. Observa-se, portanto,
que 12% das respostas foram de aprovação. Pode-se inferir que ao comparar-se a ESF
com outros serviços, sua avaliação é negativa pela maioria dos seus usuários (ver Figura
17). Constata-se, portanto, que a ESF foi considerada menos eficaz do que o hospital por
79,20% (f= 309) dos participantes, havendo a preferência pelas clínicas particulares por
93,60% (f= 365) dos participantes. Contempla-se ainda que 92,60% (f= 361) afirma a
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distinção entre a teoria e prática.
É possível verificar ainda que as avaliações do fator geral “Eficiência do
atendimento na ESF” são diferenciadas quando realizadas comparações a partir dos
dados biodemográficos, o que reforça a hipótese de alta heterogeneidade da população
usuária de ESF e dificuldade de construção de um instrumento único de avaliação da ESF
pelos seus usuários. Ao considerar a não normalidade dos dados apresentadas pelo
Shapiro-Wilk (W=0,92; p= 0,00), observou-se na variável sexo, através do MannWhitney, uma diferença estatisticamente significativa (U=16870,00, p < 0,05), onde a
pontuação dos homens (M= 6,80; DP= 4,22) é mais alta que das mulheres (M= 5,91; DP=
3,49), provavelmente porque as mulheres são as maiores frequentadoras da ESF,
deparando-se mais constantemente com suas deficiências. Na variável idade, através do
Kruskal-Wallis, observou-se uma diferença estatisticamente significativa [χ2 (2, N= 390)
= 5,89, p < 0,05], em que os idosos apresentam a melhor avaliação (M= 6,93; DP= 4,26),
sugerindo uma melhor atenção ao idoso; na variável escolaridade, através do KruskalWallis, uma diferença estatisticamente significativa [χ2 (5, N = 390) = 17,11, p < 0,05],
em que os usuários com menor escolaridade apresentam melhores avaliações (analfabetoM= 8,94; DP= 5,07; fundamental incompleto-M= 7,12; DP= 4,28), podendo-se inferir que
as pessoas com menor grau de instrução são menos exigentes; na variável Distrito
Sanitário, através do Kruskal-Wallis, uma diferença estatisticamente significativa [χ2 (4,
N= 390) = 20,09, p < 0,05], em que os usuários com piores avaliações são do Norte 2 (M=
4,79; DP=2,56) e Oeste (M= 4,80; DP= 3,03) e a melhor avaliada é a zona sul (M= 8,13;
DP=5,19) (ver Tabela 62).
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Tabela 62
Avaliação do Fator 1 a Partir das Variáveis Biodemográficas
Variável

Média e
DP

Sexo

Idade

Mulheres
(M=5,91;
DP=3,49)

Jovens
(M=6,30;
DP=3,48)

Homens
(M=6,80;
DP=4,22)

Adultos
(M=5,83;
DP=3,85)
Idosos
(M=6,93;
DP=4,26)

Escolaridade
Analfabeto (M=8,94; DP=5,07)

Fund. Inc. (M=7,12;DP=4,28)

Distrito Sanitário
N1 (M=7,29; DP=3,42)

N2 (M=4,79; DP=2,56)

Fund. Compl.(M=5,59; DP=2,86) Sul (M=8,13; DP=5,19)

Médio Inc. (M=5,54; DP=2,82)

L (M=6,65; DP=3,64)

Médio Compl.(M=5,17; DP=3,03) O (M=4,80; DP=3,03)
Superior (M=7,12; DP=4,28)
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6. Discussão

177
A

presente

pesquisa,

dividida

em

três

subestudos

metodologicamente

independentes, objetivou avaliar a Estratégia Saúde da Família (ESF) em Natal, Rio Grande
do Norte, a partir das crenças de todos os seus atores sociais: 1) os gestores dos Distritos
Sanitários; 2) os profissionais das Equipes de Saúde da Família (EqSF); e 3) os usuários da
ESF. Deste modo, pretendeu-se conhecer a realidade de funcionamento da ESF sob um
aspecto global, passando por todo seu processo, desde a formulação (com gestores),
passando pela implementação (com profissionais), até seus resultados (com usuários).
Sabe-se, pois, que estes, através de suas experiências, respectivamente, de gestão, trabalho
e atendimento na estratégia, adquirem crenças sobre a ESF, denotando uma avaliação ou
julgamento que influencia seu comportamento e afeto frente a esse objeto.
Essas crenças, quando medidas através de instrumentos rigorosamente elaborados,
podem ser mensuradas, identificando os aspectos positivos e negativos desse serviço de
saúde em todos os seus processos (gestão, operacionalização e produto em forma de
atendimento), e servir de subsídio para a tomada de decisões em prol da melhoria de suas
ações.
6.1 Discussão da Pesquisa com Gestores

Como mostra a literatura, os programas e estratégias se fundamentam em várias
etapas, onde os seus formuladores e gestores encontram-se no início do processo de sua
construção (Belloni et al., 2003; Rico, 2006). Cargos complexos que necessitam de
conhecimento político e técnico (CONASS, 2006, 2007a; MS, 2001b, 2005, 2009a; Souza,
2002) e que, exigem a nomeação de pessoas qualificadas e em processo permanente de
capacitação (Martins, 2008).
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Mesmo com a complexidade do cargo e com a grande responsabilidade que exige
dedicação exclusiva (CONASS 2003a, 2003b, 2011a, 2011b), observou-se no perfil
biodemográfico dos gestores que 4 (44,44%) deles afirmam possuir outros empregos
(número que pode ser maior, se considerada a desejabilidade social), confirmando a
hipótese 1. Fato que já se apresenta como um dos problemas iniciais da ESF, tornando
questionável a capacidade desses gestores em terem disponibilidade para todas as
necessidades que um cargo de gestor em saúde pública pode demandar.
Quanto ao perfil educacional e técnico-profissional, observou-se que a maioria dos
gestores (f=6; 66,70%) é formada em administração, confirmando a hipótese 2, e afirmam
terem feito curso de capacitação para o cargo (f=5; 55,60%), o que confirma a hipótese 3.
Estes dados não corroboram com o estudo de Martins (2008), onde a maioria não tinha
formação para gestão, nem havia realizado capacitações. Evidencia, portanto, que nesse
quesito a capital potiguar encontra-se com indicador melhor do que o esperado. Deve-se,
porém destacar três fatos: a representatividade dos excluídos desses números (f=3;
33,30%), que não tem formação superior em áreas congruentes com o cargo; a ausência de
formação em cursos da área de saúde em todos os gestores; e do não cumprimento absoluto
da lei, que diz que todo profissional que atue na saúde pública deve fazer as capacitações
iniciais, e participarem da capacitação continuada (Brasil, 2001a; 2001b; 2004b).
Outro fato importante é que 8 (88,90%) dos gestores ocuparam o cargo por
indicação política, confirmando a hipótese 5 e corroborando com os estudos de Azevedo
(2010) e Martins (2008), que também evidenciaram que essa forma de ingresso muitas
vezes sobrepõe-se ao critério de adequação do perfil para o cargo. Pode-se inferir, portanto,
que esse seja o ponto inicial da corrente de erros operacionais do SUS, juntamente com a
disponibilidade do gestor, pois, como afirma Martins (2008), a qualificação dos
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representantes da saúde, daqueles que estão envolvidos nos processos de direção, condução
e comando das ações, provavelmente, é um fator que interfere na eficiência, eficácia e
efetividade do SUS.
Como consequência, na segunda parte desse estudo com os gestores, verificou-se
que a capacitação inicial realizada pela maioria deles não compensou a falta de perfil. Na
avaliação do conhecimento dos gestores sobre o SUS e a ESF, observou-se que a maioria
deles (f= 06; 66,70%) não sabe sequer diferenciar o SUS da ESF, tratando-os como
sinônimos, portanto refutando a hipótese 5. Seus princípios são desconhecidos por 6
(66,70%) dos gestores, o que confirma a hipótese 6. A maioria (f=5; 55,60%) ainda não
sabe identificar para quem o SUS está destinado, confirmando hipótese 7. Observa-se ainda
que 4 (44,40%) dos gestores não compreendem o significado de sistema de referência e 3
(33,30%) não sabem como ele funciona (hipótese 8 confirmada). Destes, 5 (55,60%) não
compreendem o significado de gestão em ESF, refutando a hipótese 9. Números alarmantes
de aspectos até então não contemplados pela literatura e que reforçam a preocupação do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde com a qualificação desses gestores (CONASS,
2006, 2007a). Afinal, como gerir aquilo que não se conhece?
Outro fator crucial para a organização do sistema é o próprio processo de gestão e
fiscalização da ESF. Conforme defende a legislação é crucial o envolvimento dos três
níveis de gestão (nacional, estadual e municipal) entre si e com os gestores que estão
localizados nos postos “onde as coisas acontecem” (MS, 2000). Fator determinante de sua
boa gestão e defendido amplamente na literatura (Faleiros, 2003; Gerschman & Santos,
2006; Gomes, 2002; Melo, 2009; Oliveira, 2008). Verificou-se que nesse quesito, a capital
potiguar funciona satisfatoriamente, sendo afirmada por todos os gestores a integração entre
os Distritos Sanitários (DS) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), confirmando a
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hipótese 10. Fator esse que coloca Natal numa situação positiva em relação à gestão, pois é
fundamental para a boa gestão da ESF que haja uma conexão entre os DS, que estão
próximos das USFs, identificando suas necessidades, e a SMS, que possui um poder
executivo maior, em proximidade com as gestões estadual e federal.
Destaca-se, todavia, que para que a gestão seja eficaz, ela deve funcionar
paralelamente integrada aos Conselhos Municipais de Saúde (CMSs). Pois se aos DSs e à
SMS cabem o papel executivo da política de saúde, cabe ao CMS a tarefa de deliberar as
diretrizes dessa política, acompanhando as ações e fiscalizando a utilização de recursos
(CONASS, 2003a, 2006, 2007a; 2011a, 2011b; MS, 2001a, 2001b, 2005, 2009a). Nesse
último quesito, observa-se uma má atuação dos gestores em Natal, ressaltando-se que
apenas 3 deles (33,30%) participam de suas reuniões, confirmando a hipótese 11, e
corroborando com os estudos de Martins (2008). Fato que minimiza a qualidade da gestão,
afinal não adianta haver integração entre SMS e DSs para a execução da ESF, se não há
integração com o CMS. Essa desintegração quebra, pois, um dos princípios básicos do
SUS, a participação popular. A ausência da gestão em suas reuniões silencia a voz de
profissionais e comunidade e conduz um executivo independente e imperioso.
Para avaliar a boa gestão da ESF as atividades não podem, entretanto, resumir-se à
identificação do perfil (parte 1) e análise do conhecimento desses gestores sobre o sistema
(parte 2). Como exposto nos manuais do SUS (MS, 2005), o propósito primordial da gestão
em saúde é a produção de decisões, sendo este um processo complexo que envolve, além de
conhecimentos e habilidades, crenças, motivações, interesses e intuição (Brasil, 2005). As
crenças que os representantes da saúde possuem acerca do SUS, provavelmente, interferem
em seus comportamentos diante dos processos de direção, condução e comando do sistema
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de saúde. Por esse motivo, a parte 3 desse subestudo, verificou a avaliação dos gestores
sobre o SUS e a ESF.
Na Classe 1, “Organização e funcionamento do SUS”, observou-se que os gestores
reconhecem o SUS e a ESF como modelos internacionais de atenção à saúde, mas que na
prática possuem entraves que dificultam a sua operacionalização, como apresentado
amplamente na literatura (Albuquerque & Melo, 2010; Albuquerque et al., 2011; Melo et
al., 2012a; Melo et al., 2011). Alegam que os recursos financeiros não são aplicados de
forma correta, crença compatível com os estudos de Martins (2008) e Marcelino (2010),
que mostram que o maior problema dos recursos destinados à saúde brasileira referem-se à
aplicação e não aos valores. Afirmam que existem entraves na acessibilidade, desde a
ausência de profissionais nas Equipes de Saúde da Família, até os problemas com sistema
de referência, que é limitado pela quantidade de especialistas e vagas de exames, como
mostram as pesquisas por todo o território nacional (Centa & Almeida, 2003; Gonçalves et
al., 2009; Martins, 2008; MS, 2004b; Sampaio, Mendonça & Azevedo, 2002; Senna, 2002;
Simons, 2008; TCU, 2002). Dados que confirmam a hipótese 12, uma vez que predominam
entre os gestores as crenças negativas.
Os gestores também ressaltaram a importância de esclarecimento às classes menos
favorecidas sobre os seus direitos, pois, como defende Albuquerque & Melo (2010), assim
eles serão cada vez mais autoconsciente de sua posição de pagante de taxas e impostos e de
“sujeitos de direitos”, para que possam, envolver-se com o CMS e reclamar, no cotidiano
de funcionamento, a resolutividade das ações governamentais, fazendo uso de fato do
princípio de “participação popular”. Alegam ainda a importância da integração da classe
média ao sistema, em vez do uso de planos de saúde, para a melhora dos serviços, pois,
como defende Albuquerque (2002), somente assim mitigar-se-á a percepção brasileira de
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que os serviços públicos são destinados para pobres e que, consequentemente, podem ser de
baixa qualidade.
Na Classe 2, “Gestão e fiscalização da Estratégia Saúde da Família”, observou-se
que os profissionais reconhecem a importância do CMS, mas que possuem crenças
negativas sobre sua forma de atuação que, segundo aqueles, esses apenas criticam, sem
colaboração, confirmando o estudo de Martins (2008). Todavia, percebe-se que existem
crenças positivas sobre a gestão em ESF que, apesar de pouco compreendida, como
discutido anteriormente, segundo os gestores, funciona em coparticipação de trabalhadores,
usuários e gestores e em integração com as SMS, refutando o estudo de Azevedo (2010),
que afirmou a desintegração desses em Natal (RN). Conclui-se, portanto, que a hipótese 13
foi refutada, pois apesar das críticas à fiscalização, através da CMS, predominam as crenças
positivas sobre a gestão. Destaca-se, todavia que as ações de gestores e CMS são
complementares, e ambas necessárias para o bom funcionamento do sistema, uma vez que
as ações executivas da gestão devem ser respaldadas nas deliberações do CMS, para que de
fato o SUS seja uma construção com participação de todos (CONASS, 2003a, 2006, 2007a;
2011b; MS, 2001a, 2001b, 2005, 2009a).
Na Classe 3, “Recursos humanos e materiais da Estratégia Saúde da Família”,
observou-se que os gestores possuem crenças negativas sobre os materiais e equipamentos,
sem manutenção, e sobre a infraestrutura das USFs, em sua maioria funcionando em casas
alugadas inapropriadas, em desrespeito à legislação (MS, 2001c, 2006d), e corroborando
com a literatura (Carvalho, 2009; Costa, Melo et al., 2000; Costa, Lima et al., 2000; Souza,
2000). Sobre as capacitações disponibilizadas para os profissionais, eles afirmam que,
apesar de em número suficiente, elas são oferecidas sem planejamento de datas e temas,
não despertando interesse dos profissionais em participarem, nem em serem
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multiplicadores do conhecimento, conforme rege a legislação (MS, 2001a, 2004b),
corroborando com as denuncias de diversas pesquisas (Aguiar, 2010; Campos & Malik,
2008; Centa & Almeida, 2003; Gil, 2005; Melo, 2009; MS, 2004b; Oliveira &
Albuquerque, 2008; Rigobello, 2006). Destacam-se assim que as crenças negativas sobre a
quantidade e qualidade dos profissionais confirmam a hipótese 14.
Por fim, na parte 4 do estudo com gestores, observou-se que, corroborando com as
expressões de crenças negativas sobre a infraestrutura das USFs, essa teve avaliação
negativa (M=5,22; DP=2,28), confirmando a hipótese 15. Observou-se também que, em
consonância com as crenças já discutidas, os instrumentos e equipamentos das USFs
tiveram avaliação negativa (M=2,50; DP= 0,88), em desrespeito à legislação (MS, 2001c,
2006d), confirmando a hipótese 16. Evidenciou-se também que, assim como observado nas
crenças já discutidas, apesar de mal planejadas, a quantidade e qualidade das capacitações
teve uma avaliação positiva (M=7,38; DP=1,69), seguindo a oferta esperada pela legislação
(CONASS, 2003a, 2006, 2007a; 2011b; MS, 2001a, 2001b, 2005, 2009a), confirmando a
hipótese 17. Verificou-se também que, apesar das dificuldades apontadas nas crenças dos
gestores, a acessibilidade também foi considerada positiva (M=7,13, DP=1,55), refutando a
hipótese 18, pois apesar de serem expressas frases como “A população está morrendo sem
atendimento médico” (Gestor 6), ainda impera a lei do “é melhor do que nada”, onde para
uma população que antes ficava às margens dos serviços de saúde, a oferta, mesmo que
burocrática, é positiva (Albuquerque & Melo, 2010). Observou-se ainda que, conforme
apresentado na parte 3 do estudo, o sistema de referência é considerado negativo (M=5,07;
DP=2,83), evidenciando o não cumprimento das diretrizes (CONASS, 2007b, 2011b; MS,
2009b), confirmando a hipótese 19.
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6.2 Discussão da Pesquisa com Profissionais
Os profissionais que atuam nas EqSF, sejam eles de nível superior, técnico ou
médio, são os reais conhecedores do cotidiano de atenção à saúde dentro das Unidades de
Saúde da Família (USFs) e das limitações/potenciais das condições de trabalho na ESF,
tornando-se portanto, fonte preciosa de informação (Albuquerque et al., 2011). Além disso,
sabe-se que esses implementadores dos programas e estratégias governamentais possuem o
poder de modifica-las tal como concebidos por seus formuladores (Barreira, 2001). Fato
mais amplamente ocorrido nas estratégias, que, diferentemente dos programas, possuem a
consciências da incerteza e da constante necessidade de adaptação e reformulação. Ajustes
muitas vezes feitos em locus, onde as coisas realmente acontecem e por quem de fato a
operacionaliza (Carvalho, 2009; Coimbra, 2007; Nery, 2006; Soares, 2008).
Uma realidade de trabalho inserida num movimento cíclico onde o cotidiano de
atuação e experiências na ESF proporciona a construção de crenças de avaliação sobre ela
que, por sua vez, interferem no seu padrão comportamental e afetos em relação à estratégia
que, por fim, interferem na sua atuação profissional. Torna-se, portanto, crucial apurar as
crenças desses sujeitos, para identificar os aspectos positivos e negativos da ESF, em busca
de sua melhoria, e para compreender como eles avaliam o seu local de trabalho.
Na parte 1 desse segundo estudo foi traçado um breve perfil biodemográfico desses
sujeitos, detectando-se que em sua maioria eram mulheres (87,40%), casadas (64,30%) e
com filhos (80,50%), corroborando com os estudos de Melo (2009), que identificou entre
os profissionais da EqSF em João Pessoa 82,2% de mulheres, 58,5% casados e 64,4% com
filhos e Oliveira (2010) que também identificou uma predominância de 79,7% de mulheres
nos municípios paraibanos.
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Na parte 2, onde foram traçadas as experiências dos profissionais no SUS e na ESF,
observou-se que embora eles tenham 16,91 (DP= 8,29) anos de profissão e 16,69
(DP=8,00) anos de rede pública, a permanência na atual USF em que trabalham é de apenas
7,38 anos (DP= 2,83). Realidade também encontrada por outros autores (Campos & Malik,
2008; Costa, Lima et al., 2000; Costa, Melo et al., 2000; Melo, 2009; MS 2004b; Silva &
Menezes, 2008; Nobrega, n.d.; Souza, 2000).
Contempla-se, todavia, que a maior preocupação da literatura, a baixa permanência
dos médicos nas USFs foi menos alarmante em Natal (M=6,60; DP=3,58) do que nas outras
localidades estudadas por esses autores, a exemplo de João Pessoa, onde o tempo médio de
permanência dos profissionais é de 3,9 anos (DP=2,60), e dos médicos 2,25 (DP=2,26)
(Melo, 2009). Realidade, todavia, ainda não perfeita, uma vez que o tempo médio de
permanência ainda não é ideal, bem inferior ao tempo de profissão e de rede pública, e que
existem também profissionais com menor duração nas USFs, a considerar o alto desvio
padrão. Destaca-se ainda que os profissionais com maior tempo nas USFs foram os ACSs
(M= 8,05; DP= 2,73) e as enfermeiras (M= 7,96; DP= 2,98), e as categorias de menor
tempo são os dentistas (M= 5,76; DP= 2,16) e os ACDs (M= 5,66; DP= 2,04), refutando-se
a hipótese 22. Alerta-se ainda que um agravante da rotatividade é o distanciamento da
preconização de construção de vínculo entre EqSF e comunidade, da longitulidade do
acompanhamento de saúde da comunidade e da já mencionada capacitação desses para
trabalho em saúde pública e saúde da família

(MS, 2001c; 2006b, 2006d; 2006e).

Problema que funciona como um disparo para uma sequência de outros entraves.
Na parte 3 do estudo, foram verificados o vínculo empregatício e a demanda de
trabalho dos profissionais da ESF. Observou-se que 88,40% (f= 420) deles são
concursados, número acima do encontrado na literatura: 25,40% (MS, 2004b), 39,00%
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(Ribobelo, 2006), 60,50 % (Melo, 2009), podendo-se inferir que esta seja a causa de em
Natal haver menor rotatividade dos profissionais do que na literatura, embora ainda existam
profissionais sem vínculo estável (11,60%). Destaca-se ainda que não houve diferença
significativa no tipo de vínculo entre as diferentes categorias, refutando a hipótese 23.
Quanto à demanda de atendimentos, observou-se que cada EqSF é responsável por
3.108,31 famílias (DP=2.239,36), equivalente a 11.044,32 pessoas (DP= 5.314,78).
Número muito acima do preconizado, de no máximo 4.000 pessoas (MS, 2006d),
confirmando a hipótese 24 e corroborando com a literatura (Azevedo, 2007; Capozzolo,
2003; Gattàs, 2003; Gratica et al., 2009; Gonçalves, Soares, Troll & Cyrino, 2009; Melo,
2009; Oliveira, 2008; Simons, 2008; TCU, 2002, 2006). Pode-se inferir, portanto, que,
juntamente com a falta de vínculo empregatício estável de alguns profissionais e
consequente rotatividade desses, a proporção de usuários por EqSF seja o entrave inicial da
operacionalização da ESF, comprometendo a qualidade dos serviços de saúde e o acesso
universal preconizado. Destaca-se ainda que 14,90% (f=71) dos profissionais possuem
outro trabalho para complementar a renda, assim como verificou Melo (2009) e Rigobelo
(2006), confirmando a hipótese 25.
Na segunda parte desse estudo foram testadas as qualidades psicométricas das
escalas. Foi realizada a validação para a população de Natal da “Escala Ordinal de
Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos seus profissionais”, original de Melo
(2009), que corroborou com os três fatores originais e com índice de consistência interna
(Alpha de Cronbach) aceitáveis: 0,75; 0,68 e 0,68, confirmando a hipótese 26. Foi também
construída um novo instrumento, a “Escala Numérica de Avaliação da Estratégia Saúde da
Família pelos seus profissionais”, que manteve os mesmos três fatores, porém com valores
melhores: 0,84; 0,85 e 0,82, confirmando a hipótese 27. Deste modo, o presente estudo
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responde a preocupação de diversos autores sobre a importância da construção de
instrumentos válidos e precisos para a avaliação de programas e estratégias (Frekete, 2000;
Furtado, 2001; Gomes & Hartz, 2001; Tanaka & Melo, 2000), pois conforme defende
Arretche (2006), a criação de ferramentas construídas especificamente para a finalidade de
avaliação da ESF minimiza vieses e potencializa a fidedignidade de seus resultados.
Na parte 3 desse segundo estudo foram averiguadas as avaliações dos profissionais
sobre a ESF a partir dos três fatores das escalas. A “Infraestrutura física” (Fator 1) foi
avaliada negativamente por 356 (76,84%) dos profissionais, com nota 4,37 (DP= 1,61),
uma avaliação negativa, confirmando a hipótese 28 e corroborando com a literatura
(Carvalho, 2009; Costa, Melo et al., 2000; Costa, Lima et al., 2000; Souza, 2000). Queixas
que condizem com o discurso dos gestores, mas que apresentam notas menores do que as
deles (M=5,22; DP=2,28).
Os “Recursos materiais” (Fator 2) foram avaliados negativamente por 259 (54,52%)
profissionais, com nota (M=5,42; DP= 1,47). Pode-se inferir, portanto, que apesar de
existirem USFs com boas avaliações (45,48%), ainda existe carência de recursos na capital,
confirmando a hipótese 29 e corroborando com a literatura (Carvalho, 2009; Costa, Melo et
al., 2000; Costa, Lima et al., 2000; Souza, 2000).
A “Eficiência no atendimento” (Fator 3) foi avaliado negativamente por 439
(92,43%) profissionais, com uma nota média de 3,99 (DP= 1,35), a mais baixa de
todas. No que se refere ao subfator “Capacitação profissional”, observou -se
que, apesar de 62,50% dos profissionais afirmarem ter feito a capacitação inicial, foram
avaliados negativamente os itens sobre disponibilidade de capacitação (56,70%) e
realização de treinamento para trabalho em comunidade (60,80%). Concluindo-se quanto a
uma avaliação negativa das capacitações, confirmando a hipótese 30 e corroborando com a
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literatura (Aguiar, 2010; Campos & Malik, 2008; Centa & Almeida, 2003; Gil, 2005; Melo,
2009; MS, 2004b; Oliveira & Albuquerque, 2008; Rigobello, 2006). Pode-se inferir,
portanto, que a deficiência nas capacitações deve-se tanto à rotatividade dos profissionais
que, apesar de não predominante, existe, e à falta de planejamento da oferta desses,
conforme elencado pelos gestores. Já o subfator “Sistema de referência” apresentou os
índices de reprovação mais alarmantes desse subestudo, destacando-se a reprovação das
vagas por 96,00% dos profissionais e da contrarreferência por 94,30%, em consonância
com a avaliação negativa dos gestores (M=5,07; DP=2,83), confirmando a hipótese 31.
Pode-se cogitar que essa problemática ocorre, como apresentado no discurso dos gestores,
pela limitação na quantidade de especialistas e vagas de exames.
Por fim, foram ainda realizadas comparações das avaliações em função das
variáveis biodemográficas. Entre os níveis de escolaridade detectou-se que os profissionais
de nível médio e técnico avaliaram pior a infraestrutura das USFs – Fator 1 (f= 282;
78,33%), confirmando hipótese 32; os recursos materiais - Fator 2 (f=200; 55,56%),
confirmando hipótese 33; e a eficiência no atendimento - Fator 3 (f=328; 91,11%),
confirmando hipótese 34. Ambas as comparações corroboram com o estudo de
Albuquerque e Melo (2011) e Melo (2009). Nas comparações por categoria profissional,
observou-se que a infraestrutura das USFs - Fator 1 - foi pior avaliada pelos ACSs (M=
4,19; DP= 1,57) e Auxiliar de enfermagem (M= 4,17; DP= 1,79), confirmando hipótese 35;
os recursos materiais - Fator 2 - foram pior avaliados pelos ACSs (M= 5,31; DP=1,26),
confirmando hipótese 36; e a eficiência no atendimento – Fator 3 foi pior avaliada pelos
ACSs (M= 4,12; DP= 0,33) e os médicos (M= 3,19; DP= 0,79), confirmando hipótese 37.
Novamente, ambas as comparações corroboram com o estudo de Albuquerque e Melo
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(2011) e Melo (2009). Fato que pode ser explicado devido os ACSs serem os profissionais
que possuem maior aproximação com os usuários e serem os que mais escutam as queixas
desses. Por fim, nas comparações por Distrito Sanitário (DS), observou-se que o DS Norte
2 apresentou a piores avaliações de infraestrutura das USFs - Fator 1 (M= 5,23; DP= 1,66)
e recursos materiais – Fator 2 (M= 3,56; DP= 1,43); enquanto o DS Sul obteve a pior
avaliação de eficiência no atendimento – Fator 3 (M= 2,06; DP= 0,71), observando a
predominância do DS Norte 2 nas piores avaliações. Distritos Sanitários que, segundo
Camargo (2003) está entre os piores na avaliação da Qualidade de Vida, confirmando,
portanto, a hipótese 38. Conclui-se, portanto, que os bairros mais pobres são os mais
escassos em saúde pública, contradizendo o princípio de equidade pelo qual deveria ser
levada saúde aos que mais precisam (Garrafa, Diniz, & Oselka, 1997; MS, 2000)
6.3 Discussão da Pesquisa com Usuários
Os usuários são os sujeitos que estão no fim da esteira do processo de produção de
serviços de saúde da ESF. São eles que, mesmo sem muitas vezes conhecer formalmente
suas diretrizes em seus manuais, sabem como ela deveria funcionar. São eles que, na hora
da necessidade, esperam serem atendidos nas USFs (Albuquerque & Melo, 2011). Pessoas
que no cotidiano de busca pelos serviços de saúde adquirem crenças sobre como a ESF
funciona, seus aspectos positivos e entraves, tornando-se, portanto, fontes de excelência
quanto à informação para a avaliação do processo final da estratégia e de seus resultados.
Na parte 1 desse terceiro estudo foram apuradas as crenças compartilhadas dos
usuários sobre a ESF através de grupos focais. Material que serviu de subsídio para a
elaboração da escala. Entre as 19 classes temáticas emergidas, a acessibilidade destacou-se
pela sua deficiência (f=204; 99,03%), confirmando a hipótese 38; na qualidade do
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atendimento predominaram as crenças negativas (f=60; 68,18%), confirmando a hipótese
39; e a integração do sistema sobressaiu-se pelas crenças negativas (f=70; 88,61%),
confirmando a hipótese 40.
Ao seguir na pesquisa survey, a parte 2 desse subestudo, foi traçado o perfil
biodemográfico dos usuários da ESF. Identificou-se que 22,10% (f= 86) dos participantes
concluíram o ensino médio, podendo-se inferir que os usuários da ESF são, em sua maioria,
pessoas com baixo nível de escolaridade, confirmando a hipótese 41. Ao analisar o nível
socioeconômico dos participantes, observou-se também a renda mensal familiar (R$
1.488,77; DP=1.187,57), com valor mínimo de R$140,00 e máximo de R$7.000,00; e renda
mensal per capita (R$506,06/pessoa; DP= 796,40), com valores entre R$28,00 e
R$6800,00; evidenciando uma alta discrepância de renda entre os usuários. Valores que
segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2013) configura-se
como Classe C2, acima apenas da Classe De, confirmando a hipótese 42 e comprovando a
crença dos gestores e a cultura brasileira de que os serviços públicos das Unidades de
Saúde da Família são para os níveis socioeconômicos mais baixo (Albuquerque, 2002).
Na terceira parte desse estudo, foi realizada ainda a construção de um novo
instrumento de medida, a “Escala de avaliação da ESF por seus usuários”, com um fator,
composto por 25 itens e com Alpha de Cronbach de 0,77. Deste modo, foi possível,
novamente responder a preocupação da literatura sobre a construção de instrumentos
apropriados para a avaliação da ESF (Frekete, 2000; Furtado, 2001; Gomes & Hartz, 2001;
Tanaka & Melo, 2000), confirmando a hipótese 43. Pôde-se, portanto, suprir uma carência
brasileira, pois existe apenas uma escala na literatura, porém com fatores que não abrangem
todo o contexto de avaliação da ESF, e com valores psicométricos inaceitáveis:
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Acessibilidade/ acolhimento (α=0,80) e Estrutura de atendimento (α=0,49) (Marcelino,
2010).
Em seguida, na parte 4, a partir da escala, foram apuradas as avaliações que os
usuários fazem da ESF. O fator geral “Eficiência do atendimento na ESF”, obteve avaliação
negativa, com 74,60% de reprovação, confirmando a hipótese 44 e concordando com a
reprovação dos profissionais. No subfator 1, analisou-se que o “Acesso ao atendimento em
ESF” teve avaliação negativa, com 76,25% de reprovação. No subfator 2, observou-se que
o “Acesso ao sistema de referência”, obteve avaliação negativa, com 78,33% de reprovação.
Fato também já explicitado pelos gestores e usuários, devido à limitação da quantidade de
especialistas e vagas de exames. No subfator 3, verificou-se que o “Vínculo EqSFcomunidade” obteve avaliação negativa, com 55,00% de reprovação. Um desrespeito ao
ideal de coparticipação entre ambos os atores envolvidos na ESF (MS, 2001c; 2006b,
2006d; 2006e) e que pode ser justificado pelos problemas anteriormente apresentados na
pesquisa de gestores e profissionais: a rotatividade dos profissionais, gerada muitas vezes
pela falta de vínculo estável por uma parte pequena, mas representativa dos profissionais.
Por fim, no subfator 4, “Comparação entre ESF e outros serviços”, a ESF teve avaliação
negativa, perdendo para os outros serviços em 88% das avaliações, corroborando com o
estudo de Albuquerque e Melo (2010) e Melo (2007), onde verificou-se a tendência a
esquivar-se dos serviços da ESF não apenas da classe média, que recorre aos planos de
saúde, como também das classes baixas, que recorrerem aos serviços privados de baixo
custo, as policlínicas privadas. Tendência que confirma o exposto por Albuquerque (2002),
de que os brasileiros têm a imagem dos serviços públicos como produtos para pobres e de
baixa qualidade. Realidade que se distancia do desejo expresso nos resultados das
entrevistas com gestores de que as classes economicamente mais pobres passem a ter
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consciência de seus direitos e que as classes mais ricas passem a participar desses serviços,
para que juntas lutem pela melhoria do SUS e da ESF.
Por fim, na última parte de estudo, foram realizadas comparações das avaliações do
fator geral, “Eficiência no atendimento”, entre os usuários em função das variáveis
biodemográficas. Observou-se que as mulheres (M= 5,91; DP= 3,49) apresentam piores
pontuações do que os homens (M= 6,80; DP= 4,22), confirmando a hipótese 45. Pode-se
inferir que isso ocorra provavelmente porque, como alertam Albuquerque e Melo (2010) e
Oliveira (2006), as mulheres são as maiores frequentadoras da ESF. São elas que fazem
preventivo, buscam os remédios para a família, contraceptivos para o casal e levam as
crianças às USFs e, consequentemente, deparando-se mais constantemente com suas
deficiências. Verificou-se ainda que os adultos (M=5,83; DP=3,85) avaliam pior do que os
jovens (M=6,30; DP=3,48) e idosos (M=6,93; DP=4,26), confirmando a hipótese 46,
sugerindo que os adultos avaliam pior do que os jovens por frequentarem a USF mais do
que esses últimos, vendo mais os seus problemas (Albuquerque & Melo, 2010; Oliveira,
2006) e do que os idosos, que recebem uma melhor atenção pela prioridade estabelecida em
legislação. Observou-se também que os usuários com menor escolaridade apresentam
melhores avaliações (analfabeto-M= 8,94; DP= 5,07; fundamental incompleto-M= 7,12;
DP= 4,28), confirmando a hipótese 47 e podendo-se inferir que as pessoas com menor grau
de instrução são menos exigentes, contentando-se com a lei do “é melhor do que nada”,
como foi percebido no subestudo com gestores e na pesquisa de Albuquerque e Melo
(2010). Por fim, constatou-se ainda que os usuários com piores avaliações é do DS. Norte 2
(M= 4,79; DP=2,56) e DS. Oeste (M= 4,80; DP= 3,03), considerados os piores em Índice
de Qualidade de Vida (IQV), e as melhores são do DS. Sul (M= 8,13; DP=5,19), o melhor
IQV (Barroso, 2003), confirmando a hipótese 48. Observa-se, portanto, novamente uma
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falha no princípio de equidade do SUS, que defende que a igualdade é encontrada no
tratamento desigual aos desiguais, levando saúde aos que mais precisam; sendo justamente
os bairros mais pobres justamente os menos beneficiados, segundo as avaliações de
profissionais e usuários.
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7. Considerações Finais
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Inspirado nos modelos anteriores de assistência à família de Cuba, Canadá, Suécia e
Inglaterra, o Sistema Único de Saúde (SUS) estrutura-se em uma rede complexa e
interligada de ações e serviços públicos de saúde que surgem como canais de resposta às
demandas da população. Cabe à Estratégia Saúde da Família (ESF) cabe a responsabilidade
de agir como a principal porta de acesso ao sistema. Em consonância com os três princípios
doutrinários do SUS, ela deve atuar de forma transversal junto aos demais serviços,
enfrentando a lógica da oferta de serviços fragmentados, e buscando a apreensão integral
das complexas dimensões que compõem o cotidiano dos indivíduos e das coletividades,
além de propor a construção da equidade, ao viabilizar a extensão de cobertura de serviços
com qualidade em nome da universalidade. Também age em acordo aos três princípios
organizativos do SUS, ao inserir divisões de complexidade de atendimento, através da
hierarquização; e descentralizando da gestão, por meio das zonas territoriais, que
aproximam as decisões de onde as coisas acontecem, juntamente com a participação
popular. Princípios que são, se não perfeitos, ideais.
Na prática, todavia, o que tem se tem constatado nas denúncias da mídia e nas
queixas da população é que a realidade de atenção à saúde no Brasil é muito adversa às
suas formulações originais. Um problema que advém da falta de avaliação da qualidade dos
serviços públicos oferecidos, especialmente os de programas e estratégias sociais voltados
para a área da saúde. Observa-se, pois, que as pesquisas disponíveis na literatura são
limitadas, pela quantidade reduzida, desenho metodológico inapropriado, abordagem
restrita do tema e análise de apenas uma etapa do processo.
O presente estudo avalia a ESF em todas as suas etapas, através de todos os seus
atores sociais envolvidos. Foram realizados três subestudos, metodologicamente
independentes, adequando-os ao seu objeto e aos seus participantes, mas com um
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compromisso de interlaçar esses resultados, analisando-os não isoladamente, mas sim em
conjunto, através de um percurso de erros e acertos que se inicia pela sua formulação com
os gestores, passando pela sua implementação e operacionalização realizadas pelos
profissionais, e conclui-se no produto de serviços de saúde oferecidos aos seus usuários.
A ESF, como qualquer estratégia, é uma ação em constante reestruturação e,
consequentemente, seu processo de formulação, apesar de ser uma etapa inicial, constituise num movimento contínuo que conta com a coparticipação das três esferas de governo:
nacional (MS), estadual (SES) e municipal (SMS e DSs). Uma descentralização que
apresenta os diretores e administradores dos DSs como os mais próximos do lócus da ESF.
Nesses sujeitos inicia-se a sequência de erros e acertos da ESF em Natal.
Observou-se que a admissão de bons gestores não pode se resumir à capacitação inicial de
profissionais indicados por “apadrinhamento político”. Trata-se de cargos complexos e de
imensa responsabilidade sobre todas as etapas seguintes do processo de produção de
serviços de saúde à população. Cargos que, se entregues a profissionais que desconhecem
o SUS, a ESF, suas diretrizes, hierarquização e funcionamento, podem prover uma crise
generalizada no sistema.
Na segunda etapa do processo, a implementação, observa-se outros dois problemas
que se ramificam, propulsando uma sequência de erros. Um primeiro problema refere-se a
falta de vínculo empregatício, mesmo que numa minoria dos profissionais, gera sua
instabilidade e consequente rotatividade, dificultando, por um lado, a participação em
capacitações iniciais, a continuidade das capacitações continuadas e a multiplicação do
conhecimento; e por outro lado, quebra o vínculo entre EqSF e comunidade, e a
manutenção da longitude do acompanhamento de saúde dos usuários. Além disso, a
quantidade reduzida de profissionais, atendendo uma demanda quase três vezes maior do
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que o recomendado, sobrecarrega os profissionais, dificulta a acessibilidade, diminui a
qualidade do atendimento e compromete os trabalhos de educação em saúde e prevenção
de doenças, ao ocuparem-se com ações curativas.
No fim desse processo, na oferta dos serviços de saúde, encontram-se os usuários,
representados em sua maioria por pessoas de baixa escolaridade e de classes
economicamente menos favorecidas. Realidade iniciada em 1994 desde a construção do
então PSF, implantado a partir do mapa da fome do IPEA, destinado àqueles que não
tinham acesso à saúde, e reforçada pela cultura brasileira de que os serviços públicos são
destinados para pobres. Sujeitos que muitas vezes desconhecem seus direitos e que, como
antes do SUS encontravam-se às margens dos serviços de saúde, conformam-se com
serviços de baixa qualidade, na lei do “é melhor do que nada”. Como consequência, os
“sem opção” percebem os problemas, mas aceitam e utilizam os serviços sem reclamar, ou
reclamando sem voz, e os que possuem o mínimo de condições financeiras, que podem
pagar R$ 30,00 a R$ 50,00 por serviços de policlínicas privadas, seguem o fluxo da classe
média e alta, que já estão nos planos de saúde, fugindo das barreiras e burocracias
encontradas na ESF. Uma postura de aceitação que nada contribui para o processo de
fiscalização e melhoria dos serviços.
Dados os entraves iniciais, surge uma “cascata de erros” em todos os fatores
avaliados na ESF da capital potiguar. Problemas apontados na capacitação dos
profissionais (pelos gestores e profissionais), na infraestrutura das USFs (pelos gestores e
profissionais), nos recursos materiais disponíveis nas USFs (pelos gestores e
profissionais), na quantidade de profissionais e qualidade de seu atendimento (pelos
gestores e usuários), na acessibilidade (pelos gestores, profissionais e usuários), no sistema
de referência (pelos gestores, profissionais e usuários). Onde apenas a quantidade de
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capacitações e a acessibilidade obtiveram notas boas, exclusivamente pelos gestores,
apesar dos apontamentos de suas falhas de planejamento e operacionais.
Impera em Natal, portanto, a distância entre o SUS teórico, de como formulado em
suas diretrizes, e do SUS real, tal como ocorre na prática. Um problema que emergia desde
2010, nos passos iniciais da presente pesquisa e que recentemente, finalmente, eclodiu, com
o decreto 9.845, do dia 27 de novembro de 2012, prorrogado até 20 de maio de 2013, que
estabelece o estado de calamidade da saúde pública do município de Natal. Realidade que
poderia ter sido evitada se houvesse uma cultura de avaliação sobre as políticas, programas
e serviços públicos.
Recomenda-se repensar o Sistema Único de Saúde e sua realidade operacional.
Reconhece-se que esse é um modelo cujos princípios são frutos de um amplo debate na
sociedade, em defesa dos direitos básicos da população e que se tornou paradigma para
outros países na busca de soluções para o problema da saúde pública. Um modelo filosófico
que, se não perfeito, ideal, que tem princípios ousados e diferenciais para a construção do
acesso à saúde de forma integral e igualitária. Admite-se, porém, que, além de prescrições
exemplares, as políticas de saúde necessitam ser operacionalizáveis. São passados 25 anos
de formulação do SUS e muitos entraves ainda são encontrados na operacionalização de
seus princípios dentro da Estratégia Saúde da família. Convida-se, portanto, a ultrapassar o
discurso sobre o modelo teórico ideal e questionar-se seus entraves.
A universalidade é eixo estruturante do sistema, mas ela não é real. A ESF tem uma
cobertura de 52,41% da população nacional e em Natal de apenas 23,83%. A integralidade
também é falha, uma vez que não há articulação das ações de promoção de saúde,
prevenção de doenças, recuperação e reabilitação, e há ainda dificuldades na sua integração
com os demais níveis por questões burocráticas e limitação de vagas. A equidade também
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não funciona, pois não há igualdade de acesso aos serviços dentro da população brasileira:
a classe média usa plano de saúde, os com o mínimo de dinheiro fogem para os serviços de
baixo custo e os “sem opção” ficam num serviço de má qualidade, que, como muitas das
mazelas brasileiras, ficam “longe dos olhos” da elite e “maquiados” por nomes socialmente
aceitáveis e politicamente corretos, tal como as comunidades.
Problemas que não se encontram apenas nas USFs, onde a maioria dos autores
costuma procurar. Inicia-se muito antes, por baixo da ponta do iceberg. Faz-se necessário,
portanto, abandonar velhos hábitos de nomeação de gestores aliados ao secretário
municipal de saúde, que por sua vez, está coligado ao prefeito. Não cabe mais a justificativa
de meras características subjetivas, que não satisfazem o perfil de um gestor qualificado.
Almeja-se a alteração das leis que regem a gestão em saúde, na busca de fatores objetivos,
que não deem abertura aos oportunismos, e uso de cargos públicos para interesses privados
de políticos. Recomenda-se, portanto a busca de três premissas básicas do perfil ideal de
um funcionário: o saber ser, o saber fazer e o saber agir. De acordo com Gondim, Brain e
Chaves (2003), o saber ser está relacionado com as características pessoais que contribuem
para a qualidade das interações humanas no trabalho e a formação de atitude de
autodesenvolvimento; o saber fazer se refere às habilidades motoras e aos conhecimentos
dos métodos e das técnicas de trabalho; por último, o saber agir se aproxima da noção de
competência, como capacidade de mobilizar os conhecimentos, habilidades e atitudes para
dar apoio à ação e à intervenção, bem como para decidir e agir conforme as particularidades
e as necessidades de cada situação. Deste modo, tendo como foco essas três vertentes, os
gestores devem ter características pessoais de personalidade, de formação acadêmica e
capacitação, tanto na compreensão da saúde, e do funcionamento do sistema, como de
gestão em saúde, desde os funcionários de alto escalação (ministro e secretários estaduais e
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municipais de saúde) até os gestores localizados mais próximos aos serviços (diretores de
Distritos Sanitários, Unidades Básicas, Unidades de Saúde da Família, policlínicas e
hospitais).
Recomenda-se ainda que seja concluída a contratação de todos os profissionais que
atuam na ESF por meio de concurso público. Nesse aspecto, Natal é um exemplo a ser
seguido, e por isso mesmo tem problemas menores com a rotatividade. Alerta-se, porém,
que pode ser melhorado, pois apenas com a estabilidade dos profissionais, pode-se
aumentar sua permanência, e de fato capacitá-los continuamente para o trabalho em
conformidade com as diretrizes do SUS, e torná-los multiplicadores de conhecimento.
Destaca-se ainda que não é só isso. É preciso mudar a própria concepção que os
profissionais têm sobre saúde pública e trabalho em ESF. Para muitos deles o salário da
ESF é a prestação da Hilux, a complementação da aposentadoria, o cofre pré-residência
médica, ou até a retribuição pelos serviços eleitorais. Só haverá saúde pública de qualidade
na ESF se houverem profissionais concursados, estáveis, bem remunerados, qualificados,
capacitados e compromissados com o lidar com a saúde, vida e morte da população.
Sugere-se ainda que hajam mudadas nas bases culturais da população brasileira. A
educação é falha, como resultante impera a alienação e o conformismo. Assemelha-se à
política do "pão e circo", de um lado Bolsa Família, Brasil Carinhoso, de outro Copa das
Confederações (2013), Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016), e no meio uma
população que desconhece os problemas e as decisões tomadas em seu país. Ora, basta
lembrar que as eleições presidenciais ocorrem em meio a Copa do Mundo.
Uma sugestão também oferecida por muitas é a privatização da saúde. Tem sido
discutido entre operadoras de planos de saúde e Governo Federal a ampliação de planos de
saúde para as classes C e D, com acordos de criação de subsídios como a redução de
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impostos para o setor. Ressalta-se, todavia, que a prioridade do governo com a saúde deve
ser o fortalecimento do SUS. Sua proteção é prevista na Constituição Federal como dever
do Estado e direito de todos os cidadãos. A Lei 8080/90 cria o Sistema Único de Saúde
(SUS) como responsabilidade do poder público nas três esferas, a fim de regulamentar o
dispositivo constitucional, admitindo a participação da iniciativa privada apenas de forma
complementar. Assim, essa é uma medida que fere frontalmente a Constituição federal, que
em seu artigo 199 parágrafo 2º, diz: “É vedada a destinação de recursos públicos para
auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos”.
Diante dessa reflexão, cabem dois questionamentos. Crise do SUS e da ESF ou seria
crise moral, ética? Um problema nas formulações teóricas ou nas manipulações políticas,
nos favoritismos e nas expectativas privadas? É colocada a pergunta ao leitor e dada
algumas certezas: a população de Natal está sem acesso à saúde, as filas nas USFs crescem
na madrugada, as autorizações de exames chegam para pacientes já falecidos e a
calamidade da saúde pública já era anunciada há anos.
Destaca-se, portanto, que o presente estudo, trouxe à luz aspectos já conhecidos da
atenção à saúde no Brasil. A questão relevante, porém, é a compreensão de todos os
problemas que originam e conduzem a mazela da saúde amplamente denunciadas na mídia
e pelos seus usuários. Problemas detectados em todas as etapas da ESF e que revelam a
existência de gargalos no sistema que podem comprometer toda a sua estrutura de
organização e funcionamento, e que implicam na exclusão de milhões de indivíduos ao
SUS.
Além de contribuir com a literatura de avaliação de programas e gerar feedback
sobre a realidade da ESF em Natal, o presente estudo busca ainda instigar a participação da
comunidade acadêmica na elaboração de pesquisas de avaliação. Reforça, em especial, a
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necessidade da participação dos psicólogos brasileiros, utilizando seu conhecimento sobre
crenças grupais e psicometria, nas pesquisas de avaliação. Oferece ainda instrumentos
válidos e adequados à realidade brasileira.
Algumas limitações podem, entretanto, ser levantadas nesta pesquisa, notadamente
no que diz respeito aos participantes: embora tenha se tratado de amostra probabilística
estratificada e representativa da população natalense, ela não é numericamente
representativa da população brasileira. Não obstante, tais restrições devem ser ponderadas,
uma vez que o propósito não foi generalizar os resultados em âmbito nacional, mas sim
construir medidas válidas e confiáveis inicialmente com base num contexto local. Sugerese, portanto, a continuidade desse estudo, ampliando-o a outros estados brasileiros, para
evidenciar aspectos da validade das escalas às demais localidades e ampliação de seu poder
de generalização; questionando inclusive um público excluído do presente estudo, os não
usuários da ESF, e assim, gerar feedback sobre o contexto dos serviços de saúde oferecidos
pela ESF em todo território nacional, verificando seus acertos, a serem replicados, e
analisando seus entraves e compreendendo as razões pelas quais uma parcela significativa
da população a evita.
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Anexo A
Distritos Sanitários do Município de Natal, Bairros que os Compõem e USFs Existentes

Fonte: Prefeitura Municipal do Natal. Secretaria Municipal de Saúde. (Re)desenhando a
Rede de Saúde na Cidade do Natal / Secretaria Municipal de Saúde de Natal. – Natal, RN,
2007. (Adaptado)
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Anexo B
Percurso do Funcionamento da Regulação do Sistema de Referência em Natal- RN
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Anexo C
Certidão de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário
Onofre Lopes (CEP/HUOL)
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Anexo D
Declarações de Autorização da Pesquisa pela Secretaria Municipal de Saúde
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Anexo E
Declarações de Autorização da Pesquisa pelos Diretores dos 5 Distritos Sanitários
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Apêndice A
Instrumento de Aplicação com os Gestores (Questionário Biodemográfico para os
Gestores, Roteiro de Entrevista Semiestruturado para os Gestores e Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido)
Questionário biodemográfico
1. Cargo ocupado: _______________________
2. Sexo

( )F

( )M

3. Idade: ________________anos
4. Remuneração mensal: ______________________

(
(
(
(

5. Escolaridade
) Fundamental I incompleto (1ª a 4ª série)
) Fundamental I completo (1ª a 4ª série)
) Fundamental II incompleto (5ª a 8ª série)
) Fundamental II completo (5ª a 8ª série)

(
(
(
(

) Ensino médio incompleto (1° ao 3° ano)
) Ensino médio completo (1ª ao 3° ano)
) Superior incompleto
) Superior completo

6. No caso de nível superior, qual o curso: ___________________________________
6.1. Há quanto tempo concluiu o curso de graduação: _________________________
7. Possui pós-graduação? ( ) Sim.
( ) Não
Se sim, em que? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Participação em cursos:
8.1. Capacitação ( ) Sim

( ) Não

8.1.2. Caso sim, em qual (is) tema (s):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8.2. Atualização ( ) Sim

( ) Não

8.2.2. Caso sim, em qual (is) tema (s):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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9. Participação em eventos:
( ) congressos _________________________________________________________
( ) simpósios __________________________________________________________
( ) encontros dos Conselhos ______________________________________________
( ) conferências de saúde ________________________________________________
( ) Outros:____________________________________________________________

10. Qual(is) o(s) principal(is) meio (s) de informação que o (a) senhor (a) tem utiliza
para se atualizar sobre a saúde?
( ) Livros___________________________________________
( ) Revistas_________________________________________
( ) Leis/ documentos oficiais___________________________
( ) Sites ___________________________________________
( ) Outros _________________________________________
11. Já ocupou esse cargo em outro momento? ( ) Sim ( ) Não
11.1. Caso sim, por quanto tempo? __________________________________________
12. Que outros cargos o (a) senhor (a) já ocupou na área de saúde?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13. Tempo de atuação no cargo atual: ______________________________________
14. Vínculo empregatício anterior com a instituição (prefeitura):
( ) Sim

( ) Não

15. Descreva o processo de ocupação/nomeação para o cargo:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Influência de amigos, políticos, seleção, concurso?
16. Jornada de trabalho no cargo: ___________________________________________
17. Atividade (s) paralela (s):

( ) Sim

( ) Não

17.1. Caso sim, descrever a (s) atividade (s): __________________________________
17.2. Jornada de trabalho na (s) atividade (s): __________________________________
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Roteiro de entrevista
1. Na opinião do (a) senhor (a), existe diferença entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a
Estratégia Saúde da Família (ESF)? (Caso sim, diferencie).
2. Dentre os princípios norteadores do SUS, qual o (a) senhor (a) considera mais
importante? Por quê?
3. Para que camadas da população o SUS está voltado, em sua opinião?
4. Quais as atribuições dos 3 níveis do SUS (Atenção Básica, Secundária e Terciária)?
5. Na opinião do (a) senhor (a), quais os três aspectos positivos do SUS?
6. Na opinião do (a) senhor (a), quais os três aspectos negativos do SUS?
7. Quais os objetivos principais da ESF?
8. Para que camadas da população a ESF está voltado, em sua opinião?
9. Na opinião do (a) senhor (a), quais os três aspectos positivos da ESF?
10. Na opinião do (a) senhor (a), quais os três aspectos negativos da ESF?
11. Como o (a) Sr(a) avalia a estrutura física das Unidades de Saúde do seu DS? Que nota
atribui?
12. E como avalia a quantidade e qualidade dos instrumentos e equipamentos? Que nota
atribui?
13. Como o (a) Sr(a) valia a quantidade e qualidade das capacitações oferecidas pela SMS
aos profissionais da ESF? Que nota atribui?
14. Qual avaliação que o Sr faz sobre a acessibilidade do usuário aos atendimentos da USF?
Que nota atribui?
15. A comunidade compreende o funcionamento e as diretrizes da ESF?
16. Existe integração entre o Distrito e a Secretaria Municipal de Saúde? Como funciona?
17. O que o (a) senhor (a) entende por gestão da ESF?
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18. Na opinião do (a) senhor (a), qual (is) o (s) problema (s) que dificultam a gestão dos
Distritos Sanitários?
19. Qual a função do Conselho Municipal de Saúde (CMS)?
20. Você participa das reuniões?
21. Por quem é formado o CMS do seu município?
22. Como funciona o CMS no seu município? (Assuntos tratados, frequência das reuniões).
23. A seu ver, quais os pontos positivos da atuação do CMS?
24. A seu ver, quais os pontos negativos da atuação do CMS?
25. O que o (a) senhor (a) entende por “Sistema de Referência”?
26. Do seu ponto de vista, quais os objetivos principais do Sistema de Referência?
27. Na opinião do (a) senhor (a), quais os aspectos positivos do sistema de referência?
28. Na opinião do (a) senhor (a), quais os aspectos negativos do sistema de referência?
29. Como o(a) Sr(a) avalia a eficácia do Sistema de referência e contrarreferência? E a
quantidade de vagas? Que nota atribui?

229
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “Psicologia e avaliação de programas: a Estratégia
Saúde da Família na capital potiguar a partir das crenças de seus gestores, profissionais e usuários” que
é realizada por Cynthia de Freitas Melo Lins, sob orientação do Prof. Dr. João Carlos alchieri.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu
consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.
Essa pesquisa procura avaliar a Estratégia Saúde da Família, buscando conhecer sua realidade e
funcionamento a partir da perspectiva dos seus gestores, profissionais e usuários, objetivando identificar os
aspectos negativos e positivos do programa, em busca de melhorá-lo, fornecendo feedback aos seus gestores.
Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: responder um
questionário de forma individual. Sendo a sua participação atribuída riscos mínimos.
Destacando-se entre os benefícios da pesquisa a possibilidade de identificar os aspectos negativos da
Estratégia Saúde da Família, na busca de melhorá-la.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os
dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os
voluntários.
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá
direito a indenização.
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá
perguntar diretamente para Cynthia de Freitas Melo Lins, no endereço UFRN-CCHLA-Laboaratório de
Psicologia- Sala 633 ou pelo telefone 3215-3590, ramal 230.
Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios
envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Psicologia e avaliação de programas: a
Estratégia Saúde da Família na capital potiguar a partir das crenças de seus gestores, profissionais e
usuários”.
Participante da pesquisa:
NOME:_____________________________________________________
ASSINATURA:______________________________________________
Pesquisador responsável:
NOME:_____________________________________________________
ASSINATURA:______________________________________________

Endereço do pesquisador: UFRN-CCHLA-Laboaratório de Psicologia- Sala 633 ou pelo telefone 3215-3590,
ramal 230.
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Apêndice B
Instrumento de Aplicação com os Profissionais (Declaração do Doutorado, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
Escalas de Avaliação da ESF pelos Profissionais

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS: A ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA NA CAPITAL POTIGUAR A PARTIR DAS CRENÇAS DE
SEUS GESTORES, PROFISSIONAIS E USUÁRIOS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins, que o Projeto

de Pesquisa intitulado “Psicologia social e
avaliação de programas: a estratégia saúde da
família na capital potiguar a partir das crenças
de seus gestores, profissionais e usuários” a ser
desenvolvido por Cynthia de Freitas Melo Lins
e pelo pesquisador Dr. João Carlos Alchieri.
Trata-se de um trabalho acadêmico, sem nenhum
vínculo com qualquer órgão ou instituição
governamental.

_________________________________________
Coordenador do Doutorado em Psicologia da UFRN/

Natal, 10 de julho de 2010.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “Psicologia e avaliação de programas: a
Estratégia Saúde da Família na capital potiguar a partir das crenças de seus gestores,
profissionais e usuários” que é realizada por Cynthia de Freitas Melo, sob orientação do Prof.
Dr. João Carlos alchieri.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento,
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.
Essa pesquisa procura avaliar a Estratégia Saúde da Família, buscando conhecer sua realidade e
funcionamento a partir da perspectiva dos seus gestores, profissionais e usuários, objetivando
identificar os aspectos negativos e positivos do programa, em busca de melhorá-lo, fornecendo
feedback aos seus gestores. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s)
seguinte(s) procedimentos: responder um questionário de forma individual. Sendo a sua
participação atribuída riscos mínimos.
Destacando-se entre os benefícios da pesquisa a possibilidade de identificar os aspectos negativos
da Estratégia Saúde da Família, na busca de melhorá-la.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de
forma a não identificar os voluntários.
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa,
você terá direito a indenização.
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa,
poderá perguntar diretamente para Cynthia de Freitas Melo Lins, no endereço UFRN-CCHLALaboaratório de Psicologia- Sala 633 ou pelo telefone 3215-3590, ramal 230.
Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Psicologia e
avaliação de programas: a Estratégia Saúde da Família na capital potiguar a partir das
crenças de seus gestores, profissionais e usuários”.
Participante da pesquisa:
NOME:_____________________________________________________
ASSINATURA:______________________________________________
Pesquisador responsável:
NOME:_Cynthia de Freitas Melo Lins___________João Carlos Alchieri___
ASSINATURA:_
_____
_______
Endereço do pesquisador: UFRN-CCHLA-Laboaratório de Psicologia- Sala 633 ou pelo telefone
3215-3590, ramal 230.
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Escala de Avaliação da Estratégia Saúde da Família pelos profissionais
Marque a opção que melhor corresponde à avaliação que você faz do seu contexto de trabalho na Estratégia Saúde da Família (ESF) e na
Unidade de Saúde da Família (USF) em que você atua.

Exemplo:
1 Existe transporte para os funcionários da ESF irem ao trabalho.
Que nota você atribui ao transporte que usa para ir trabalhar?

Nunca ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10
Péssimo

O que você que poderia melhorar no transporte?

Raramente (X )

Ruim

Regular

Bom

ótimo

R- Ser mais pontual e haver maior quantidade

OBS: Na pontuação de NOTAS você deve considerar a Média= 5,0, assim, notas acima de 5,0 são consideradas positivas, e notas
abaixo de 5,0 são consideradas negativas.
1 Neste seu local de trabalho, os atendimentos são feitos em salas adequadas.

Nunca ( )

Que nota você atribui às salas de atendimento?

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

O que você acha que falta nas salas de atendimento?
2 Os equipamentos (cadeira do dentista, balança) da ESF (PSF) estão em boas condições de uso.

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

RNunca ( )

Que nota você atribui às condições de uso dos equipamentos?

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

O que você acha que poderia melhorar nas condições dos equipamentos?

R-

3 Os instrumentos (estetoscópio, prancheta, termômetro) da ESF (PSF) existem em quantidade suficiente.

Nunca ( )

Que nota você atribui à quantidade de instrumentos existentes?

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Que instrumentos você acha que falta?
4 As condições do prédio da USF (ESF) em que trabalho são adequadas.
Que nota você atribui às condições do prédio em que trabalha?

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

RNunca ( )

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

O que você acha que poderia melhorar nas condições dos prédios?

R-

5 A central de marcação para o encaminhamento dos pacientes é eficiente.

Nunca ( )

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )
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Que nota você atribui à eficiência da central de marcação para encaminhamento?
O que você acha que poderia melhorar na central de marcação para encaminhamento?

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10
R-

6 Os equipamentos (cadeira do dentista, balança) da USF (ESF) existem em quantidade suficiente.

Nunca ( )

Que nota você atribui à quantidade de equipamentos existentes?

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Que equipamentos você acha que falta?
7 Fui capacitado(a) pela Secretaria de Saúde para o trabalho que realizo na ESF.

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

RNunca ( )

Que nota você atribui à disponibilidade de capacitações oferecidas aos profissionais?

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Que capacitações você acha que falta?

R-

8 A equipe da ESF se reúne para discutir os casos dos pacientes.

Nunca ( )

Que nota você atribui para as reuniões da equipe do PSF?

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

O que você acha que poderia melhorar nas reuniões da equipe de PSF?

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

R-

9 Os profissionais contratados para atuar na ESF são treinados para trabalhar com a comunidade.

Nunca ( )

Que nota você atribui para a disponibilidade de treinamentos para o trabalho com a comunidade?

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

O que você acha que poderia melhorar no treinamento para trabalho com comunidade?
10 Existem vagas suficientes para o encaminhamento dos pacientes para médicos especialistas e exames.

Nunca ( )

R-

11 Os instrumentos (estetoscópio, prancheta, termômetro) que utilizo na USF (ESF) estão em boas condições
de uso.
Que nota você atribui para os instrumentos que utiliza na USF (PSF)?

Nunca ( )

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10
R-

12 A contrarreferência (retorno à ESF dos pacientes que foram encaminhados para atendimentos em níveis
de saúde mais complexos) é satisfatória.
Que nota você atribui para a contrarreferência?

Nunca ( )

O que você acha que poderia melhorar na contrarreferência?

R-

13 A Secretaria de Saúde oferece cursos de capacitação para os profissionais da ESF

Nunca ( )

O que você acha que poderia melhorar nas capacitações oferecidas?

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Em que especialistas e exames você acha que precisa melhorar a quantidade de vagas?

Que nota você atribui para a qualidade das capacitações oferecidas pela Secretaria de Saúde?

Frequentemente ( )

R-

Que nota você atribui para a quantidade de vagas disponibilizadas para o encaminhamento?

O que você acha que poderia melhorar nas condições dos instrumentos?

Raramente ( )

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10
R-
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14 A referência para atendimentos em níveis de saúde mais complexos é satisfatória.

Nunca ( )

Que nota você atribui para a referência dos atendimentos para níveis mais complexos?

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

O que você acha que poderia melhorar na referência para níveis mais complexos?

R-

15. Marque a opção que corresponde a frequência com que FALTAM cada tipo de material:
1. Luvas
Que nota você atribui para a disponibilidade de luvas?

Nunca ( )
Todo dia ( )

2 Gazes

Nunca ( )
Todo dia ( )

3. Máscaras

Nunca ( )
Todo dia ( )

4. Amálgama para o dentista

Nunca ( )
Todo dia ( )

5. Seringas descartáveis

Nunca ( )
Todo dia ( )

6. Vacinas

Nunca ( )
Todo dia ( )

7. Anestesia

Nunca ( )
Todo dia ( )

8. Remédios

Nunca ( )

Com que frequência faltam remédios?

Toda semana ( )
Raramente ( )

Todo mês ( )

Menos de 1 vez por mês

Frequentemente ( )

Sempre ( )

Toda semana ( )
Raramente ( )

Todo mês ( )

Menos de 1 vez por mês

Frequentemente ( )

Sempre ( )

Toda semana ( )
Raramente ( )

Todo mês ( )

Menos de 1 vez por mês

Frequentemente ( )

Sempre ( )

Toda semana ( )
Raramente ( )

Todo mês ( )

Menos de 1 vez por mês

Frequentemente ( )

Sempre ( )

Toda semana ( )
Raramente ( )

Todo mês ( )

Menos de 1 vez por mês

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Com que frequência faltam anestesias?
Que nota você atribui para a disponibilidade de remédios?

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Com que frequência faltam vacinas?
Que nota você atribui para a disponibilidade de anestesia?

Menos de 1 vez por mês

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Com que frequência faltam seringas?
Que nota você atribui para a disponibilidade de vacinas?

Todo mês ( )
Frequentemente ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Com que frequência faltam amálgama?
Que nota você atribui para a disponibilidade de seringas?

Toda semana ( )
Raramente ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Com que frequência faltam máscaras?
Que nota você atribui para a disponibilidade de amálgama?

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Com que frequência faltam gazes?
Que nota você atribui para a disponibilidade de máscaras?

Frequentemente ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Com que frequência faltam luvas?
Que nota você atribui para a disponibilidade de gazes?

Raramente ( )

Toda semana ( )
Raramente ( )

Todo mês ( )

Menos de 1 vez por mês

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10
Todo dia ( )

Toda semana ( )

Todo mês ( )

Menos de 1 vez por mês
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9. Camisinhas

Nunca ( )

Que nota você atribui para a disponibilidade de camisinhas?

Raramente ( )

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Com que frequência faltam camisinhas?

Todo dia ( )

10. Anticoncepcionais

Nunca ( )

Que nota você atribui para a disponibilidade de anticoncepcionais?

Toda semana ( )
Raramente ( )

Todo mês ( )

Menos de 1 vez por mês

Frequentemente ( )

Sempre ( )

0-------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10

Com que frequência faltam anticoncepcionais?

Todo dia ( )

Toda semana ( )

Todo mês ( )

Menos de 1 vez por mês

QUESTIONÁRIO BIO-DEMOGRÁFICO
Marque uma alternativa, e preencha quando necessário.
1.

Sexo: Feminino ( )

Masculino ( )

2.

Idade: ______

3.

Estado civil: casado/junto ( )

4.

Filhos: Sim ( ) Não ( )

5.

Nível de escolaridade? Nível médio completo ( )

6.

Qual sua profissão? ACS ( )

7.

Há quanto tempo atua em sua profissão? _________

8.

Há quanto tempo atua na rede pública de saúde? ____________

9.

Há quanto tempo trabalha no PSF que está atualmente? ___________

10.

Qual seu vinculo empregatício? Concursado ( ) Serviço prestado ( )

11.

Qual a sua carga de horário semanal de trabalho? _________

12.

Quantos usuários atende (por dia) no PSF? _________

13.

Possui outros locais de trabalho, além deste PSF? Sim ( )

14.

Qual a sua remuneração mensal?___________

15.

Quantas famílias são atendidas por esta unidade? __________ Quantas pessoas? ____________

solteiro ( )

Enfermeiro ( )

separado ( )

Nível técnico ( )

Nível superior ( )

Técnico de enfermagem ( )

Médico ( ) Dentista ( ) Auxiliar de consultório dentário ( )

Não ( )
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Apêndice C- Instrumento de aplicação com os grupos focais de usuários (Roteiro de orientação do
grupo Focal, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido E Questionário Biodemográfico)
ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL COM USUÁRIOS
1.
a.
b.
c.
d.

Acessibilidade
Geográfica (distância, identificação)
Sociocultural (conhecimento sobre oferta de serviços e sobre funcionamento)
Organizacional (capacidade de atendimento da equipe em relação à demanda)
Econômica (condições financeiras para acesso, tratamento recomendado)

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Eficiência do atendimento
Atendimento preventivo (palestras, grupos, citológicos, visitas domiciliares)
Atendimento curativo (atendimento)
Resolutividade (quantidade de fichas, tempo de espera)
Recursos humanos (quantidade de profissionais, Frequência, Rotatividade)
Vinculo EqSF-comunidade(humanização, conhece equipe? Confia?)
Horário de funcionamento (funciona 8hs por dia? Como se consultar de dia para quem trabalha?)
Recursos materiais (remédios, vacinas, contraceptivos)
Infraestrutura física (prédio, equipamentos)

3.
a.
b.
c.
d.

Integração do sistema
Encaminhamento para exames
Encaminhamento para médicos especialistas
Para hospitais
Retorno (contrarreferência)

4.
a.
b.
c.
d.

Questões subjetivas
Importância do PSF para mim
Demanda (para que classe social ESF foi criada?)
Opção econômica (Se tiver condições econômicas, optaria pela ESF ou privado?)
Participação dos conselhos de saúde
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “Avaliação da Estratégia Saúde da Família na Capital
Potiguar” que é realizada por Cynthia de Freitas Melo Lins, sob orientação do Prof. Dr. João Carlos Alchieri.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu
consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.
Essa pesquisa procura avaliar a Estratégia Saúde da Família, buscando conhecer sua realidade e funcionamento
através da opinião dos seus gestores, profissionais e usuários, buscando identificar os pontos negativos e positivos do
programa, em busca de melhorá-lo. Caso decida aceitar o convite, você participará de um grupo de discussão
gravado. Sendo a sua participação atribuída riscos mínimos.
Destacando-se entre os benefícios da pesquisa a possibilidade de identificar os aspectos negativos da Estratégia
Saúde da Família, na busca de melhorá-la.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão
guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.
Lembrando ainda que você pode depois pedir para cortar na gravação alguma fala que deseje
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar
diretamente para Cynthia de Freitas Melo Lins, no endereço UFRN-CCHLA-Laboratório de Psicologia- Sala 633 ou
pelo telefone 3215-3590, ramal 230.
Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e
concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Avaliação da Estratégia Saúde da Família na Capital
Potiguar”.
Participante da pesquisa:
NOME: ___________________________________________________
ASSINATURA:_ ________________________________________
Pesquisador responsável:
NOME: Cynthia de Freitas Melo Lins_____e_____João Carlos Alchieri____
ASSINATURA:_

Endereço do pesquisador: UFRN-CCHLA-Laboratório de Psicologia- Sala 633 ou pelo telefone 3215-3590, ramal
230.
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QUESTIONARIO BIODEMOGRÁFICO COM USUÁRIOS DOS GRUPOS FOCAIS
DADOS PESSOAIS
1.
2.
3.
4.

SEXO. Feminino ( )
Masculino ( )
IDADE: _______________
Faixa etária: Jovem ( ) Adulto ( ) Idoso ( )
Escolaridade:

( ) Fundamental I incompleto (1ª a 4ª série)

( ) Ensino médio incompleto (1° ao 3° ano)

( ) Fundamental I completo (1ª a 4ª série)

( ) Ensino médio completo (1ª ao 3° ano)

( ) Fundamental II incompleto (5ª a 8ª série)

( ) Superior incompleto

( ) Fundamental II completo (5ª a 8ª série)

( ) Superior completo

5.
6.
7.
8.

Estado civil: solteiro ( ) casado/junto ( ) divorciado/separado ( ) viúva ( )
Possui filhos: Sim ( ) Não ( )
Remuneração mensal da família: ___________________
Quantas pessoas moram na sua casa:__________________

UTILIZAÇÃO DO PSF
9. Frequência de uso:

Todo dia ( ) Toda semana ( ) Todo mês ( )
Demoro menos de 6 meses para ir ( ) Demoro mais de 6 meses para ir ( ) Uma vez por ano ( )
10. Motivo de uso:

( ) Doença
( ) Pegar camisinha

( ) Pegar encaminhamento para exame ou
médico especialista
( ) Assistir palestra

( ) Pegar anticoncepcional

( ) Fazer prevenção

( ) Pegar remédio

( ) Outros: ____________________

11. Em que distrito você mora:

( ) Norte I

( ) Oeste

( ) Norte II

( ) Sul

( ) Leste
12.Qual o nome da sua Unidade de Saúde da Família? _________________________
13. A quanto minutos andando da sua casa seu PSF fica? _________________
14.O agente de saúde passa na sua casa?___________
15.Você conhece os profissionais que trabalham no PSF pelo nome? _________________
16. Já foi encaminhado para exame ou médico especialista? Sim ( ) Não ( )
Se sim, quanto tempo demorou para conseguir à consulta?_____________
Retornou para o PSF para levar resultado? ____________________
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Nessa folha, há duas fitas, retire a primeira, leia a palavra que está dentro do quadrado, e
escreva cinco palavras que surgem imediatamente na sua cabeça.
Exemplo!

BONECA

__________________Criança____________________
__________________Menina ____________________
__________________ Brincar ____________________
__________________Diversão___________________
__________________Casinha___________________

PSF

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Saúde em Natal

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Apêndice D- Instrumento de aplicação com os usuários: Escala de Avaliação da Estratégia Saúde
da Família por seus usuários (1ª versão com 64 itens) e Questionário biodemográfico.

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA POR
SEUS USUÁRIOS
Marque verdadeiro ou falso para cada uma das afirmações.
V F
1. A infraestrutura do prédio onde funciona o PSF do meu bairro é boa.
2. Devido ao excesso de reformas, o PSF do meu bairro está sempre fechado, sem
atendimento.
3. Quando a população precisa, recebe remédio de graça na farmácia do PSF.
4. Já deixei de ser atendido no PSF por falta de material (luvas, álcool, injeções,
vacinas).
5. São distribuídas camisinhas e anticoncepcionais sempre que as pessoas
procuram.
6. Os equipamentos e instrumentos do PSF (estetoscópio, balança, aparelho de
pressão, cadeira do dentista) funcionam corretamente.
7. O PSF fica a menos de 15 minutos andando da minha casa.
8. Para um morador novo é fácil identificar onde fica o PSF.
9. O atendimento dos profissionais do PSF é bom.
10. Há poucos profissionais no PSF para atender todas as pessoas que precisam.
11. Os profissionais do PSF vêm todos os dias, de segunda a sexta-feira, de manhã
e de tarde.
12. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) passam na minha casa pelo menos
uma vez por mês.
13. Em vez de visitarem as casas, os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs)
ficam nas unidades do PSF.
14. A maioria dos profissionais que trabalham no PSF já estão a mais de 1 ano lá.
15. Acho errado quando o médico da minha área/rua não vem (porque faltou ou
está de férias), e não posso ser atendido por outro médico de outra área.
16. Quando o médico da minha área/rua não vem, não existe outro para substituilo.
17. Aqui no bairro precisamos de mais outra equipe de PSF.
18. Todos os dias, muitas pessoas ficam sem atendimento no PSF, porque faltaram
fichas.
19.São distribuídas poucas fichas de atendimento no PSF.
20. As pessoas precisam acordar de madrugada para pegar ficha e garantir o
atendimento no PSF.
21.No PSF do meu bairro existe um acolhimento para verificar qual o meu
problema e a urgência dele antes de eu ser atendido.
22. Algumas pessoas ficam sem atendimento, porque o PSF só funciona de dia, no
horário em que elas estão trabalhando.
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23. Conheço pessoas que tiveram que faltar no emprego para ser atendido no PSF.
24. A falta de atendimento a noite dificulta o acesso dos trabalhadores ao
atendimento no PSF.
25. No PSF acontecem palestras informativas sobre diferentes temas de saúde para
a comunidade.
26. Já ouvi falar que no PSF tem grupo de encontro de idosos, gestantes e
hipertensos.
27. É difícil conseguir consulta para o médico especialista (cardiologista,
oftalmologista, dermatologista, etc).
28. Demora mais de 1 mês para conseguir marcar um exame.
29. Já tive dificuldade de marcar o retorno para o médico especialista
(cardiologista, oftalmologista, dermatologista) que me atendeu.
30. No PSF não tem recepcionista para dar as informações que precisamos.
31. Sei quais são os dias e horários que tem atendimento no PSF.
32. Sei quais são os serviços oferecidos no PSF do meu bairro além do
atendimento médico.
33. O PSF tem como prioridade o atendimento preventivo.
34. O PSF só atende pobre.
35. O PSF é feito para todos.
36. O PSF não atende ninguém.
37. Acho que o atendimento fica melhor com cada equipe tendo sua área/ruas
demarcadas (verde, amarela, vermelha).
38. Acho errado só poder ser atendido pelo médico da minha área/rua.
39. No PSF não posso escolher o médico que vai me atender.
40. Eu conheço pelo nome a maioria dos profissionais do PSF.
41. O agente de saúde conhece a maioria das pessoas que moram na minha casa.
42. Já desconfiei na consulta do que o médico me falou.
43. Eu confio nos profissionais do PSF.
44. Frequentemente é feita uma reunião com a comunidade para falar sobre os
problemas do PSF.
45. A comunidade não se interessa em participar das reuniões para falar sobre o
PSF.
46. As reuniões para discutir sobre os problemas do PSF não adiantam de nada
(não dão resultados de melhoria).
47. Já precisei arranjar dinheiro para pagar remédio ou materiais que estavam
faltando no PSF.
48. Já precisei cortar uma despesa pessoal para poder gastar com a saúde.
49. Os serviços do PSF são pagos com impostos que a sociedade paga.
50. O PSF surgiu como caridade dos políticos.
51. O Ministério da Saúde e o governo federal são os responsáveis pelos
problemas do PSF.
52. A prefeitura e o governador são responsáveis pelos problemas do PSF.
53. O desinteresse da população em fiscalizar e discutir os problemas do PSF
contribui para a manutenção das suas dificuldades.
54. O PSF do meu bairro só piora.
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55. O PSF do meu bairro tem muito a melhorar.
56. O atendimento desse PSF no bairro é melhor do que os postos de saúde que
funcionavam antes de existir o Programa de Saúde na Família.
57. O hospital resolve melhor meu problema de saúde do que o PSF.
58. O PSF é importante para a comunidade.
59. O PSF não serve para nada.
60. Quando não consigo atendimento no PSF, procuro pelos serviços particulares
(pagos).
61. Se eu pudesse escolher, ao invés de ir ao PSF, iria a uma clínica particular.
62. Acho o atendimento na clínica particular mais rápido do que no PSF.
63. Tem diferença entre o que diz a lei sobre o atendimento na área da saúde e
como ela acontece na prática.
64. A realidade do funcionamento do PSF é diferente de como a lei diz que ele
deveria ser.
Questionário biodemográfico
1) Distrito:
( ) Norte 1 -1
( ) Norte 2- 2
( ) Sul- 3
( ) Leste- 4
( ) Oeste- 5
2) Sexo
( ) Feminino – 1
( ) Masculino – 2
3) Idade:____________
4) Classificação da idade
( ) Jovem -1
( ) Adulto -2
( ) Idoso -3
5) Estado civil:
( ) Solteiro -1
( ) Casado / Mora junto -2
( ) Divorciado -3
( ) Viúvo -4
6) Escolaridade:
( ) Analfabeto -1
( ) Fundamental incompleto -2
( ) Fundamental completo -3
( ) Médio incompleto -4
( ) Médio completo -5
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( ) Superior -6
7) Quantas pessoas moram na sua casa? __________
8) Juntando a renda de todas as pessoas da casa, qual a renda da família? __________
9) Você tem plano de saúde?
a) Sim- 1
b) Não – 2
10)
Profissão?_________
1- Desempregado
11) Neste ultimo ano, você recebe ajuda de algum programa do governo federal?
( ) Sim – 1
( ) Não - 2
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Apêndice E- Escala de Avaliação da Estratégia Saúde da Família por seus usuários (versão final).
ESCALA DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA POR SEUS USUÁRIOS
Marque verdadeiro ou falso para cada uma das afirmações.
V F
1. Os equipamentos e instrumentos do PSF (estetoscópio, balança, aparelho de pressão,
cadeira do dentista) funcionam corretamente.
2. O atendimento dos profissionais do PSF é bom.
3. Os profissionais do PSF vêm todos os dias, de segunda a sexta-feira, de manhã e de
tarde.
4. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) passam na minha casa pelo menos uma
vez por mês.
5. Acho errado quando o médico da minha área/rua não vem (porque faltou ou está de
férias), e não posso ser atendido por outro médico de outra área.
6. Aqui no bairro precisamos de mais outra equipe de PSF.
7. Todos os dias, muitas pessoas ficam sem atendimento no PSF, porque faltaram fichas.
8.São distribuídas poucas fichas de atendimento no PSF.
9. As pessoas precisam acordar de madrugada para pegar ficha e garantir o atendimento
no PSF.
10.No PSF do meu bairro existe um acolhimento para verificar qual o meu problema e a
urgência dele antes de eu ser atendido.
11. Algumas pessoas ficam sem atendimento, porque o PSF só funciona de dia, no
horário em que elas estão trabalhando.
12. Conheço pessoas que tiveram que faltar no emprego para ser atendido no PSF.
13. A falta de atendimento a noite dificulta o acesso dos trabalhadores ao atendimento
no PSF.
14. É difícil conseguir consulta para o médico especialista (cardiologista, oftalmologista,
dermatologista, etc).
15. Demora mais de 1 mês para conseguir marcar um exame.
16. Já tive dificuldade de marcar o retorno para o médico especialista (cardiologista,
oftalmologista, dermatologista) que me atendeu.
17. No PSF não posso escolher o médico que vai me atender.
18. Já desconfiei na consulta do que o médico me falou.
19. Eu confio nos profissionais do PSF.
20. Frequentemente é feita uma reunião com a comunidade para falar sobre os
problemas do PSF.
21. O PSF do meu bairro só piora.
22. O hospital resolve melhor meu problema de saúde do que o PSF.
23. Se eu pudesse escolher, ao invés de ir ao PSF, iria a uma clínica particular.
24. Acho o atendimento na clínica particular mais rápido do que no PSF.
25. Tem diferença entre o que diz a lei sobre o atendimento na área da saúde e como ela
acontece na prática.
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Apêndice F- Convite utilizado na convocação dos usuários para os grupos focais.
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Apêndice G- Folder entregue aos usuários após os grupos focais.
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Apêndice H- Guia de construção da “Escala de avaliação da Estratégia Saúde da Família por seus usuários”.
GUIA DE CONSTRUÇÃO DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA POR SEUS USUÁRIOS
CATEGORIAS EMERGIDAS NOS GRUPOS FOCAIS

CONSTRUÇÃO DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA ESF PELOS USUÁRIOS

HIPOTESES
1.Infraestrutura
física da USF

Avaliação negativa

Excesso de
reformas
Avaliação positiva

2.Recursos
materiais da
USF

Problemas

Remédios
Insumos
Equipamentos e
instrumentos
Avaliação geral
sobre recursos
materiais

ITENS DA ESCALA

H1. Os usuários possuem
crenças negativas sobre a
infraestrutura da ESF.

1. A infraestrutura do prédio onde funciona o PSF do meu
bairro é boa.

H2. Os usuários possuem
a crença de que os postos
com boa infraestrutura
possuem excesso de
reformas.

2. Devido ao excesso de reformas, o PSF do meu bairro
está sempre fechado, sem atendimento.

H3. Os usuários possuem
a crença de que há
deficiência na
disponibilidade de
remédios na farmácia da
ESF.
H4. Os usuários possuem
a crença de que há
deficiência na
disponibilidade dos
insumos na ESF.
H5. Os usuários possuem
a crença sobre os
equipamentos e
instrumentos da ESF.

3. Quando a população precisa, recebe remédio de graça
na farmácia do PSF.
4. Já deixei de ser atendido no PSF por falta de material
(luvas, álcool, injeções, vacinas).
5. São distribuídas camisinhas e anticoncepcionais sempre
que as pessoas procuram.
6. Os equipamentos e instrumentos do PSF funcionam
corretamente.
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H6. Os recursos materiais
são mal avaliados nas
crenças dos usuários da
ESF.
3.Localização e
identificação da
USF

H7. Os usuários possuem
crenças positivas sobre a
localização das USFs.

Avaliação negativa
Avaliação positiva

H8. Os usuários possuem
a crença de que as USFs
são bem identificadas.
Qualidade do
4.Recursos
humanos da ESF atendimento
Quantidade de
profissionais

Avaliação negativa H9. A qualidade do
atendimento dos
Avaliação positiva
profissionais da ESF é
Avaliação negativa mal avaliada nas crenças
Avaliação positiva dos usuários.

Frequência dos
profissionais

Avaliação negativa

Avaliação sobre os
ACSs

Presentes

Permanência dos
profissionais

Duradouros

Causa para
atendimento ruim
dos profissionais
Queixa sobre a
inexistência de
substituição de

Avaliação positiva
Ausentes
Rotativos

7. O PSF fica a menos de 15 minutos andando da minha
casa.
8. Para um morador novo é fácil identificar onde fica o
PSF

9. O atendimento dos profissionais do PSF é bom.
10. Há poucos profissionais no PSF para atender todas as
pessoas que precisam.
11. Os profissionais do PSF vêm todos os dias, de segunda
a sexta-feira, de manhã e de tarde.

H10. Os usuários possuem
12. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) passam na
a crença negativa sobre a
minha casa pelo menos uma vez por mês.
quantidade de
profissionais da ESF.
13. Em vez de visitarem as casas, os Agentes
H11. Os usuários possuem Comunitários de Saúde (ACSs) ficam nas unidades do
PSF.
crença de que os
profissionais da ESF não
14. A maioria dos profissionais que trabalham no PSF já
cumprem a carga horária
estão a mais de 1 ano lá
corretamente.
15. Acho errado quando o médico da minha área/rua não
H12. Os usuários possuem vem (porque faltou ou está de férias), e não posso ser
crença de que os ACSs
atendido por outro médico de outra área.
não visitam mensalmente
16. Quando o médico da minha área/rua não vem, não
os usuários.
existe outro para substitui-lo.
H13. Os usuários possuem
crença de que há uma alta
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rotatividade de
profissionais na ESF.

profissionais
ausentes

H14. Os usuários possuem
crença de que na ESF não
existem profissionais para
substituir os afastados.
5.Acessibilidade
aos serviços da
ESF

Avaliação negativa

Dificuldades no
atendimento
Dificuldades de
pegar ficha
Horário de
atendimento
Virações dos
trabalhadores para
acessar a ESF

Avaliação positiva

6.Trabalho
preventivo

H15. Os usuários possuem
crenças que avaliam
negativamente o acesso ao
atendimento na ESF.

17. Aqui no bairro precisamos de mais outra equipe de
PSF.
18. Todos os dias, muitas pessoas ficam sem atendimento
no PSF, porque faltaram fichas.

H16. Os usuários tem
19.São distribuídas poucas fichas de atendimento no PSF.
dificuldade para conseguir
20. As pessoas precisam acordar de madrugada para pegar
ficha de atendimento na
ficha e garantir o atendimento no PSF.
ESF.
H17. Os usuários possuem 21.No PSF do meu bairro existe um acolhimento para
crença de que os horários verificar qual o meu problema e a urgência dele antes de
de atendimento matutino e eu ser atendido.
vespertino dificultam o
22. Algumas pessoas ficam sem atendimento, porque o
acesso de trabalhadores à PSF só funciona de dia, no horário em que elas estão
ESF.
trabalhando.
H18. Os usuários possuem
a crença de que os
trabalhadores precisam
faltar o dia de trabalho
para ser atendido na ESF.

23. Conheço pessoas que tiveram que faltar no emprego
para ser atendido no PSF

H19. Os usuários possuem
a crença de que o trabalho
preventivo na ESF é
escasso.

25. No PSF acontecem palestras informativas sobre
diferentes temas de saúde para a comunidade.

24. A falta de atendimento a noite dificulta o acesso dos
trabalhadores ao atendimento no PSF.

26. Já ouvi falar que no PSF tem grupo de encontro de
idosos, gestantes e hipertensos.
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7. Sistema de
referência

Referência
Contrarreferência

Avaliação positiva

H20. Os usuários possuem
a crença de que o Sistema
Avaliação negativa
de referência funciona de
modo burocrático.

27. É difícil conseguir consulta para o médico especialista
(cardiologista, oftalmologista, dermatologista, etc).
28. Demora mais de 1 mês para conseguir marcar um
exame.

H21. Os usuários possuem 29. Já tive dificuldade de marcar o retorno para o médico
a crença de que o
especialista (cardiologista, oftalmologista, dermatologista)
referenciamento demora
que me atendeu.
meses.
H22. Os usuários possuem
a crença de que a
contrarreferência não é
realizada.
7. Compreensão
da comunidade
sobre a ESF

acesso à informação
ausência de
conhecimentoinformação

H23. Os usuários possuem
a crença de que a
população não é
informada sobre o
funcionamento da ESF.

30. No PSF não tem recepcionista para dar as informações
que precisamos.
31. Sei quais são os dias e horários que tem atendimento
no PSF.
32. Sei quais são os serviços oferecidos no PSF do meu
bairro além do atendimento médico.
33. O PSF tem como prioridade o atendimento preventivo.

9. População
alvo da ESF

Classe baixa
Classe média

H24. A população possui
a crença de que a ESF é
destinado aos pobres.

Compreensão sobre
a territorialização
Aspectos negativos

35. O PSF é feito para todos.
36. O PSF não atende ninguém.

Ninguém
10.
Territorialização

34. O PSF só atende pobre.

H25. A territorialização é
reprovada segundo as
crenças dos usuários.

37. Acho que o atendimento fica melhor com cada equipe
tendo sua área/ruas demarcadas (verde, amarela,
vermelha).
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38. Acho errado só poder ser atendido pelo médico da
minha área/rua.

da territorialização

39. No PSF não posso escolher o médico que vai me
atender.
11. Vinculo
EqSFcomunidade

conhecimento sobre
os profissionais

Conhece

confiança nos
profissionais.

Confia

Não conhece
Não confia

H26. Os usuários
acreditam que não
possuem vínculo com a
maioria dos profissionais
da ESF.
H27. Os usuários não
confiam nos profissionais
da ESF.

12. CMS

Conhecimento sobre
o CMS

Conhece

Participação no
CMS

Participa

Motivos para
fracasso do CMS

13.Necessidade
de recursos
financeiros para
continuar
tratamento

Não possui
condições
Possui condições

Não conhece
Não participa

40. Eu conheço pelo nome a maioria dos profissionais do
PSF.
41. O agente de saúde (ACSs) conhece a maioria das
pessoas que moram na minha casa.
42. Já desconfiei na consulta do que o médico me falou.
43. Eu confio nos profissionais do PSF.

H 28. Os usuários
desconhecem o CMS.

44. Frequentemente é feita uma reunião com a
comunidade para falar sobre os problemas do PSF.

H29. Os usuários possuem
a crença de que a
população não participa
do CMS.

45. A comunidade não se interessa em participar das
reuniões para falar sobre o PSF.
46. As reuniões para discutir sobre os problemas do PSF
não adiantam de nada (não dão resultados de melhoria).

H30. Os usuários possuem
crenças de desconfiança
sobre o CMS.
H31. Os usuários
acreditam que às vezes
precisam pagar por
remédios ou materiais que
faltam na ESF.
H 32. Os usuários
acreditam que às vezes é

47. Já precisei arranjar dinheiro para pagar remédio ou
materiais que estavam faltando no PSF.
48. Já precisei cortar uma despesa pessoal para poder
gastar com a saúde.
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necessário privar-se de
determinadas despesas
para investir na saúde.
14.Consciência
de seu papel de
contribuinte
15.Responsáveis
pelas
dificuldades da
ESF

Poder Local
Poder Federal
População
Desconhece culpados

16.Evolução da
ESF

Regresso

51. O Ministério da Saúde e o governo federal são os
responsáveis pelos problemas do PSF.
52. A prefeitura e o governador são responsáveis pelos
problemas do PSF.

H37. Os usuários possuem
a crença de que a ESF do
seu bairro ainda necessita
melhorar.
Faz uso
Desistência de
usar a ESF

Importância

H34. Os usuários possuem
crenças que atribuem a
responsabilidade das
deficiências da ESF sobre
o poder local.

50. O PSF surgiu como caridade dada pelos políticos.

H36. Os usuários possuem 54. O PSF do meu bairro só piora.
a crença de que a ESF do 55. O PSF do meu bairro tem muito a melhorar.
seu bairro tem piorado.

Progresso

Uso da ESF

49. Os serviços do PSF são pagos com impostos que a
sociedade paga.

53. O desinteresse da população em fiscalizar e discutir os
H35. Os usuários possuem problemas do PSF contribui para a manutenção das suas
crença de que a
dificuldades.
comunidade não é
participante na
fiscalização e avaliação da
ESF.

Desejo de mudança

17.Importância
da ESF

H33. Os usuários são
conscientes de seu papel
de contribuinte e pagante
dos serviços de saúde.

Importância da

H38. Apesar das
dificuldades, os usuários
ainda possuem a crença de
que esta é melhor opção.

56. O atendimento desse PSF no bairro é melhor do que os
postos de saúde que funcionavam antes de existir o
Programa de Saúde na Família.
57. O hospital resolve melhor meu problema de saúde do
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ESF
Inutilidade da ESF

18. Uso dos
Serviços
particulares de
saúde

O uso dos serviços
privados
Comparações entre
serviços públicos e
particulares
Virações financeiras
para uso de serviços
particulares

19.Distinção
entre teoria e
prática

Vantagens do
particular
Problemas
compartilhados

H 39. A ESF é importante
para a comunidade,
segundo as crenças dos
usuários.

que o PSF.

H40. Os usuários da ESF
possuem a crença de que é
preferível recorrer aos
serviços particulares de
saúde.

60. Quando não consigo atendimento no PSF, procuro
pelos serviços particulares (pagos).

H41. O motivo de
preferência dos usuários
da ESF pelos serviços
particulares é a crença de
que este é mais acessível.
H42. Os usuários da ESF
possuem a crença de que
existe distinção entre as
diretrizes da estratégia e
sua realidade operacional.

58. O PSF é importante para a comunidade.
59. O PSF não serve para nada.

61. Se eu pudesse escolher, ao invés de ir ao PSF, iria a
uma clínica particular.
62. Acho o atendimento na clínica particular mais rápido
do que no PSF.

63. Tem diferença entre o que diz a lei sobre o
atendimento na área da saúde e como ela acontece na
prática.
64. A realidade do funcionamento do PSF é diferente de
como a lei diz que ele deveria ser.

