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RESUMO 

 

Objetivou-se analisar o Apoio Institucional na Atenção Básica ofertado às equipes 

pelas gestões municipais das capitais brasileiras que aderiram ao Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Possuiu caráter exploratório 

descritivo, com abordagens qualitativa e quantitativa para análise dos dados. A coleta de 

dados foi realizada no período de fevereiro a outubro de 2014 com dois grupos amostrais, 

sendo o primeiro composto pelos respondentes do módulo II que correspondeu a 2941 

equipes, das 23 capitais que aderiram ao Programa e o segundo por 22 gestores da Atenção 

Básica das capitais brasileiras que responderam ao módulo IV (on line). Na fase quantitativa 

as variáveis foram analisadas através da estatística descritiva, com uso do Software IBM 

SPSS Statistics 20 e os resultados organizados e agrupados em três dimensões: características 

do Apoio Institucional; processo de trabalho do Apoiador Institucional e Apoio às equipes 

para administrar e planejar processos de trabalho. Na fase qualitativa, analisaram-se as 

diretrizes gerais para o Apoio Institucional no município, descritos pelo gestor municipal no 

formulário on line. Para organização e categorização dos dados qualitativos foi utilizado o 

Atlas ti.7.1, e como método de interpretação, a análise de conteúdo. A partir da concepção do 

Apoio como ferramenta democratizante, procedeu-se a aproximação de conceitos do Apoio 

Paideia (Campos), das relações de poder (Foucault) e da análise institucional (Lourau). 

Elencou- se as seguintes categorias de análise: Categoria 1- Dimensão administração e 

planejamento de processos de trabalho com as Subcategorias: Apoio à organização do 

processo de trabalho das equipes; Apoio ao planejamento, monitoramento e avaliação; Apoio 

às ações das equipes; Apoio ao fortalecimento das redes de atenção à saúde e ações 

intersetoriais e estrutura organizacional e administrativa do Apoio no município. Categoria 2- 

Dimensão Política com as Subcategorias: Apoio aos processos participativos de gestão e 

estímulo ao controle social; Apoio a construção de relações democráticas, cooperativas e 

dialógicas; Apoio às ações vinculadas ao PMAQ; descrição do Apoio Institucional utilizando 

a mesma redação dos documentos oficiais do MS. Categoria 3- Dimensão Pedagógica com a 

Subcategoria: processos de formação e qualificação de profissionais e gestores. Observou-se 

que o Apoio Institucional é uma realidade no contexto da Atenção Básica no Brasil, porém 

identificou-se que, tanto nas ações apoiadas quanto nas diretrizes propostas pelas gestões 

evidencia-se um traço normalizador e burocrático nesse processo. Houve avaliação positiva 



 

 

 

 

pelas equipes do Apoiador Institucional, embora esses profissionais encontrem-se 

sobrecarregados no exercício dessa função pelo número excessivo de equipes sob sua 

responsabilidade, evidenciando-se a necessidade de um dimensionamento que leve em 

consideração o modo de operar a função Apoio. Nas capitais brasileiras observaram-se 

fragilidades nas condições de gerir os processos para a institucionalização do Apoio, 

inferindo-se que as gestões e equipes de gestão da Atenção Básica precisam ser apoiadas na 

condução desse processo. Propõe-se, assim, o aprofundamento da temática e que nos outros 

ciclos do PMAQ-AB haja adequação dos instrumentos utilizados na avaliação externa, 

referente à dimensão Apoio Institucional, a fim de avançar na valorização das singularidades 

do Apoio, principalmente, no tocante à cogestão enquanto processo coletivo e democrático.  

 

Palavras chave: Gestão em Saúde. Apoio Institucional. Atenção Básica. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

It was aimed to analyze one of dimensions of the Basic Attention offered by in 

primary care team by the municipal administrations of Brazilian cities that have joined Access 

Improvement Programme and Quality of Primary Care (PMAQ-AB in portuguese). Owned 

descriptive exploratory, by qualitative and quantitative approaches to data analysis. Data 

collection took place between February-October 2014 by two sample groups, the first one 

consisting of respondents of module II corresponding to 2941 teams of 23 capitals that have 

joined the program and the second one by 22 managers of Primary Care Brazilian cities that 

responded to the module IV (on line). In quantitative phase variables were analyzed using 

descriptive statistics, using IBM SPSS Statistics Software 20 and organized and grouped 

results in three dimensions: characteristics of Institutional Support; Institutional Sketchpad the 

work process and support teams to manage and plan work processes. In qualitative phase, it 

was analyzed general guidelines for the Institutional Support in the municipal, as described by 

the municipal manager in online form. For organization and categorization of qualitative data 

was used Atlas ti.7.1, and as a method of interpretation, content analysis. From the conception 

of support as a democratizing tool, it was proceeded to approach concepts Support Paideia 

(Campos), power relations (Foucault) and institutional analysis (Lourau). It was defined 

following categories of analysis: Category 1- Dimension administration and planning work 

processes by subcategories: Support for organization of work process of teams; Support 

planning, monitoring and evaluation; Support the actions of teams; Support for the 

strengthening of health care networks and intersectoral actions and organizational and 

administrative structure of support in the city. Category 2 - Dimension Policy by following 

subcategories: Support for participative process management and stimulation of social 

control; Support the building of democratic relations, cooperatives and dialogical; Support for 

actions related to PMAQ; description of Institutional Support using the same wording of 

official documents of health ministry. Category 3 - Pedagogical dimension formed by 

Subcategory: formation and training of professionals and managers. It was observed that 

Institutional Support is a reality in context of Primary Care in Brazil, but it was found that in 

both actions supported as the guidelines proposed by managements is evident in a 

normalizing and trace this process. There was a positive evaluation by teams Sketchpad 

Institutional, although these professionals find themselves overwhelmed when exercising that 



 

 

 

 

function by excessive number of teams under their responsibility, demonstrating the need for 

a design that takes into account how to operate the Support function. In Brazilian cities were 

observed weaknesses in a position to manage the processes for institutionalization of support, 

the conclusion was that managements and management teams in Primary Care need to be 

supported in conducting this process. It is proposed thus deepening the theme and when other 

PMAQ-AB cycles to occur be made adequacy of instruments used in external evaluation 

concerning the importance Institutional Support in order to advance the appreciation of 

uniqueness of support, especially regard to co-management as a collective and democratic 

process. 

 

Keywords: Health Management. Institutional Support. Basic Attention  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário internacional, tem sido crescente a percepção pelas agências e governos 

de que o enfrentamento das dificuldades dos sistemas de saúde passa pelo fortalecimento da 

Atenção Primária à Saúde (APS) e pelo seu reconhecimento, como estratégia para viabilizar o 

ordenamento e romper com a fragmentação existente (OMS, 2008). 

A Atenção Primária à Saúde é concebida como os serviços de primeiro contato dos 

usuários com o sistema de saúde, cuja função é regular o acesso e coordenar o cuidado em 

toda a rede de atenção (STARFIELD, 2002; OMS, 2008; GIOVANELLA; MENDONÇA, 

2008; GIOVANELLA; SCOREL; MENDONÇA, 2009). 

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), observa-se que, principalmente, com 

expansão do Programa Saúde da Família (PSF), a partir dos anos de 1998, sucessivos 

rearranjos institucionais foram induzidos pelo Ministério da Saúde, como tentativa de 

fortalecer a atenção primária na perspectiva de torná-la ‘forte e abrangente’ (SOUSA, 2008; 

SOUSA; HAMANN 2009; ALMEIDA, 2014). Nessa direção, o PSF passa a ser a estratégia 

assumida pelo governo federal, para (re) organizar o modelo de atenção em saúde e instituir 

novas formas de cuidado e de gestão. A potência, dessa estratégia é traduzida em números: 

em 1998, apenas 967 municípios haviam implantado equipes de saúde da família, cobrindo 

uma população de 9150413, ou seja, 5,73% dos habitantes e, atualmente, a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) está presente em 5423 municípios brasileiros prestando assistência a 

118384067 cidadãos, o que é equivalente a uma cobertura de 61,0% da população brasileira 

(BRASIL, 2014). 

Segundo Paim et al. (2011), no âmbito da saúde, no Brasil, há que se registrar os 

avanços no SUS, nesses mais de 20 anos de sua implementação. Observam-se ganhos em 

relação às inovações institucionais; maior participação social nas políticas e na avaliação do 

sistema; ampliação do acesso com destaque para vacinação e assistência pré-natal; maior 

consciência da população sobre o reconhecimento da saúde como direito de cidadania; maior 

investimento e expansão dos recursos humanos para saúde, como também das tecnologias da 

saúde, incluindo os insumos e produtos farmacêuticos. 

Contudo, tanto o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010a) como estudiosos das 

políticas e sistema de saúde no Brasil, entre eles Paim (2009); Giovanella et al. (2009); 

Giovanella, Scorel e Mendonça (2009); Almeida Filho (2011); Mendes (2011); Paim et al. 
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(2011); Victora et al. (2011); Campos, Cunha e Figueiredo (2013), dentre outros, concordam 

que, mesmo com avanços, ainda persistem no SUS “velhos e novos” problemas, que dizem 

respeito, principalmente, a igualdade de oportunidades, qualidade e eficiência do sistema e 

que necessitam ser enfrentados pelo conjunto de atores – gestores, profissionais e usuários – 

que, cotidianamente, em distintas regiões e diferentes cenários de práticas, contribuem para a 

afirmação do SUS. Esses múltiplos aspectos significam para Fleury (2014) que, de fato, não 

existem soluções iguais para lidar com as dificuldades do Sistema Único de Saúde em um 

território tão diversificado como o Brasil. 

O conjunto desses autores citados reconhece que alguns dos problemas se expressam 

de diversas formas, tais como: a existência de vazios assistenciais que comprometem o acesso 

universal; a insuficiência de investimentos; a fragmentação; a corrupção e a má gestão de 

recursos, comprometendo a integralidade da atenção; a pulverização dos serviços nos 

municípios; os modelos de atenção incoerentes com as necessidades de saúde, advindos da 

transição demográfica vivenciada no país e da mudança no perfil epidemiológico da 

população, o que revela a pouca inserção das ações de vigilância à saúde e da promoção da 

saúde, particularmente, na cotidianidade dos serviços de atenção primária. Da mesma forma, 

são reconhecidos como graves os problemas relacionados com a gestão do trabalho na saúde, 

em particular, a precarização dos vínculos trabalhistas, a quantidade e, principalmente, a 

qualidade dos recursos humanos, no que diz respeito ao seu alinhamento conceitual e prático 

em relação ao que está posto nas políticas públicas do setor. 

De extrema importância, também, é o fato da área de saúde ser constantemente 

submetida às pressões e interesses do setor privado no mercado. Conforme salienta Paim et al. 

(2011, p. 66), na medida que há um crescimento do setor privado, “ocorrem contradições e 

competição injusta, levando a princípios e objetivos opostos (acesso universal versus 

segmentação do mercado), que geram resultados negativos na equidade, no acesso aos 

serviços de saúde e nas condições de saúde”. 

Além disso, tem-se o desafio de se lidar com relações intrínsecas e complexas entre 

acesso, escala, escopo, qualidade, custo e efetividade, fatores que impactam diretamente na 

forma de como é organizado a atenção e a gestão da saúde no SUS (BRASIL, 2010a). 

Na visão de Victora et al. (2011, p. 192), o enfrentamento desses desafios requer 

vontade política permanente, participação social e tomada de decisão respaldada em 

prioridades.  
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A participação da sociedade, na discussão, na formulação e no controle social da 

política pública de saúde, foi aspecto fundante do projeto da Reforma Sanitária Brasileira 

(RSB), mas ainda se constitui como grande desafio para a consolidação da democracia no 

âmbito do setor saúde (FREURY, 2014). O direito à participação social, no SUS, foi 

conquistado legalmente através da Lei Orgânica da Saúde de nº 8142/1990 que, dentre vários 

pontos, definiram os mecanismos de participação popular/controle social, como os Conselhos 

e as Conferências de saúde, embasadas na corresponsabilidade das três esferas de gestão do 

SUS e da sociedade civil (BRASIL, 1990). 

No entanto, a despeito de diversas experiências importantes no Brasil, desde os anos 

de 1970, com vistas a estimular a democratização dos serviços públicos de saúde, já havia a 

preocupação com os processos democráticos no setor. Para Campos (1998), exceto pela 

oficialização dos Conselhos e Conferências de Saúde, ainda não se encontrou formas de se 

institucionalizar as iniciativas democratizantes; dito de outra forma, não se conseguiu ainda 

democratizar as iniciativas democráticas. 

Registra-se um movimento nessa direção por parte do Governo Federal com a 

criação de estruturas que propõem apoiar, de forma compartilhada, a gestão estratégica e 

participativa no SUS. Dentre estas iniciativas, está a criação, em 2003, da Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), que foi reestruturada em 2006, pelo Decreto nº 

5.841 de 13 de junho de 2006. A SGEP, atualmente, é composta pelos Departamentos: de 

Apoio à Gestão Participativa, de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS, de Ouvidoria 

Geral do SUS e pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Parte-se do princípio de 

que a gestão estratégica e participativa encontra-se presente na cotidianidade do sistema, 

sendo, portanto, transversal a todos os seus princípios e tendo como função precípua “acelerar 

e aperfeiçoar a implementação das práticas de gestão estratégica e participativa nas três 

esferas de gestão do SUS” (BRASIL, 2009a, p. 11). 

Em 2007, a SGEP formula a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa 

no SUS – ParticipaSUS – aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde e regulamentada pela 

Portaria nº 3.027 de 26 de novembro do mesmo ano. Com o propósito de delinear o campo 

conceitual da gestão participativa, agrupa os mecanismos e suas práticas, de acordo com 

atores, instituições e segmentos sociais envolvidos com a seguinte tipologia: a) mecanismos 

institucionalizados de controle social; b) processos participativos de gestão; instância de 

pactuação entre gestores; c) mecanismos de mobilização social; processos de educação 
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popular em saúde; d) reconstrução do significado da educação em saúde; e) ações articuladas 

entre diferentes setores do governo e a sociedade civil (BRASIL, 2009a, p. 17). 

Para Fleury (2014), no processo de construção da democracia no SUS, ocorreram 

avanços e retrocessos. Ressalta que, embora se tenha ampliado os direitos de cidadania e a 

noção de saúde como direito se encontre bem consolidada, tanto o exercício desse direito 

quanto a qualidade da atenção à saúde são fragilizados quando, por exemplo, a área de 

sustentação institucional e financeira para a garantia desses direitos não acompanha os 

avanços. 

Os mecanismos de controle/participação social foram legalmente constituídos e os 

conselhos de saúde encontram-se instalados em todos os estados e municípios brasileiros e 

são reconhecidos como importantes inovações do SUS na construção da democracia, 

juntamente com o processo de desconcentração de poder e de responsabilidade advindos do 

processo de descentralização (FLEURY, 2014). No entanto, há o reconhecimento, também, 

por parte da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do SUS, de que os conselhos, 

“em muitos casos, são frágeis na efetividade e na eficácia de suas atuações, requerendo 

iniciativas concretas das três esferas de gestão do SUS e da sociedade civil” (BRASIL, 2009a, 

p. 6). 

Corroborando essa perspectiva, Fleury (2014) destaca a premente necessidade de pôr 

em questão os limites desses mecanismos e pensar em formas de torná-los mais participativos, 

efetivos e eficazes. Isso significa fortalecê-los politicamente, ultrapassando o caráter e o 

momento apenas comunicacional. Desse modo, para que esses mecanismos possam ser 

tratados na esfera de política pública, têm que adquirir potencial para intervir na realidade. 

Nesse contexto, ganha maior relevância o apoio às gestões municipais, uma vez que 

os municípios são locus privilegiado com potencial de alta capilaridade para constituição de 

redes de participação social. Portanto, a criação da SGEP “representa ousada inovação no 

desenvolvimento dos processos participativos e de aperfeiçoamento da democracia do 

Estado” (BRASIL, 2009a, p. 11). 

Para Victora et al. (2011, p. 192), isso significa afirmar que, “em última análise, o 

desafio é político e requer o engajamento contínuo da sociedade brasileira, como um todo, na 

perspectiva de assegurar o direito à saúde dos brasileiros”. 

Vemos, portanto, que as dificuldades do SUS são de várias ordens e, enfrentá-las, 

significa considerar que o sistema de saúde brasileiro ainda se encontra em desenvolvimento 
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e, portanto, é necessário continuar lutando para garantir uma cobertura igualitária e equitativa 

(PAIM, 2009; PAIM et al., 2011). 

Dessa forma, o protagonismo da APS e o seu fortalecimento são reconhecidos no 

debate nacional, como uma das estratégias prioritárias para o enfrentamento das dificuldades 

do complexo sistema de saúde. 

Em consonância com o debate internacional sobre as necessidades de reforma nos 

sistemas de saúde, proposta pela OMS, como também, a tentativa de enfrentamento dos 

desafios do SUS e o reconhecimento da importância da atenção básica como ordenadora do 

cuidado, em 2011, o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1.654 de 19 de julho de 2011, 

institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Para a gestão federal, incorporar o PMAQ-AB 

nas diretrizes do MS é reconhecer o seu caráter inovador, por associar, pela primeira vez, a 

transferência de recursos à implantação e alcance de padrões de acesso e de qualidade pelas 

Equipes de Atenção Básica (EABs) (BRASIL, 2012a). 

O PMAQ-AB é identificado como principal programa da estratégia Saúde Mais 

Perto de Você, sendo definida como um conjunto de ações do Governo Federal para a 

ampliação e qualificação da Atenção Básica à Saúde no país. O Programa tem como objetivo 

incentivar os gestores e equipes de atenção básica a melhorarem o acesso e o padrão de 

qualidade da assistência ofertada aos usuários do SUS nos serviços de atenção básica, 

mediante processo de autoavaliação, desenvolvimento de melhorias e certificação externa 

(BRASIL, 2012a). 

Na visão de Pinto, Sousa e Florêncio (2012), vivenciamos um importante momento, 

tanto em relação a um maior debate quanto na mobilização nacional em torno da AB. Nesse 

contexto, o PMAQ-AB deve ser compreendido como parte de ações articuladas no MS, que 

busca uma maior valorização da definição e da função da AB na Rede de Atenção à Saúde 

(RAS).  

Na prática, isso se concretiza não só no que se refere à prioridade que a atenção 

básica alcançou no campo das suas conquistas legais, mas, sobretudo, no que está posto em 

suas novas formas de financiamento. O PMAQ-AB agrega, em suas diretrizes, uma lógica 

intrinsecamente vinculada ao aperfeiçoamento dos processos de gestão e do cuidado, 

delineando um conjunto de elementos que devem ser considerados como prioritários, tanto 

por gestores quanto pelos profissionais das equipes. Isso significa, de acordo com a Portaria, 
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que o criou, estimular um “processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e 

indicadores de acesso e de qualidade que envolva a gestão, o processo de trabalho e os 

resultados alcançados pelas equipes de saúde da atenção básica” (BRASIL, 2011d). 

Para Pinto, Sousa e Florêncio (2012), o programa é apresentado pelo MS como um 

componente da nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2011a, 2012b) 

e traz, atrelado à sua criação, o incentivo financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente 

de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável.  

O PMAQ-AB se articula com estratégias prioritárias dessa nova política como as 

RAS (BRASIL, 2010a) e outros dispositivos normativos e iniciativas de aperfeiçoamento dos 

processos de gestão e do cuidado no SUS, tais como o Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 

(BRASIL, 2011b) e o Programa de Avaliação para a Qualificação do SUS (BRASIL, 2011c). 

A operacionalização do PMAQ-AB se dá em quatro fases de ciclos contínuos 

(BRASIL, 2012a), a saber: 

Fase 1: Adesão e contratualização: gestão e equipes aderem ao programa mediante a 

contratualização de compromissos e indicadores; 

Fase 2: Desenvolvimento: através dos processos de autoavaliação, monitoramento 

dos indicadores contratualizados e do Apoio Institucional às equipes de atenção básica e ações 

de educação permanente. Nessa fase, gestores e equipes avançam na autoanálise, na 

autogestão, reconhecem as necessidades e pactuam ações estratégicas de intervenção, com 

vistas a qualificar os serviços, as relações e o processo de trabalho na atenção básica; 

Fase 3: Avaliação externa: ocorre com o apoio de grupos de pesquisa de Instituições 

de Ensino Superior (IES) brasileiras e engloba um conjunto de ações direcionadas para a 

certificação das condições de acesso e de qualidade da atenção ofertada pelas EABs 

participantes do PMAQ; 

Fase 4: Recontratualização: etapa posterior à certificação das equipes da atenção 

básica. Com base na avaliação de desempenho de cada equipe, uma nova contratualização de 

indicadores e compromissos deverá ser realizada, completando o ciclo de qualidade previsto 

pelo Programa.  

Portanto, a aposta da gestão federal é que o PMAQ-AB contribua na conformação de 

um ciclo virtuoso de indução de boas práticas tanto de gestores quanto de profissionais, como, 

também, num movimento contínuo de institucionalização da avaliação na Atenção Básica 

(BRASIL, 2012a). 



22 

 

 

 

Para Contandriopoulos (2006), a avaliação tem um caráter estratégico, já que 

consiste em uma atividade voltada para a ação, sendo, portanto, identificada como um dos 

caminhos para o enfrentamento da crise dos sistemas de saúde. Para tanto, se faz necessário 

que a sua institucionalização ocorra em todos os níveis do sistema, provocando uma cultura 

de avaliação que possibilite que as decisões sejam tomadas, a partir de evidências 

comprovadas. Nesse contexto, afirma Contandriopoulos (2006), é imprescindível, também, 

avaliar a avaliação, pondo em questão a capacidade dos modelos existentes no SUS, de gerar 

informações e julgamentos necessários para contribuir com as instâncias decisórias para 

melhorar o seu desempenho.  

Dessa forma, a avaliação deve ter um caráter eminentemente processual, dinâmico, 

democrático, formativo, pedagógico e reorientador das políticas (CONTANDRIOPOULOS, 

2006). 

Trata-se de uma provocação para a urgência de se incorporar no campo das práticas 

de avaliação, da gestão e do cuidado, a institucionalização de práticas que não percam os 

processos instituintes. 

Para o autor dos fundamentos do movimento da Análise Institucional, René Lourau: 

 

por ‘instituinte’ entenderemos, ao mesmo tempo, a contestação, a capacidade de 

inovação e, em geral, a prática política como ‘significante’ da prática social. No 

‘instituído’ colocaremos não só a ordem estabelecida, os valores, modos de 

representação e de organização considerados normais, como igualmente os 

procedimentos habituais de previsão (econômica, social e política) (LOURAU, 

2004, p. 47, grifo do autor). 

 

No que se refere aos conceitos de instituído e instituinte, Pereira (2007) ao analisar as 

principais abordagens do Movimento Institucionalista, dentre elas, a Análise Institucional de 

René Lourau destaca que, quando as forças instituintes emergem se tem a possibilidade de 

produção de novos agenciamentos, novas composições e arranjos próprios de subjetividades 

livres e desejantes, onde: 

 

a trama dialética entre instituinte, instituído e de institucionalização faz com que ela 

seja realidade inacabada, projeto em construção. O instituinte não deve ser pensado 

como força que resulta em instituído, mas como relação de força permanente, que 

comporta tanto o poder como as singularidades de resistências e produção de novos 

sentidos (PEREIRA, 2007, p. 11). 
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Nessa concepção, a instituição “não pode viver como entidade curvada sobre si 

mesma; ela só pode sobreviver alimentando-se de sangue novo que lhe vem do exterior” 

(ALTOÉ, 2004, p. 22). 

Cohn (2009, p. 9) reconhece que há certa pressão quando se adota uma postura 

crítica ao ‘já instituído’, ou do que ‘vem sendo instituído’; assim, estudos que se voltam para 

reflexão crítica da temática, por vezes são interpretados “quase que imediatamente como 

oposição ao SUS, e, portanto, como algo condenável, política e moralmente”. 

É preciso, pois, apostar em processos instituintes como possibilidade concreta de se 

construir linhas de fugas
1
 na cotidianidade da atenção básica, passando-se pelo dilatamento 

institucional para a entrada do novo, das ressignificações e daquilo que faz deslocar o que já 

está estabelecido pelas normas e discursos instituídos. 

No momento em que se evidencia a importância de um ambiente organizacional 

democrático para a construção de processos participativos, ganha pertinência o debate 

realizado por Campos (1998, 2000, 2005, 2007, 2013, 2014) onde coloca a questão dos 

modelos de gestão adotados no SUS. 

No final dos anos de 1990, Gastão Wagner de Sousa Campos traz para o campo da 

saúde a crítica à racionalidade gerencial predominante na maioria das escolas de 

administração que seguem o paradigma funcionalista e que se refletem no âmbito dos estudos 

e das premissas da gestão no setor saúde. Silveira (2005, p. 17) destaca que esse paradigma 

abarca teorias “com pressupostos teóricos objetivistas e cuja natureza teórica enfatizasse a 

regulação como característica fundamental da sociedade”. 

Campos (1998) aponta os reflexos desses modelos de gestão no mundo do trabalho, 

destacando, em particular, como a racionalidade científica afeta, ainda hoje, a cotidianidade 

das práticas de gestão e de cuidado no SUS, ainda que a sua construção esteja alicerçada em 

um projeto democratizante para todos os níveis da gestão. 

Isso porque para a Teoria Geral da Administração e, em especial, para o taylorismo, 

os trabalhadores são destituídos de interesses e desejos próprios, sendo vistos como coisas, 

                                                 
1
 Na obra Mil platôs Deleuze e Guattari discutem importantes conceitos dentre os quais: rizoma e linhas de fuga. 

Um rizoma é concebido como haste subterrânea e distingue-se radicalmente das raízes radículas. Um rizoma 

seria uma raiz que possui crescimento diferenciado, que se desenvolve horizontalmente ramificando-se em todos 

os sentidos. Através desse conceito assumem o rizoma como um modelo de resistência ético-estético-político. 

No rizoma há linhas de articulação ou segmentariedade, estratos territorialidades. As estruturas quebram o 

rizoma, o aprisionam, mas há linhas de desterritorialização e desastrificação pelas quais ele foge sem parar. Há 

rupturas no rizoma e explodem linha de fuga, mas essas fazem parte do rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995). 
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instrumentos ou recursos. Dessa forma, quando há existência de modelos de gestão que 

seguem as correntes funcionalistas, não se reconhece a gestão como um ato coletivo e fruto da 

interação entre sujeitos de afetos, de conhecimento e de poder. Nessas situações, torna-se 

evidente a supremacia da forma burocrática, hierarquizada na gestão, o que leva a 

aproximação bastante frágil entre gerentes e trabalhadores e a desvalorização do aspecto 

subjetivo dos sujeitos (CAMPOS, 1997, 1998, 2000, 2005). 

Para Silveira (2005), visões diferentes do funcionalismo para análise das 

organizações ao longo dos anos possibilitou, por exemplo, diversos outros estudos e 

abordagens nesse campo, como, por exemplo, as ideias de Michel Foucault com sua análise 

de saber-poder e a compreensão de que as organizações, ao mesmo tempo, refletem e 

reproduzem o poder disciplinar. No entanto, Campos (1998, p. 862), a despeito de reconhecer 

a importância das diversas abordagens que surgiram e que produziram críticas à 

burocratização e à concentração de poder, constata que tais abordagens não se voltaram, de 

fato, para produzir “de forma sistemática Métodos e Técnicas organizacionais alternativos à 

lógica criada por Taylor e Fayol”. 

Convém acentuar que, aqui, adotamos a definição de Baremblitt (2002, p. 137) que 

destaca a simultânea diferenciação e complementariedade entre organizações e instituições, 

sendo que, enquanto organizações, caracterizam “as formas materiais nas quais as instituições 

se realizam ou ‘encarnam’ […],” as instituições são compostas pela linguagem, pelas relações 

interpessoais, pela divisão social do trabalho, dentre outros códigos fundantes das sociedades 

humanas. A instituição, portanto, compreende o instituinte (que a engendra), o instituído 

(resultado) e a institucionalização (processo). Conforme Baremblitt, (2002) as instituições não 

teriam vida – concretude – sem as organizações e, por sua vez, as organizações não teriam 

sentido, objetivo e direção sem as instituições. Na esteira de tal diferenciação, destacamos 

então, o modo como a instituição herda fortemente os traços daquilo que a materializa, ou 

seja, o ranço dos métodos e técnicas organizacionais que, no que tange à lógica de Taylor e 

Fayol, caracteriza um modelo serializado de tecer e entretecer relações nos processos de 

trabalho. Nesse sentido, temos o desafio do resgate do instituinte – daquilo que gera, engendra 

– uma vez que o processo e o resultado – institucionalização e instituído – tendem à 

estagnação do que engendrou o novo, especialmente, em modelos serializados de construção 

da realidade. 
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A essa mesma perspectiva institucionalista, Campos (2000) acrescenta que as 

instituições ganham vida através de seus objetivos organizacionais que, para o autor, dizem 

respeito ao seu duplo objetivo, qual seja: o de produzir bens ou serviços de interesses sociais e 

o de assegurar a sobrevivência da própria organização e dos sujeitos que dela fazem parte. O 

reconhecimento dessa duplicidade de objetivos da instituição torna-se essencial, na 

perspectiva do autor, para se pensar em novas formas de gerir coletivos organizados para a 

produção da saúde. 

A partir de reflexões e de constatações teóricas e do acumulo de experiências práticas 

no campo da saúde coletiva, Campos (1998) propõe um método para cogovernar as 

organizações de saúde, o qual denominou, inicialmente, de Gestão Colegiada e Centrada em 

Equipes de Saúde. Posteriormente, dar continuidade à crítica a racionalidade gerencial 

hegemônica, sistematizando um método para análise e cogestão de coletivos (Paidéia/Método 

da Roda
2
) que, fundamentados num conjunto de conceitos operativos, advindos do campo da 

Política, do Planejamento, da Análise Institucional e da Pedagogia, concebe a cogestão como 

movimento político de desconcentração de poder e, portanto, potencializador da democracia 

institucional. 

 

[…] é um método de apoio à cogestão. Objetiva apoiar a produção de Valores de 

Uso e de Coletivos Organizados. Ou seja, ajuda a articular a produção de bens e 

serviços com a produção das Instituições, Organizações e dos próprios sujeitos 

envolvidos no processo. Nesse sentido, é um método de Gestão (CAMPOS, 2000, p. 

185). 

 

O cogoverno – cogestão – proposto pelo método da Roda, guarda estreita relação 

com a capacidade dos sujeitos de compreenderem toda a rede de leis, valores, interesses e 

normas que compõem as instituições, bem como a forma de lidar com esses múltiplos 

aspectos, objetivando construir valores singulares com outras perspectivas do coletivo 

(CAMPOS; CUNHA; FIGUEIREDO, 2013). 

                                                 
2
 Método inspirado no ideal educativo Paideia existente na democracia ateniense na Grécia antiga e que foi 

estudado com profundidade por Jaerger (1986) em que a formação paideia compreendia, não só os 

conhecimentos, mas também, as artes e a formação do caráter do indivíduo (formação integral do Ser). “Um 

método inspirado na roda com que os pedagogos construtivistas iniciam o dia de trabalho nas escolas. E, 

também, na roda de samba, na do candomblé e na ciranda em que cada um entra com sua disposição e habilidade 

sem desrespeitar o ritmo do coletivo. [...] A roda como espaço democrático, um modo de operacionalizar a 

cogestão. Mas também a vida girando e se movimentando sempre: a roda”. (CAMPOS, 2000, p. 14). 
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O registro das primeiras experiências com a utilização do Método Paideia na 

cogestão de instituições e organização da atenção à saúde, no SUS, ocorreram inicialmente 

segundo Pereira Júnior e Campos (2014, p. 897) 

 

na rede municipal de saúde de Campinas/SP, durante a década de 1990. A partir do 

início dos anos 2000, municípios e estados implementaram arranjos e dispositivos 

do método: Belo Horizonte/MG, Sobral/CE, Diadema/SP, Amparo/SP, São 

Bernardo/SP, Recife/PE, Aracaju/SE, Vitória/ES, assim como as Secretarias 

Estaduais de Saúde do Rio de Janeiro e da Bahia e a Fundação Estatal de Saúde da 

Família da Bahia. 

 

Acrescentam, ainda, os autores que, a partir de 2003, o Apoio institucional é 

incorporado ao discurso oficial do Ministério da Saúde (MS), quando se inicia um processo 

de formulação e implantação do Apoio Institucional com produção sistemática de textos e 

documentos. 

 

[…] inicialmente com dois enfoques: i) apoio à gestão descentralizada do SUS e ii) 

apoio à mudança dos modelos de gestão e atenção dos sistemas e serviços de saúde. 

Em um segundo momento, a partir de 2011, o MS se centrou na implementação do 

apoio institucional, buscando uma articulação interna […]. Apesar das 

particularidades, todas essas estratégias são influenciadas e se referenciam na 

metodologia do apoio Paideia (método da roda). (PEREIRA JÚNIOR; CAMPOS, 

2014, p. 898). 

 

Portanto, é pelo potencial do Apoio de instaurar processos de mudança em coletivos 

e em instituições, através da adoção de práticas institucionais democráticas e estímulo a 

autonomia dos sujeitos, que se evidencia a importância fundamental da função Apoio no 

cenário da Atenção Básica (OLIVEIRA, 2012). 

Ao refletirmos sobre a democracia institucional, concordamos com Fleury (2014) a 

qual, em recente entrevista
3
, fala sobre os avanços nas políticas sociais no Brasil, nos últimos 

25 anos, além dos mecanismos de participação e democracia. 

 

a democracia não é entendida como um estado de coisas, nem um conjunto de 

procedimentos e nem um regime. [...] Democracia como a tensão dialética entre ter 

relações de poder que alcançam ser institucionalizadas e materializadas e que, por 

serem materializadas, se colocam no direito de serem pensadas como consensuais. 

Essa tensão se articula com a permanente irrupção daquilo que está deserdado dessa 

                                                 
3
 Entrevista realizada por Maria Alice Silveira com a pesquisadora Sonia Fleury publicada no portal 

Democracia, Justiça e Controle Público da Universidade Federal de Minas Gerais em 16 out. 2014. Disponível 

em <http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/1496>. 
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norma e que também aparece reivindicando não ser contra a democracia, mas 

reivindicando a democracia. Ou seja, desejando ser colocado na condição de igual. 

Para isso, é necessário uma ruptura, que é o processo de subjetivação (FLEURY, 

2014). 

 

Assim, a democracia institucional exige um acerto de contas, certo resgate, senão, a 

insurreição, a irrupção do deserdado que não reivindica ser contra, mas ser considerado 

sujeito de vez e voz na roda de coletivos, colocado na condição de igual em participação. 

Porém, na visão de Campos (1998), não bastam as iniciativas para desburocratizar o 

Estado e ampliar a democracia institucional, é preciso, também, reunir forças para romper 

com a alienação existente no trabalho da saúde, o que significa operar na perspectiva da 

cogestão, pondo em análise a própria instituição e os sujeitos, ampliando o seu espaço político 

para favorecer a produção de sujeitos livres e autônomos e, dessa forma, recompor as relações 

de poder, saber e afeto. Para Guizardi e Cavalcanti (2010, p. 1248), “[…] trata-se de 

incorporar o desejo dos trabalhadores na gestão dos processos de trabalho, sem que isso 

signifique desconsiderar o diálogo com as necessidades sociais”. 

Essa perspectiva de Campos é fortalecida ao longo dos anos na saúde coletiva por 

meio de uma vasta produção teórico-prática, construída individual e coletivamente com outros 

autores acerca da temática da gestão nas instituições, em prol da democracia institucional e 

sua indissociabilidade com o processo de trabalho na saúde. 

Do mesmo modo, diante da urgência para a implementação de modelos de gestão 

participativa que contribuam para que o SUS se afirme como política pública e de qualidade, 

o MS reconhece a importância estratégica da função Apoio como dispositivo de intervenção 

para a operacionalização da Política Nacional de Saúde e fortalecimento da Atenção Básica. 

Na esteira da institucionalização de novos modos de gerir coletivos, o governo federal 

incorpora o Apoio Institucional a vários documentos oficiais e publicações como é o caso da 

Política Nacional de Humanização-PNH (2003); do Apoio integrado à gestão descentralizada 

do SUS: estratégia para a qualificação da gestão descentralizada (BRASIL, 2004) dos 

Cadernos humanizaSUS/AB (BRASIL, 2010d; 2010e); do Documento Base para gestores e 

trabalhadores do SUS (BRASIL, 2008); da Política Nacional de Atenção Básica-PNAB 

(BRASIL, 2012b); do instrumento de Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica-AMAQ (BRASIL, 2012c) e, do Documento Síntese para 

Avaliação Externa do PMAQ-AB (BRASIL, 2012d). 
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Em relação à Autoavaliação para Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (AMAQ-AB), realizada pelas equipes de atenção básica, o Apoio Institucional foi uma 

das subdimensões incorporadas no Instrumento (BRASIL, 2012c). Com base nas 

competências da gestão e equipe, foram estabelecidas unidades de análise para a 

autoavaliação agrupando-se padrões de qualidade definidos a priori por guardarem relação 

direta com o fazer da gestão, da coordenação e das equipes. Ao mesmo tempo, os padrões 

definem o que se espera em termos de qualidade para a atenção básica no SUS. 

No instrumento da AMAQ-AB, o Apoio Institucional foi abordado em duas 

dimensões. 

1. Na dimensão da gestão municipal - Subdimensão: Implantação e 

Implementação da Atenção Básica no Município em que se questiona se a 

gestão municipal de saúde “constitui equipe de Apoio Institucional como 

dispositivo de gestão vinculado à coordenação da atenção básica”; e; 

(BRASIL, 2012c, p. 32). 

2. Na dimensão da gestão da atenção básica - Subdimensão: Apoio Institucional 

em que se avalia: a) se “a gestão da atenção básica estabelece relação 

democrática e dialógica com as equipes”; b) se “a gestão da AB oferta Apoio 

Institucional para as equipes de atenção básica” e, c) se “o processo de trabalho 

do(s) apoiador(es) institucional(is) é organizado, considerando os principais 

desafios para a qualificação da atenção básica”. (BRASIL, 2012c, p. 41-42) 

 

Dessa forma, este documento incorpora a noção de que o Apoio Institucional 

pressupõe uma postura tanto analítica quanto operacional para a construção de uma 

democracia institucional, “a partir da ativação de espaços de cogestão e de redes que se 

ponham a pensar em termos coletivos os processos de trabalho, suas condições e relações” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 223). 

Na esteira dessas inciativas governamentais, são pertinentes as colocações de 

Guizardi e Cavalcanti (2010, p. 1246), que destacam que não basta apenas se pensar em novos 

“programas e instrumentos de produção de serviços, reorganizar os processos de trabalho em 

saúde, reformular a composição das equipes profissionais, construir novas unidades e 

disponibilizar verbas, inclusive grandes investimentos em capacitação profissional”. Para os 

autores supracitados, na maioria dos casos, a ineficácia dessas medidas ocorre pelo fato das 
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mesmas não questionarem, “no âmbito da gestão, as relações cotidianas de poder que 

permeiam e configuram as instituições de saúde”. 

É a partir dessas considerações iniciais que me sinto instigada, nesse momento, a 

partilhar as motivações para esse estudo. 

Na presente pesquisa, reporto-me às experiências e aos conhecimentos acumulados 

ao longo da minha trajetória profissional assim como ao meu processo atual de doutoramento. 

Foram essas vivências que me permitiram tecer interpretações sobre o fenômeno investigado, 

a saber: o Apoio Institucional ofertado às equipes de atenção básica pelas gestões municipais 

das capitais brasileiras que aderiram ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB). 

Acredito que o movimento de um pesquisador mobiliza muitos sentimentos, 

energias, recordações, encontros e desencontros com os outros, com o objeto de estudo e 

consigo mesmo. Portanto, direcionar, nesse momento, como pesquisadora o meu objeto de 

investigação para o campo da gestão na atenção básica guarda relação intrínseca com a minha 

trajetória e escolhas profissionais. 

A atenção básica sempre foi muito cara para mim. Foi nesse contexto que me inseri 

recém-graduada em enfermagem, participando das primeiras equipes multiprofissionais da 

Secretaria Municipal de Saúde do Natal (SMS/Natal) em 1986. Os primeiros anos da 

instituição ocorreram em meio à força política e ideológica do movimento sanitário local, 

articulado às lutas nacionais pela construção de um sistema de saúde público e universal para 

a população brasileira. A SMS/Natal foi uma das primeiras secretarias municipais de saúde a 

ser criada no Brasil e sua regulamentação se deu no mesmo ano do Conselho Municipal de 

Saúde, demostrando uma preocupação do gestor do município da época com os mecanismos 

legais que fundamentavam a municipalização e a democratização de uma gestão (MASSUD, 

2001). 

Os vinte e três anos que estive na SMS foram fundamentais e marcantes na minha 

vida pessoal e profissional. Não existia o Programa de Saúde da Família, não existia a Política 

de Humanização com seus vários dispositivos de operar saúde, mas, sem medo de errar, 

vivenciei nos primeiros anos da SMS, mesmo que circunscrito a poucas unidades municipais 

de saúde, “outros modos” de se fazer gestão. 

Uma das inovações da instituição eram os Conselhos Gestores Locais, que possuía 

caráter deliberativo e autonomia para, além de coordenar as UBS’s, resolver questões do 
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“território”, articulando-se a outros órgãos do município, descentralizados nas subsecretarias. 

Cada UBS tinha o seu Conselho Gestor da Unidade, cuja escolha do coordenador se dava a 

partir do perfil técnico estabelecido e balizado por critérios democráticos, uma vez que sua 

escolha era feita por toda a equipe. Já os representantes dos profissionais (nível 

médio/superior) eram escolhidos por seus pares e os representantes dos usuários, eleitos pela 

própria população residente no território adscrito da UBS. 

Participamos de muitas “rodas”: debates, oficinas e fóruns, que tinha como cenário a 

luta pela redemocratização do país e o projeto da Reforma Sanitária Brasileira, que apontava 

para a criação do SUS e norteava a construção de diretrizes e dispositivos institucionais 

democráticos. Nesses espaços coletivos, as equipes poderiam se capacitar, discutir e deliberar 

suas necessidades, alicerçadas na realidade dos territórios de suas UBS’s, proporcionando, 

assim, maior aproximação do nível central com essas Unidades. O apoio da “supervisão 

técnica” (assim nomeada na época), descentralizada, era fundamental para o planejamento 

local e a organização do processo de trabalho. 

Sem dúvida, afetamos e fomos afetados por esses processos. 

A análise do contexto organizacional da atenção básica, no município de Natal, foi 

objeto nos estudo de Rocha (2000) Massud (2001), Mota (2003), Villas Bôas (2004). Por 

diferentes óticas e em momentos distintos, as autoras identificaram tanto experiências 

inovadoras no campo das práticas e da gestão quanto os períodos em que a instituição foi 

conduzida por gestão autoritária, clientelista e burocrática, ocasionando grandes retrocessos 

no componente da participação social, “culminando com a extinção, por decreto, dos 

Conselhos Gestores Locais de Saúde” (MASSUD, 2001, p. 50). 

Dessa forma, falar desses fatos me remete aos movimentos de avanços e retrocessos, 

desafios e possibilidades e, principalmente, aos movimentos de resistências, no espaço da 

micropolítica do trabalho vivo (MERHY, 1997, 2002), pelos que apostavam em novos modos 

de cuidar e fazer gestão em saúde para o fortalecimento do SUS. 

Para enfrentar os desafios, que são postos na realidade cotidiana, é preciso conhecer 

os problemas e construir coletivamente as possibilidades de enfrentamento. Portanto, não 

menos importante foi a experiência que tive com o planejamento local em saúde, mas 

especificamente com a oficina de capacitação e a vivência na prática do Método Altadir de 

Planejamento Popular (MAPP). 
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Inspirado nos mesmos princípios teóricos do Planejamento Estratégico Situacional 

(PES) de Matus (1997, 2007), o MAPP associa a simplicidade do método ao seu potencial 

para enfrentamento de problemas de baixa complexidade em que há o predomínio de 

processos prático-operacionais. Parte do pressuposto, de que os problemas de saúde são 

socialmente determinados e que as ações de saúde são práticas ideológicas que conformam 

sujeitos. Desse modo, ganha relevância o comportamento dos atores sociais na análise das 

relações de poder. Com essa perspectiva, avança-se, portanto, de uma proposta de 

planejamento estratégico em saúde para um pensar a ação política em saúde. 

Foi participando como enfermeira, em 2004, da implantação de 36 equipes do 

Programa de Saúde da Família (PSF) no Distrito Norte de Natal, que me deparei, mais uma 

vez, com um cenário de intensa desarticulação institucional e pude perceber que não basta ter 

uma boa proposta ou programa governamental, ou ainda, desejar a mudança. Embora todos 

esses fatores sejam importantes é necessário haver nos espaços institucionais articulação entre 

política, gestão e atenção e o reconhecimento das diferenças de interesses/desejos, saberes e 

de poderes dos gestores, trabalhadores e usuários. 

Durante o mestrado, ao estudar o saber/fazer do enfermeiro no cotidiano no PSF, na 

perspectiva de construção de sua autonomia, foi possível identificar, mergulhando no cenário 

das práticas da atenção básica, como o modo de gestão burocrático, fragmentado e pouco 

democrático era, de fato, redutor da autonomia não só dos enfermeiros, mas de toda equipe. 

Em contrapartida, ficava cada vez mais claro, na medida em que me aproximava do 

referencial helleriano
4
 e do material empírico, a constatação de que cada profissional de 

saúde, no espaço cotidiano, possui uma autonomia relativa, e nesse espaço da micropolítica, é 

que reside sua a capacidade de resistir ao instituído (VILLAS BÔAS, 2004). 

A força do cotidiano é expressa por Campos (1997, p. 67), quando afirma que “o 

viver cotidiano não precisa necessariamente ser aquele da repetição, da renúncia sistemática à 

autonomia e ao desejo”. Acrescenta o autor que a cotidianidade pode ser uma via para que 

todo o profissional se realize independente de qual atividade ele exerça e do lugar da sua 

                                                 
4
 Agnes Heller é filósofa nascida em Budapeste, em 1929. Foi discípula e colaboradora de Lukács e Integrou a 

chamada Escola de Budapeste juntando-se ao grupo de intelectuais que elaboraram um marxismo crítico no leste 

europeu Tomarmos o referencial helleriano como referencial teórico da nossa pesquisa de mestrado pelo seu 

potencial para pensar a categoria cotidiano no cenário da atenção básica em saúde uma vez que Heller concebe a 

cotidianidade como a vida de todo homem voltada para as relações entre a vida comum dos homens comuns e os 

movimentos da história, e por não perder de vista a especificidade das pessoas envolvidas nas ações que tecem 

na vida cotidiana. 
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prática, pois é na cotidianidade que se manifesta a possibilidade tanto de um agir criativo 

como a sensação de pertencimento ao coletivo, melhor dizendo, uma via para transcender a 

alienação social. 

Na perspectiva helleriana, é na cotidianidade que se encontram as pessoas concretas, 

desenrolam as histórias de vida, onde nos deparamos, não com a fatalidade, mas a “de uma 

relativa autonomia do sujeito diante da situação, a possibilidade de escolher entre alternativas 

que se mostram viáveis e críveis (BIANCO, 2000, p. 26). 

Para Heller (1991, p. 99), a “alienação” ocorre quando os indivíduos se adaptam ao 

mundo em que nasceram, e não adquirem, em relação a ele, uma atitude autônoma, isto é, 

uma atitude ativa para que se objetive a totalidade da pessoa. 

Portanto, foi reconhecendo estar diante de um cenário de avanços e retrocessos no 

SUS, mas acreditando na força de processos instituintes para a transformação do cotidiano, 

que deixo nos anos de 2008 a instituição SMS/Natal para assumir o cargo de docente na 

Escola de Enfermagem de Natal (EEN/UFRN), passando, então a lecionar em diversos cursos 

técnicos da saúde e na graduação tecnológica de gestão hospitalar, sem, entretanto, me afastar 

do cenário de práticas. 

Nesse território de práticas, agora como docente, passei a enxergar a atenção básica, 

também a partir de outra janela, de outra instituição (UFRN), que também, carregava suas leis 

e normas seus processos instituídos e instituintes. Isso, significa admitir, que em toda 

organização há sempre a possibilidade de tomarmos o cotidiano e recriá-lo, ultrapassando o 

que está dado pelas normas, de acordo com as relações de poder e saber que são estabelecidas. 

Do mesmo modo, pelo meu 'novo lugar institucional', passei a ser vista de um lugar 

de um suposto saber e poder (CAMPOS, 2000). Tinha consciência que trazia comigo a minha 

“maleta de viagem” conhecimentos, experiências, crenças, descrenças, trocas, construções e 

desconstruções. Então, o que fazer? Mais do que nunca, era claro que precisava estabelecer 

parcerias entre instituição de ensino, gestores e trabalhadores, fazer junto sempre, reavaliar 

um conjunto de ações prescritivas determinadas a priori pelos currículos e disciplinas e 

exercitar a escuta das necessidades do serviço, das equipes e dos usuários e, desse modo, 

acreditava poder contribuir de diversas formas durante o tempo que permaneceríamos no 

cenário de práticas, abandonando a linearidade e incluindo conflitos sem omitir e/ou reduzir 

as diferenças. 
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Em 2011, ingresso como doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva (PPGScol) da UFRN, ao mesmo tempo em que passo a fazer parte do grupo de 

pesquisadores da avaliação externa do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB), vinculado a UFRN através do Departamento de Saúde 

Coletiva. A partir desse lugar, sou provocada a fazer um exercício de aproximação do banco 

de dados do PMAQ-AB. 

Dado o meu distanciamento em trabalhar com banco de dados estatísticos e o meu 

desejo inicial em realizar uma pesquisa de campo, no primeiro momento, resisti. 

Posteriormente, me permiti fazer alguns questionamentos: seria possível, diante de um banco 

de dados grandioso que se voltou a avaliar 17202 equipes de atenção básica em todo o 

território nacional, encontrar um objeto de investigação que me instigasse e mobilizasse 

apaixonadamente? Não seria, também, os estranhamentos, parte intrínseca da trajetória de um 

pesquisador? 

Foi então que percebi que estava diante de um grande território da atenção básica 

repleto sim, de número, de informações, de variáveis, mas também, de histórias, de 

instituições, de atores, de processos instituídos e instituintes, vida pulsante, tudo permeado 

numa teia de relações de saberes e poderes. 

Refletir sobre isso me fez compreender as possibilidades de investigação no 

PMAQ/AB. Desse modo, elegi como objeto de estudo à dimensão da gestão da atenção 

básica, mais precisamente o Apoio Institucional ofertado às equipes de atenção básica pelas 

gestões municipais das capitais brasileiras que aderiram ao Programa no primeiro ciclo (2012-

2013), utilizando, para tanto, os dados provenientes da avaliação externa do PMAQ-AB. 

No momento em que as reformas, no campo da gestão e do cuidado, se colocam 

como fundamentais para o fortalecimento da Atenção Primária/Atenção Básica em todos os 

sistemas de saúde e particularmente para o SUS, acreditamos ser relevantes os esforços 

empreendidos com essa pesquisa no sentido de contribuir para a reflexão sobre os processos 

de institucionalização da avaliação na AB, pondo em análise, inclusive, as possibilidades do 

instrumento da avaliação externa, em captar as dimensões a que se propõe avaliar em relação 

ao Apoio Institucional. Do mesmo modo, julgamos importante conhecer os limites e as 

potencialidades do Apoio, quando ofertado às equipes pela gestão da atenção básica para a 

construção de processos que empoderem os sujeitos (gestores, trabalhadores e usuários) e 

promovam a democracia institucional. 
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Enfim, construímos nossa trajetória de pesquisa com alguns questionamentos 

balizadores, atentando-se sempre para o aspecto que o Apoio Institucional utiliza como 

diretrizes a democracia institucional e a autonomia dos sujeitos: 

1. Quais as características do Apoio Institucional ofertado pelos municípios às 

equipes de atenção básica? 

2. Quais os limites e potencialidades das diretrizes gerais propostas pelas gestões 

das capitais brasileiras para o Apoio Institucional como dispositivo, para 

estimular processos democráticos e a autonomia dos sujeitos na atenção 

básica? 

3. É possível apreender através dos dados da avaliação externa do PMAQ-AB 

relativos ao Apoio institucional as aproximações e os distanciamentos 

institucionais aos processos de estímulo à democracia institucional? 

 

Portanto, nessa investigação parte-se do pressuposto apontado por Campos, Cunha e 

Figueiredo (2013) de que o exercício da função Apoio implica na cogestão de coletivos através 

de utilização de ferramentas de negociação, mediação de conflitos, composição articulada de 

projetos, plano e oferta de uma formação ampliada para os sujeitos envolvidos, bem como o 

apoio para as equipes para lidar com as demandas provenientes da cotidianidade da atenção 

básica. 

Desse modo, a pergunta que se coloca não é qual o potencial do PMAQ-AB para a 

institucionalização de processos avaliativos contínuos da gestão e do cuidado na Atenção 

Básica. O que se questiona diz respeito aos limites e possibilidades dos dados da Avaliação 

Externa do PMAQ-AB em apreender e revelar movimentos democráticos, existentes no Apoio 

Institucional ofertado pelos municípios às equipes de atenção básica das capitais brasileiras, 

bem como, analisar, a partir dos dados do PMAQ-AB, se o Apoio ofertado aos coletivos 

organizados é capaz de produzir processos para a democratização institucional e, sobretudo, 

para a desconcentração de poder. 

Com a finalidade de responder a esses questionamentos, traçamos os seguintes 

objetivos. 
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Objetivo Geral: 

 

 Analisar o Apoio Institucional na atenção básica nas capitais brasileiras 

avaliadas no primeiro ciclo do PMAQ-AB. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar as características do Apoio Institucional e do trabalho do apoiador 

junto às equipes de atenção básica; 

 Conhecer as aproximações e os distanciamentos do Apoio Institucional aos 

processos de estímulo à democracia institucional e a autonomia dos sujeitos; 

 Investigar os limites e as potencialidades das diretrizes institucionais das 

gestões da atenção básica para o Apoio Institucional como modo de intervenção para 

estimular processos democráticos e a autonomia dos sujeitos na atenção básica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA: REVISITANDO SABERES E PRÁTICAS 

 

Passaremos a destacar a perspectiva teórica e os conceitos envolvidos nas análises 

que nos propomos nessa investigação. 

 

2.1 Atenção Primária à Saúde no contexto do SUS 

 

Importantes fenômenos históricos, econômicos e sociais, que ocorreram em todo 

mundo no último século, influenciaram a concepção da Atenção Primária à Saúde em 

diversos países. 

O Relatório Dawson, publicado em 1920 (DAWSON, 1964) e elaborado pelo então 

ministro inglês Lord Dawson of Penn, constituiu-se base para o conceito e a noção de 

territorialização e hierarquização que, posteriormente, fundamentou a reorganização de 

serviços de saúde em vários sistemas de saúde. O relatório propunha três níveis de atenção, 

com funções específicas e que possuíam vínculos formais entre si. Os centros de saúde 

primários, secundários e os hospitais-escola comporiam um sistema de organização de 

serviços centrado nas necessidades da população. 

Nas décadas de 50 e 60 do século XX, segundo Marquez, Soberats e Galbán (2011), 

muitos países sofreram influência de um contexto bastante contraditório, marcado pelas 

consequências da Guerra Fria, uma ordem internacional desigual, que se traduzia em grandes 

injustiças sociais para a maior parte dos países do terceiro mundo e para grandes parcelas da 

população dos países industrializados. Esse panorama impactou, negativamente, no estado de 

saúde e bem-estar dos povos, mas, ao mesmo tempo, fez suscitar movimentos e debates que 

reforçaram a importância da Saúde enquanto direito de todo cidadão, bem como a necessidade 

de uma Atenção Primária em Saúde fortalecida para alicerçar os Sistemas de Saúde. 

No âmbito do setor saúde, predominavam sistemas de saúde caracterizados por 

práticas curativas, orientadas por uma concepção de um modelo biologicista e 

hospitalocêntrico com predomínio de técnicas diagnósticas e terapêuticas, que tendiam a 

especialização, a medicalização da vida e a aumentar os custos com a saúde, sem que isso 

representasse melhoria das condições de vida da população (MÁRQUEZ; SOBERATS; 

GALBÁN, 2011). Entretanto, no final da década de 1960, esse modelo passa a ser criticado, 

impondo a necessidade de uma nova abordagem em atenção à saúde (GIOVANELLA; 
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MENDONÇA, 2008). 

Conill (2008, p. 58, grifo da autora) chama a atenção de que é nesse cenário de 

expansão de serviços, pautados na especialização, que, também, na década de 1960, volta a 

cena nos Estados Unidos dois movimentos: “um, em favor da medicina ou saúde comunitária, 

com duas vertentes principais: de um lado, os Departamentos de Medicina Social e Preventiva 

de centros universitários, e de outro, o contexto da ‘guerra à pobreza’ desencadeada pelo 

Governo Federal”. 

Desse modo, afirma Luz (1991) que com o desenvolvimento da proposta de medicina 

comunitária e do grande incentivo internacional, que estimulam a extensão da cobertura dos 

serviços de saúde, começa-se a conferir algum grau de atenção, por parte dos Estados Latino-

Americanos, à temática direito à saúde, não como um direito de cidadania, mas como forma 

de aliviar as tensões sociais. Com isso, observa-se a expansão de práticas ligadas à medicina 

simplificada, voltadas principalmente às comunidades rurais e periferias dos centros urbanos. 

A saúde pública passa a manifestar-se, em uma de suas dimensões, como prática alternativa e 

paralela à organização dominante da assistência médica. 

No final da década de 1970, amplia-se o debate sobre a Atenção Primária à Saúde, 

através de fóruns internacionais, como a Assembleia Mundial de Saúde em 1977, que lançou 

o movimento Saúde Para Todos no ano 2000 e a Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários de Saúde em Alma-Ata, Cazaquistão, nos anos de 1978, que culminou com a 

formulação da Declaração de Alma-Ata, documento de referência em Atenção Primária em 

Saúde (APS), em todo o mundo (OMS, 1978). 

Na declaração de Alma-Ata (1978), busca-se a definição de Cuidados Primários de 

Saúde, definindo-os, como: 

 

cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, 

cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente 

acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade, mediante sua plena participação e 

a um custo que tanto a  comunidade quanto o país possa arcar em cada estágio de 

seu desenvolvimento, um espírito de  autoconfiança e autodeterminação (OMS, 

1978, p. 2). 

 

Para Giovanella e Mendonça (2008), a Conferência de Alma-Ata se constituiu em 

um marco histórico para a construção da APS em todos os países, tendo esses movimentos 

desencadeados internacionalmente as expectativas por uma nova saúde pública. Na declaração 

de Alma Ata, a saúde é reconhecida enquanto direito humano e de responsabilidade dos 
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governos, sendo identificada como uma das metas sociais das mais relevantes, a serem 

alcançadas. 

Tajada de Rivero, coordenador geral da Conferência de Alma-Ata e subdiretor geral 

da OMS no período de (1974 a 1985), reconhece que, também, é da década de 70, do século 

passado, o grande mérito da Organização Mundial de Saúde (OMS), não obstante as duras 

críticas e oposição a esse Órgão, pelo resgate, valorização e reconhecimento do valor 

científico de experiências alternativas de Atenção Primária em Saúde, mesmo que isoladas a 

determinados contextos. Experiências, alicerçadas em novos modos de ofertar cuidados à 

saúde, segundo o autor, ocorreram principalmente na China, “con su medicina tradicional y 

sus ‘médicos descalzo’; la medicina ayurvédica y otras formas académicas no occidentales en 

la India, y algunas menores en África y América Latina” (RIVERO, 2013, p. 284, grifo do 

autor).  

Para Rivero (2003), a denominação Atenção Primária à Saúde surgiu inspirada 

nessas experiências, porém adquiriram interpretações tendenciosas e errôneas, com 

entendimento simplista e superficial de alguns de seus componentes formais, o que levou a 

uma compreensão conceitual muito restrita da APS. 

Nesse sentido, o autor faz uma análise no momento em que se comemoravam os 25 

anos de Alma-Ata em 2003, e mais recentemente em 2013, passados 35 anos desse evento. 

Nessa análise, Rivero (2013) reitera que foram realizadas interpretações errôneas e múltiplas 

distorções, relacionadas com a definição da Atenção Primária à Saúde, que contribuíram para 

a divulgação do seu caráter seletivo. Para Márquez, Soberats e Galbán (2011), a análise de 

Tajada de Rivero considera que os fracassos em relação a verdadeira concepção da APS são 

atribuídos aos governos e aos próprios organismos internacionais. Quando foi cunhado o 

termo Primary Health Care, destaca Rivero (2013, p. 284, grifo do autor), a expressão foi 

 

pesimamente mal traducida como ‘atencion primaria de salud’, la que, hay que 

reconocerlo, no ha contribuido significativamente a su genuina interpretación y 

cabal entendimiento. Por un lado, la palabra ‘atención’ induce a pensar en un 

servicio, sobre todo médico, donde hay proveedores activos y recipientes pasivos 

(resaca mental del modelo flexneriano). Por otro lado, la palabra ‘primaria’ induce a 

subvalorar el contenido de ese servicio e identificarlo con lo elemental, empírico y 

de tercera o cuarta clase; es decir, un servicio paralelo y barato para los pobres. El 

término en Alma-Ata tenía otra acepción que consideraba como primario a lo 

esencial, nuclear, fundamental, sustantivo y prioritario. 
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Isso significa dizer, na perspectiva do autor, que não se entendeu plenamente a 

responsabilidade e o dever de todos em cuidar ativamente da saúde de indivíduos e coletivos.  

Para Giovanella (2008) e Giovanella e Mendonça (2008), o que se defendeu, de fato, 

no documento de Alma-Ata, foi uma visão ampliada ou abrangente da Atenção Primária à 

Saúde, em que a APS assumisse a centralidade dos sistemas de saúde, como modelo para a 

reorganização e reorientação dos mesmos, garantindo uma atenção integral de saúde. Isso 

significa assumir, de forma contínua e permanente, uma assistência sanitária que contemple 

ações de prevenção, promoção, cura, reabilitação, sendo essas “parte de processo mais geral 

de desenvolvimento social e econômico, envolvendo a cooperação com outros setores para 

promover o desenvolvimento social e enfrentar os determinantes de saúde”. (GIOVANELLA, 

2008, p. 522). 

Na visão de Starfield (2002), a APS deve ser concebida como ideia-força para 

reestruturação dos sistemas de saúde e compreendida como o primeiro nível de atenção. 

Refletindo sobre APS nesse novo milênio, Eslava (2009), no seu texto Las Lecciones 

de la Pasada Atención Primaria en Salud, chama a atenção para quatro lições relacionadas às 

origens e a divulgação da APS no passado, que julga fundamentais e que merecem uma 

análise cuidadosa para os defensores de uma Atenção Primária abrangente e renovada: 

 

la primera, es que la atención primaria significó diferentes cosas para diferentes 

personas. Y esta disparidad de pareceres condujo a tradiciones y prácticas diversas, 

no todas coincidentes. La segunda, es que no fue suficiente con tener propósitos 

loables y metas claras y no bastaron los llamados permanentes y las 

recomendaciones emanadas de los organismos sanitarios internacionales para 

mantener la continuidad y la coherencia de la acción. La tercera, es que el impacto 

de la estrategia de APS parece mayor en aquellos países con menor desigualdad en 

la distribución de su ingreso y, por último, si bien la APS marcó el inicio de un 

cambio de paradigma en el ejercicio de la salud pública en América Latina, este 

cambio no fue pleno y sufrió los reveses propios de un proceso complejo (ESLAVA, 

2009, p. 1) 

 

Entretanto, a complexa conjuntura política econômica e social, no início do século 

XXI, as evidências e o reconhecimento por parte de governos e profissionais, de que uma 

APS fortalecida pode levar a sistemas de saúde mais equânimes, acessíveis e justos, são 

algumas das justificativas da urgência em renovar a APS nos Países Membros da Organização 

Mundial da Saúde, que estão presentes no Relatório Mundial de Saúde intitulado Atenção 

Primária: agora mais do que nunca (OMS, 2008). 
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Nesse relatório, a OMS evidencia a necessidade do fortalecimento da Atenção 

Primária em Saúde (APS), como ação estratégica para o enfrentamento da crise atual dos 

sistemas de saúde no mundo inteiro, mais precisamente, nos países em desenvolvimento. 

Nesse caso, as políticas sociais e, em particular, as políticas de saúde sofrem reflexos do 

neoliberalismo e de um modelo de atenção à saúde centrado no modelo biomédico, no 

privilegiamento de tecnologias de alta complexidade que, além de elevar os gastos, são pouco 

eficazes com baixa sustentabilidade e baixo impacto na saúde da população. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o objetivo de renovar a APS é 

reacender nos governos “a capacidade de elaborar uma estratégia coordenada, eficaz e 

sustentável para combater os problemas de saúde existentes, prepará-los para novos desafios 

de saúde e melhorar a equidade” (OMS, 2008, p. 2). 

Para o alcance de uma maior efetividade na Atenção Primária, no ano de 2008, a 

Organização Mundial de Saúde recomenda aos governos a implementação de quatro reformas 

na APS, sendo estas orientadas pelas dinâmicas sociais que definem os sistemas de saúde na 

sociedade. São elas: 1º- reforma da cobertura universal- com o intuito de garantir que os 

sistemas de saúde “contribuam para a equidade em saúde, justiça social e para o fim da 

exclusão [...]”; 2º- reforma da prestação de serviços- que “reorganizem os serviços de saúde 

como preconizado pela atenção primária, isto é, em torno das necessidades e expectativas das 

pessoas”; 3º- reforma das políticas públicas- “que garantam comunidades mais saudáveis, 

integrando ações de saúde pública na atenção primária em saúde e almejando políticas 

públicas saudáveis nos vários setores” e, 4º- reformas da liderança-  que se volta para a 

substituição do “comando e controle autoritário e o laissez-faire descomprometido do Estado, 

por uma liderança com base na negociação, participativa e inclusiva exigida pela 

complexidade dos sistemas de saúde contemporâneos” (OMS, 2008, p. XVI). 

Para entender a importância das reformas propostas pela Organização Mundial de 

Saúde no contexto brasileiro, faz-se necessário compreender, mesmo que brevemente, como 

se deu construção da APS no Brasil. Para tanto, resgatamos algumas análises que tomam 

como objeto a conjuntura das Políticas Públicas de Saúde no Brasil, no século XX e nos dias 

atuais. 

Para explicar a crise no setor saúde, no cenário nacional, nos anos 1970, Luz (1997) 

afirma que o Brasil, como outros países latino-americanos, sofre com as consequências da 

crise internacional do petróleo, com o acirramento das péssimas condições de vida, fato este, 



41 

 

 

 

que ficou evidenciado mais intensamente no final da década. O panorama de crise, 

desencadeado nesse período, foi marcado, na realidade brasileira, pela indignação contra as 

precárias condições de saúde, o descaso acumulado, a mercantilização do setor, a 

incompetência e o atraso. Ao mesmo tempo, assistiu-se à impulsão à crítica ao antigo padrão 

de intervenção do Estado na área de saúde, que, segundo Viana (2000, p. 1) tinha como 

características “[...] alta centralização de recursos de poder decisório na esfera federal; 

privatização da oferta de serviços curativos e exclusão de segmentos importantes da 

população dos benefícios da política [...]”. Do ponto de vista dos recursos econômicos, 

salienta a autora, verifica-se uma diminuição no Fundo da Previdência e Assistência Social e, 

consequentemente, de forma acentuada, uma redução dos gastos com a saúde. 

Mas, é a partir de 1976, conforme ressalta Luz (1991), que, por meio de um discurso 

oficial do governo e de medidas implementadas, começa haver o reconhecimento da crise do 

setor saúde manifestado no país por uma grande insatisfação popular, em consequência da 

política de saúde adotada na ditadura, manifesta por atitudes de revolta no interior dos 

ambulatórios dos serviços de saúde. E assim, segundo a autora, cai por terra a ilusão da 

percepção social de que o crescimento da atenção médica individualizada seria a solução para 

as péssimas condições de vida da população. 

Cunha, J. e Cunha, R. (1998) caracterizam este período como o início de um ciclo 

contra hegemônico que, nos anos 80, viria a se conformar como projeto da Reforma Sanitária 

Brasileira (RSB), o qual se organiza em torno de uma proposta de mudança social e de 

transformação da situação sanitária, envolvendo estudantes, profissionais da saúde, docentes e 

pesquisadores, sindicatos, associações de moradores, entre outras classes, que se organizam 

em torno de uma proposta de mudança social e de transformação da situação sanitária. 

Com ampla participação dos trabalhadores, governo, usuários e parte dos prestadores 

de serviços de saúde, é realizada, em 1986 em Brasília, a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, que significa um marco nas propostas de mudança do setor de saúde, consolidadas na 

Reforma Sanitária Brasileira. 

É na perspectiva da construção de um modo reformador de se pensar a saúde, que é 

defendido nesse fórum a concepção ampliada da saúde como direito de todos e dever do 

Estado, em que a saúde é entendida como resultante das condições de vida. Nesse sentido, o 

processo saúde/doença é concebido como um processo dinâmico, histórico, socialmente 

determinado pela forma como o homem se insere e se relaciona no modo de produção 
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econômico, a que pertence, conferindo-se, assim, a cada indivíduo condições materiais de 

existência, capazes de atender às suas necessidades de consumo (CUNHA, J.; CUNHA, R., 

1998). 

A concepção ampliada da saúde, oriunda da discussão do projeto da Reforma 

Sanitária Brasileira, é assegurada na Constituição de 1988, art. 196, da mesma, forma em que 

o artigo 198 cria o Sistema Único de Saúde (SUS), que é definido como uma rede 

regionalizada e hierarquizada, que possui como diretrizes a descentralização, a integralidade e 

a participação da comunidade, e como princípios, a universalidade a equidade, a igualdade da 

assistência à saúde e a resolutividade dos serviços (BRASIL, 1988). 

Conill (2008, p. s11) faz uma ressalva de que embora o desenho do SUS tenha sido 

influenciado pelo ideário reformista dos sistemas de saúde contemporâneos dos anos de 1970, 

"os conhecimentos acumulados com novos modos de práticas e formação de recursos 

humanos em nível local não encontrarão eco no movimento sanitário, cujos esforços 

centraram-se em questões mais gerais das políticas e do direito à saúde". 

Segundo Dal Poz e Viana (1998), a Reforma Sanitária Brasileira dos anos 80, que 

culminou com a criação do SUS, pode ser considerada do tipo big bang, por ter introduzido 

modificações expressivas e significativas no funcionamento do sistema de saúde de forma 

rápida. Esse momento foi marcado, segundo Conill (2008, p. s11), pela a integração e fusões 

de instituições associadas à tentativa de difundir novos princípios. Já as modificações 

ocorridas após os anos 1995, na visão desses autores, caracterizam-se mais por um conjunto 

de alterações no desenho e na operação da política, através de ajustamentos sucessivos. 

Portanto, os novos arranjos, nas Políticas da Saúde Brasileira, ocorrem num contexto 

de grande contradição, uma vez que se por um lado, tentava-se implantar um projeto 

reformador para a saúde pública no Brasil, por outro lado, assistia-se a decisiva influência de 

um fenômeno maior da globalização e do agravamento da crise econômica e fiscal, sobre as 

políticas sociais, levando a deterioração intensa das mesmas e dos direitos de cidadania e, 

consequentemente, o acirramento das desigualdades sociais (ROCHA, 1997). 

Para esse autor, as consequências dessa crise, nas políticas de saúde, são percebidas 

na diminuição da qualidade do atendimento, redução de gastos e cortes de benefícios, 

privatização de serviços, além de maior seletividade e focalização das suas ações 

assistenciais. Corroborando essa análise, Soares (2000) faz uma ressalva sobre os reflexos 

desse momento na área de saúde, por esse setor apresentar-se como um terreno bastante 
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conflitivo e exposto de nossa sociedade, sendo, em particular, sensível às condições 

econômicas de restrição financeiras impostas pelas políticas de ajuste neoliberal. 

A partir dos anos 1990, conforme salientam Dal Poz e Viana (1998) e Sousa e 

Hamann (2009), sob forte influência das políticas internacionais voltadas para a valorização 

da Atenção Primária à Saúde, pelo movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSB) e como 

reação ao contexto de crise estrutural vivenciada pelo setor saúde, observa-se no Brasil, os 

primeiros incentivos governamentais, voltados para o fortalecimento da APS. 

Merece esclarecimento, no entanto, o fato de que, na realidade brasileira, 

inicialmente, o termo cunhado desde a década de 1990 para referir-se à assistência prestada no 

primeiro nível de atenção foi Atenção Básica (AB) ao invés de Atenção Primária à Saúde 

(APS). Essa singularidade do Brasil é explicada por Mello, Fontanella e Demarzo (2009), ao 

fazerem uma discussão sobre as diferenças das origens conceituais dos termos Atenção 

Primária à Saúde e Atenção Básica. Esses autores atribuem à resistência ao termo o fato de 

que, naquele momento, havia, na América Latina, movimentos alicerçados na concepção de 

APS, focalizada e seletiva atrelada às imposições de agências financiadoras como o Banco 

Mundial (BM).  

Sobre a influência do BM no setor saúde, Costa (1998), Mattos (2000, 2001), 

Rizzotto (2000) e Misoczky (2002), destacam que partir dos anos de 1987 o Banco Mundial 

ingressa com maior força no debate em torno das políticas de saúde passando a ocupar uma 

posição de liderança internacional, constituindo-se em uma das principais instituições 

indutora de formulação e de financiamento de políticas de saúde.  

A perspectiva de uma maior redução da responsabilidade dos governos nas políticas 

de saúde foi evidenciada por Costa (1998, p. 130): 

 

A difusão de ideias ortodoxas em políticas sociais pelo BM produziu um expressivo 

realinhamento dos atores e instituições da arena internacional de saúde, 

questionando o mandato de outros organismos que atuam no setor, especialmente do 

sistema OMS/OPAS. As mudanças econômicas, ideológicas e políticas definidas 

pelos especialistas do BM apelam para a diminuição do papel do Estado e para o 

fortalecimento do mercado para financiar e oferecer o cuidado à saúde. Prioriza o 

controle das doenças e a instituição de programas de saúde baseados em critérios de 

custo efetividade. 

 

Em 1993 o conteúdo do relatório do BM - Investindo em Saúde, segundo Mattos 

(2001, p. 386), é um bom exemplo da “oferta de ideias pelo Banco Mundial” para o setor 

Saúde e que torna-se evidente em um trecho do documento: “estudou-se a fundo um único 
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setor, no qual assume particular importância o impacto do financiamento público e da política 

pública” (BANCO MUNDIAL, 1993, p.iii). 

Nas palavras de Rizzotto (2000, p. 119), esse relatório, 

 

[…] além de apresentar um diagnóstico genérico sobre aspectos da saúde em nível 

mundial, com ênfase na situação dos países “em desenvolvimento”, propõe um 

projeto detalhado para a reforma dos sistemas de saúde destes países, sinalizando o 

interesse em financiar projetos específicos, especialmente aqueles destinados às 

reformas das políticas deste setor. 

 
Corroborando essa perspectiva, Senna (2002), afirma que o referido documento 

sugere que somente em algumas situações a saúde seria considerada uma responsabilidade 

pública e que ações de combate à pobreza poderiam ser adotadas como forma de minimizar os 

efeitos das políticas de ajustes fiscais. Tal fato revela, claramente, um estímulo aos países em 

adotarem programas seletivos e focalizados destinados a populações mais pobres. 

Sendo assim, podemos considerar a concepção do enfoque reducionista que esteve 

presente em 1993, nas recomendações do Relatório do Banco Mundial – Investindo em Saúde 

– contribuíram fortemente para polissemia de entendimento em relação à APS em todo 

mundo.  

No contexto brasileiro, agrega-se a esse fenômeno, o fato das propostas do BM 

caminharem na contramão do projeto da RSB, aumentando, assim, o receio de um retrocesso 

de direitos já conquistados (CONILL, 2008). 

No entanto, mesmo diante de uma arena de correlação de forças e em meio a um a 

uma crise econômica globalizada, assiste-se no Brasil, a partir dos anos de 1980 no cenário da 

atenção básica, a influência das ações de fomento e financiamento de organismos 

internacionais, como verificado nas experiências de expansão de cobertura desse período 

(SUMAR; FAUSTO, 2014). 

Nos anos de 1990, o Governo Federal lança mão de ações regulatórias e modalidade 

de alocação de recursos, como medidas destinadas a elevar os níveis de equidade e a eficácia 

do Sistema Único de Saúde. Destaca-se, em 1991, a implantação PACS e das primeiras 

equipes do Programa Saúde da Família (PSF) em 1994, no nordeste brasileiro, como o 

objetivo primordial de reorganização da Atenção Básica (DAL POZ; VIANA, 1998; SOUSA; 

HAMANN, 2009). 

Apesar de ser considerada uma estratégia, dentro das políticas de saúde, para o 
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fortalecimento da Atenção Básica, o surgimento do PSF ocorre com restrições, como afirma 

Souza (2000, p. 7): 

 

[...] mesmo com todas as suas potencialidades, este programa percorria um caminho 

marginal no próprio espaço institucional, e foi avaliado externamente com muitos 

preconceitos. O programa nasce mesmo como algo marginal tanto assim, que se 

origina como um programa de um Departamento de Operações da Fundação 

Nacional de Saúde, sem nenhuma articulação com os outros setores do Ministério da 

Saúde [...]. 

 

Para Almeida (2014), em 1994, o Ministério da Saúde cria o Programa Saúde da 

Família (PSF), como mais um programa seletivo, orientado para populações de risco, em que 

a oferta de serviços de saúde era realizada por uma equipe mínima, composta por médico que, 

supostamente, possuía uma formação generalista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde se responsabilizariam pela atenção de, aproximadamente, 4500 

pessoas. 

Salienta-se que, no momento do seu lançamento, não havia definição de um 

orçamento que pudesse garantir a expansão do PSF. Da mesma forma, a modalidade de 

financiamento do SUS era completamente contraditória com os princípios do programa 

(SOUZA, 2000). 

Vale ressaltar que, inicialmente, o PSF sofre críticas de alguns autores, no que diz 

respeito ao caráter focalizador do programa que, por sua vez, se encontrava vinculado às 

propostas racionalizadoras do Banco Mundial (CAMPOS, 1996; PAIM, 1995; MERHY; 

FRANCO, 2004; CONILL, 2008). 

Merhy (2001, p. 149) alertava que, para que o PSF conquiste um lugar, seria 

imprescindível “explorá-lo dentro de seus limites e colá-lo a um processo reflexivo que vai 

além de sua natureza de receituário de políticas de saúde de pobre para pobre”. 

A esse respeito, Campos e Belisário (2001, p. 137, grifo dos autores) trouxeram a 

reflexão da necessidade de contextualização dessas políticas no cenário brasileiro. 

Lembravam esses autores que, “no caso brasileiro, seria impossível um retrocesso que 

aceitasse solução ‘rasa’ aos problemas dos setores mais carentes”. Justificavam, afirmando 

que, no caso brasileiro, se a politização da saúde não fosse tão marcante e tivesse caminhado 

atrelada à grande mobilização nacional no setor saúde, possivelmente, estas experiências 

pudessem ter se mantido focalizadas e restritas a simples ampliação de tecnologias de baixo 

custo, estendida à população carente. 
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Nesse mesmo período, Paim (2001) ponderava que, para vir a ser uma estratégia de 

transformação, o PSF precisaria causar incômodo, demonstrando a cada instante que, mesmo 

com incentivos adicionais, a maior proporção dos recursos financeiros e assistenciais, esses 

recursos ainda continuam a ser destinado para a assistência hospitalar e para procedimentos de 

média complexidade, o que é uma contradição, já que essa estratégia assume a atenção básica 

como prioridade. 

Segundo Rocha (2000), o reforço maior, por parte do MS, se deu em 1995, quando 

foram adotados mecanismos de incentivo para a sua implementação, entre os quais podem ser 

destacadas as propostas pela Norma Operacional Básica (NOB/SUS-01/1996), através do Piso 

de Atenção Básica (PAB), que vincula repasses diferenciados, segundo quantitativos de 

equipes e, por último, o Projeto Reforço à Reorganização do SUS (REFORSUS), que 

contempla parte de seus recursos para investimentos nas unidades assistenciais e na 

constituição de polos de capacitação em Saúde da Família. Em 1998, ocorre, também, a 

aprovação do Manual para Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde, 

através da Portaria nº 3.925, de13 de novembro de 1998 (BRASIL, 1998). 

O Manual para a Organização da Atenção Básica teve o objetivo de regular, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, a atenção básica à saúde e apontar um eixo orientador 

para a reorganização do modelo de atenção. Para tanto, reconhece que a “[...] Estratégia de 

Saúde da Família tem demonstrado seu potencial para contribuir na construção de um modelo 

de saúde mais resolutivo e humanizado, o que faz com que sua disseminação seja considerada 

prioridade para o Ministério da Saúde” (BRASIL, 1998, online). 

Conforme salienta Souza (2000), foi nesse mesmo ano que o PSF passou a ser 

incorporado pela Secretaria de Assistência à Saúde, o que significou um passo importante 

para sair de sua condição ‘periférica’ no Ministério da Saúde, levando-o a ocupar hoje um 

espaço prioritário, não só no MS, mas, configurando certo consenso entre os níveis estadual e 

municipal de gestão do Sistema. Para essa autora, o PAB (Piso de Atenção Básica) evidencia 

a prioridade concedida a essa estratégia. Na visão da autora, esse incentivo é importante, na 

medida em que rompe com a lógica de remuneração por procedimentos e introduz a 

modalidade “per capita” com transferência regular e automática (do Fundo Nacional de Saúde 

para o Fundo Municipal de Saúde) dos recursos federais para os municípios habilitados nessa 

condição. 

Trabalhos, como o de Macinko, Guanais e Souza (2006) e Macinko et al. (2007), 
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avaliaram o impacto da expansão do Programa Saúde da Família do Brasil sobre alguns 

indicadores infantis, contribuíram para a desconstrução de que o PSF fosse um “pacote básico 

de APS” (ALMEIDA, 2014). 

Esses estudos demonstraram que tanto a expansão do PSF como desenvolvimentos 

socioeconômicos foram intimamente associados a reduções na mortalidade infantil, declínio 

da mortalidade pós-neonatal e queda na mortalidade por diarreia. 

Para Macinko, Guanais e Souza (2006) e Macinko et al. (2007), as lições, aprendidas 

com a experiência brasileira, podem ser úteis para outros países, no que diz respeito a 

considerar a adoção de abordagens de cuidados primários de base comunitária para o 

enfrentamento de problemas de saúde criança. 

Na perspectiva trazida por esses autores o PSF tem o caráter estratégico para 

promover a reorganização e qualificação das práticas assistenciais, bem como para ampliar o 

acesso no primeiro nível de atenção, a partir de novas bases e critérios, em substituição ao 

modelo tradicional biologicista e hospitalocêntrico. 

Desde a sua formulação o Programa propunha em seus princípios básicos, uma 

mudança no objeto das práticas de saúde instituídas, onde a família deveria ser entendida e 

percebida a partir do seu ambiente físico e social. Consequentemente, atrelava às equipes a 

possibilidade de apreender o conceito ampliado de saúde e de adotar novas práticas sanitárias. 

(BRASIL, 1997, 1998). 

Na prática, o PSF deveria ser organizado sob forma de trabalho em equipe, que teria 

como função prestar assistência de qualidade, integral, resolutiva e contínua, tanto na unidade 

de saúde como no território adscrito a indivíduos e coletivos, estabelecendo, dessa forma 

vínculos entre a equipe multidisciplinar e população, buscando identificar e intervir sobre as 

causas e fatores de risco, aos quais essa população estaria exposta. Para tanto seria 

fundamental o estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de ações 

intersetoriais, bem como a democratização do conhecimento do processo saúde/doença e dos 

serviços, de forma a estimular a organização e participação da comunidade para o efetivo 

exercício do controle social, na gestão do sistema (BRASIL, 1997; SOUSA, 2008). 

É certo que, após uma década de sua implantação e implementação, o Programa de 

Saúde da Família se fortalece, “ganhando status de Política Nacional de Saúde” (SOUSA; 

HAMANN, 2009, p. 1326, grifo do autor) e como alternativa de reorientação do modelo de 

atenção. 
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Porém, na visão de Paim (2008, p. 479), ainda se faz necessário romper com forças 

conservadoras que continuam concebendo o PSF como programa verticalizado. O caráter 

estratégico do programa tem ocorrido quando alguns municípios reorganizam seus sistemas 

municipais de saúde, aproximando-se de propostas como a “vigilância da saúde, oferta 

organizada e acolhimento”. Para o autor, a potência, nesse caso, para o PSF se transformar de 

fato em uma estratégia, se sustenta na possibilidade de combinar tecnologias variadas 

articuladas à forças propulsoras de mudanças.  

Nessa perspectiva, a Portaria ministerial nº 648/GM, de 28 de março de 2006, 

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes 

e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o 

Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), devendo esses serem operacionalizados 

em consonância com os preceitos do SUS (BRASIL, 2006). 

Considera-se, portanto, que o fortalecimento e a superação de conflitos conceituais a 

respeito da Atenção Primária/ Atenção Básica (AP/AB) têm sido um processo gradativo que, 

nos últimos anos, tem ocorrido principalmente por incentivos governamentais, como o 

aumento de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), o Pacto pela Saúde e a 

reformulação da PNAB através da Portaria nº 2488, de 21 de outubro de 2011 (BRASIL, 

2011a). 

Vale ressaltar que a concepção ampliada de APS é incorporada pela Política 

Nacional da Atenção Básica em suas duas versões (2006/2011), quando recomenda que a AB 

seja a porta preferencial de acesso ao sistema de saúde e incorpora a noção de que a Atenção 

Básica deve ofertar ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças e agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. As ações devem estar pautadas 

no princípio da integralidade, de forma que impacte não só na situação de saúde, mas, 

também, possibilite a autonomia dos sujeitos (BRASIL, 2006; BRASIL, 2011a; BRASIL, 

2012b). 

Na sequência das alterações, passam a ser considerados, como equivalentes, os 

termos Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde e incorporam-se, ainda, novas concepções 

amplamente discutidas no cenário atual do SUS, especialmente, no que concerne às funções 

da APS na Rede de Atenção à Saúde (RAS), entre as quais a de coordenadora do cuidado 

(BRASIL, 2011a). 
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Por fim, destacamos que, no contexto mais geral, foi mantida a essência da versão da 

Portaria anterior, embora novos elementos tenham sido agregados, como: a flexibilidade da 

carga horária dos profissionais médicos; as modalidades, responsabilidades e composição dos 

Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF); a inclusão de Equipes de Atenção Básica 

(EAB) para população de rua (Consultórios na rua); as UBS fluviais; as ESF para populações 

ribeirinhas, além do Programa Saúde na Escola (PSE). Reitera-se, ainda, o princípio da 

participação social, quando reconhece que a AB deve ser “desenvolvida por meio do exercício 

de práticas de cuidado e gestão democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 

equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária da saúde” (BRASIL, 2012b, p. 19). 

Outo aspecto que merece destaque, diz respeito a uma das competências das 

Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e do Distrito Federal (DF) explicitado na Política 

Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2012b). No texto da PNAB é de responsabilidade da 

SMS e do DF a definição de estratégias para a institucionalização da avaliação da atenção 

básica bem como a oferta de Apoio Institucional para as equipes e gestores, objetivando 

qualificar e acompanhar a AB de modo a contribuir para ampliação e consolidação da 

Estratégia Saúde da Família. 

Reforço adicional a Atenção Básica foi dado pela portaria 4.279, de 30 de dezembro 

de 2010, que estabelece as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde, como, 

também, pelo Decreto nº 7.508, de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, no que 

se refere à organização do Sistema Único de Saúde (SUS), ao Planejamento da Saúde, 

Assistência à Saúde e à Articulação Interfederativa e, ainda, instituiu o Contrato Organizativo 

da Ação Pública da Saúde (COAP). O objetivo do COAP é organizar e integrar as ações e os 

serviços em cada região de saúde, com intuito de garantir o princípio da integralidade por 

meio da definição clara das responsabilidades sanitárias dos entes federativos na divisão de 

suas competências constitucionais e legais, reforçando conceitos essenciais como os de porta 

de entrada e redes de atenção (BRASIL, 2010a, 2011b). 

No entanto, os desafios, para que Atenção Primária seja coordenadora das redes de 

atenção e a porta de entrada preferencial para o acesso ao SUS, passa, principalmente, por 

uma ampla valorização social e política da APS no Brasil. Significa apostar na construção de 

vínculos de solidariedade e cooperação. Implica, ainda, em avançar na qualificação, tanto da 

atenção quanto da gestão em saúde, o que requer um maior protagonismo e decisão dos 
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gestores na construção de modos de governança, que considere os aspectos éticos, técnicos e 

culturais, ou seja, um processo que institua uma “associação fina da técnica e da política para 

garantir os investimentos e recursos necessários à mudança” (BRASIL, 2010a, p. 2). 

Considerando, pois, a necessidade de fortalecimento da atenção básica, passaremos 

neste momento a abordar o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB) na sua interface com as propostas governamentais de 

institucionalização da avaliação da Atenção Básica, no contexto do SUS. 

 

2.2 O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB) no contexto da avaliação em saúde 

 

Dentre os desafios postos para o fortalecimento da Atenção Básica na perspectiva de 

sua função ordenadora da Rede de Atenção, está a necessidade de se institucionalizar e 

qualificar a avaliação e o monitoramento de processos e resultados, com vistas a dar maior 

qualidade a atenção e à gestão na AB. 

Dubois, Champagne e Bilodeau (2011) afirmam que, na história da avaliação, há 

registros muito antigos dessa atividade, como um meio de avaliar sistematicamente as 

atividades sociais. Para os autores, a avaliação contemporânea é a resultante de um processo 

histórico ao longo de mais de dois séculos, tendo sido influenciada por transformações no 

contexto econômico, político social e cultural. Mas é a na sociedade moderna ocidental, 

alicerçada na racionalidade científica, que a avaliação se legitima como campo de 

conhecimento, “o que permitiu conceber abordagens, métodos e técnicas para estimar as 

intervenções e os programas sociais” (DUBOIS; CHAMPAGNE; BILODEAU, 2011, p. 38). 

Importantes contribuições à temática foram trazidas por Guba e Lincoln (1989), ao 

identificarem na história da avaliação quatro gerações distintas, mas complementares, que 

foram se constituindo sempre com algumas características da geração anterior. Essas 

tendências foram agrupadas didaticamente pelos autores: a 1ª geração - da mensuração, na 

qual a avaliação e medidas eram sinônimas e o papel do avaliador era o de um técnico, que 

tinha de saber construir e usar os instrumentos de forma que qualquer variável que fosse 

investigar pudesse ser medida; a 2ª geração - da descrição, onde, nesse caso, o que importava 

não é só medir os resultados, mas, sobretudo, descrever o processo; na 3ª geração – 
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identificada pelos autores como a geração da formulação de juízos de valor ou julgamento, o 

avaliador assumia o papel de juiz, mesmo absorvendo a função técnica e descritiva anterior. 

Nessas três abordagens (gerações), a crítica dos autores recai, por exemplo, na 

tendência de que essas avaliações, quando aplicadas a programas, instituições e sistemas, 

refletem predominantemente a opinião de administradores, que encomendam ou financiam o 

processo, utilizando-as como estratégias políticas; do mesmo modo, há dificuldade dessas 

avaliações de incorporarem a pluralidade de valores e culturas. Também, foram identificadas, 

como limites dessas abordagens, a predominância do paradigma positivista, que tende a não 

considerar os diferentes contextos e atores e, ainda, uma excessiva dependência da concepção 

de avaliação como medida- ambas apoiadas em métodos dificilmente questionáveis, onde se 

destaca a neutralidade do pesquisador. 

Diante desses limites, Guba e Lincoln (1989) propõem uma avaliação construtivista 

de quarta geração, iniciando, dessa forma, um novo ciclo que, supostamente, responderá às 

dificuldades detectadas, preenchendo assim as lacunas existentes. 

Segundo Dubois, Champagne e Bilodeau (2011, p. 36, grifo dos autores), a nova 

abordagem alcança um grau de complexidade superior às anteriores, impulsionando o campo 

da avaliação participativa, “tornando-se um instrumento de negociação e de fortalecimento de 

poder (empowerment)”. Ao considerarem as diferentes abordagens que adotam o paradigma 

construtivista da avaliação, esses autores afirmam que “[...] seus parâmetros e fronteiras não 

são mais determinados de antemão, mas sim elaborado num processo evolutivo, interativo em 

que participam diferentes atores e grupos envolvidos”. (DUBOIS; CHAMPAGNE; 

BILODEAU, 2011, p. 36). 

Dessa forma, as experiências, com a avaliação participativa ao longo dos anos, 

revelaram a sua importância, na medida em que permitiu ultrapassar a percepção da avaliação 

“apenas como técnica, mas, sobretudo como dispositivo emancipatório para todos os atores 

envolvidos, sejam eles especialistas, técnicos, gestores, cidadãos e grupos marginalizados” 

(DUBOIS; CHAMPAGNE; BILODEAU, 2011, p. 36). 

O certo é que cada uma das gerações diferenciam-se em relação à função da 

avaliação, o papel dos avaliadores, os interesses dos atores sociais em relação à produção e 

utilização da avaliação, bem como a difusão dos resultados e conhecimentos produzidos. 

Acrescentam, ainda, que “os imperativos políticos e sociais desde a sua origem têm 
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constituído elementos motores que moldaram necessidades específicas” (DUBOIS; 

CHAMPAGNE; BILODEAU, 2011, p. 38). 

Para Cruz (2011, p. 182), essas mudanças, nas concepções da avaliação, registradas 

ao longo do tempo, “evidenciam uma polissemia e uma polifonia, a partir de distintas 

concepções de avaliação que foram conformando o campo da avaliação”. 

Em relação a essa diversidade conceitual e metodológica, Champagne et al (2011, p. 

44) afirmam que não é possível estabelecer uma definição absoluta e universal da avaliação, 

mas definem, como objeto de um amplo consenso, o fato de que avaliar consiste em fazer um 

julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus 

componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões. Para os autores, 

 
avaliar consiste fundamentalmente em emitir um juízo de valor sobre uma 

intervenção, implementando um dispositivo capaz de fornecer informações 

cientificamente válidas e socialmente legítimas sobre essa intervenção ou qualquer 

um de seus componentes, com o objetivo de proceder de modo a que os diferentes 

atores envolvidos, cujos campos de julgamento são, por vezes, diferentes, estejam 

aptos a se posicionar sobre a intervenção para que possam construir individual ou 

coletivamente um julgamento que possa se traduzir em ações. (CHAMPAGNE et 

al., 2011, p. 44) 

 

Para esses autores, qualquer que seja o tipo da intervenção, é possível tomá-la como 

objeto e avaliá-la através de dois tipos de avaliação: a avaliação normativa ou a pesquisa 

avaliativa. A primeira busca examinar cada um dos componentes da intervenção, com a 

finalidade de estabelecer critérios e normas; na pesquisa avaliativa se compreende e se analisa 

as relações causais entre componentes de uma intervenção, a partir de critérios científicos 

válidos. 

Na visão de Cruz (2011), a contribuição dessa perspectiva ocorre por apresentar 

formas diferenciadas de se pensar os componentes da intervenção na orientação do modelo de 

avaliação, bem como nos usos da avaliação como instrumento de gestão norteador da tomada 

de decisão. Nessa perspectiva, é pertinente a concepção de avaliação trazida por 

Contandriopoulos (2006), quando afirma que a avaliação deve ter um caráter eminentemente 

processual, dinâmico, democrático, formativo, pedagógico e reorientador das políticas. 

Bosi e Martínez (2011, p. 54) corroboram essa visão, quando salientam que os 

desafios, postos aos sistemas de saúde, se relacionam não só a necessidade de se criar uma 

cultura de avaliação, mas se torna fundamental se construir modelos de avaliação, que sirvam 

de alicerce para o debate e sirvam de instrumentos tanto para a gestão quanto para operar 
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transformações necessárias, consolidar as conquistas e enfrentar os novos desafios. Isso 

significa afirmar que é necessário adotar uma prática avaliativa, preocupada com “a 

democratização dos processos, interessada em escutar os pontos de vista dos distintos atores, 

interessada nos resultados, mas, também, atenta aos processos subjetivos e simbólicos que se 

vinculam aos resultados” (BOSI; MARTÍNEZ, 2011, p. 54). 

Embora esses autores reconheçam a importância dos processos de monitoramento e 

avaliação, o atual contexto do SUS aponta para a necessidade de serem apreciados as 

instâncias, as tecnologias e os instrumentos “que legitimam o discurso exitoso, ou seu 

contrário o fracasso, de modo que, por meio desse exercício de ‘avaliar as avaliações’ em 

curso, se possa restabelecer o espaço da crítica [...]” (BOSI; MARTÍNEZ, 2011, p. 53, grifo 

do autor). 

Nesse sentido, é pertinente, de forma breve, registrar que alguns movimentos 

iniciativas governamentais, voltadas para a avaliação da atenção Básica, foram sendo 

constituídos e criticados, ainda que esses, na visão de Fausto, Mendonça e Giovanella (2013), 

não tenham ocorrido de forma sistemática e uniforme ao longo dos anos. 

Através de reformulações internas do Ministério da Saúde, ocorridas nos anos 2000, 

foi criado o Departamento de Atenção Básica (DAB), ligado à Secretaria de Políticas de 

Saúde. Nesse momento, nasce, também, a Coordenação de Investigação da Atenção Básica. 

Dentre as competências dessa coordenadoria, estava a de criar condições para o 

gerenciamento, monitoramento, avaliação e divulgação dos dados gerados pelo Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB), desenvolver pesquisas avaliativas, baseadas situações-

problemas detectadas, além de promover a articulação junto aos órgãos formadores e polos de 

capacitação, objetivando construir estratégias para multiplicadores em avaliação (BRASIL, 

2005). 

O mapeamento de algumas dessas inciativas, no campo da pesquisa, foi realizado por 

Almeida e Giovanella (2008), no qual observaram um esforço gradual do governo federal, no 

que diz respeito tanto a realização por parte do próprio Ministério da Saúde, quanto ao 

incentivo através do financiamento de pesquisas na área de monitoramento da estrutura, 

processo e resultado da avaliação da Atenção Básica. Salientam as autoras que esse processo 

foi reforçado pela tendência do Banco Mundial em influenciar os países em desenvolvimentos 

a aumentar capacidade técnica na gestão pública, reunindo, assim, condições necessárias para 

obter linhas de financiamento junto a esse órgão. Essas pesquisas ocorreram, sobretudo, a 
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partir de dados obtidos nos sistemas de informação em saúde e avaliações normativas 

(BRASIL, 2005). 

Entre os anos de 2000 e 2002, ocorreram os primeiros estudos avaliativos, em que o 

foco foi a Saúde da Família. No entanto, de acordo com Almeida e Giovanella (2008), 

observou-se certa fragmentação na condução desses estudos o que gerou o desenvolvimento 

de pesquisas com objetivos e metodologias similares, embora realizadas por instituições 

acadêmicas diferentes. Salientam, ainda, essas autoras que nessas pesquisas havia o 

predomínio da visão dos gestores e profissionais de nível superior, não sendo considerada a 

visão dos usuários, principais sujeitos da atenção à saúde. Outro fato destacado era a ausência 

de parâmetros de comparação entre unidades tradicionais e de Saúde da Família, além da 

fragilidade nos mecanismos de divulgação dos resultados e da produção científica dos 

mesmos.  

Nos anos de 2003, a Coordenadoria de Investigação da Atenção Básica passa a se 

chamar Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Atenção Básica (CAA/DAB) e, 

nesse momento, elabora um documento, no qual identificava que o processo de avaliação em 

saúde, no Brasil, ocorria de forma “incipiente, pouco incorporadas às práticas dos serviços de 

saúde” (BRASIL, 2003a, p. 9). Tais processos caracterizavam-se por serem de cunho muito 

mais prescritivo, burocrático e punitivo, não se constituindo uma ferramenta formativa e 

democrática, para subsidiar a tomada de decisões da gestão. Reconhecia, ainda, a necessidade 

de não se ignorar as relações de poder que envolve todo o processo de avaliação, uma vez que 

negá-las por quem tem a reponsabilidade de sua condução significa negar, também, a 

construção de um processo participativo, em que os conflitos e os diferentes sujeitos e 

realidades devem ser valorizadas enquanto potencializadores de processos instituintes. 

Num cenário de expansão da Estratégia de Saúde da Família, novos desafios são 

postos para a institucionalização da avaliação da atenção básica e a missão da CAAD/DAB é 

ampliada, cabendo-lhe o monitoramento e a avaliação da Atenção Básica, com vistas a 

instrumentalizar a gestão e promover o fomento e a consolidação de uma cultura avaliativa 

nas três instâncias de gestão do SUS. 

No entanto, conforme ressalta Caetano e Dain (2002, p. 14), a despeito de mudanças 

ocorridas no cenário político, institucional e no financiamento da atenção básica nesse 

período, "poucas foram as cidades com sistemas de saúde mais complexo, em que o programa 

foi introduzido de forma substitutiva ao modelo tradicional”. Já nos municípios de pequeno 
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porte, do interior do país, percebeu-se uma maior aceitação, tanto do PACS como do PSF, 

consequentemente uma maior cobertura, uma vez, que em muitos casos, um número menor de 

equipes era necessário para cobrir toda a população (BODSTEIN et al., 2006). 

Esses fatos foram base da motivação do Ministério da Saúde, com apoio do Banco 

Mundial-BIRD, para criar o Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família 

(PROESF), com período de implantação compreendido entre os anos de 2002 a 2009, que 

tinha como objetivos a organização e o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde no país, em 

particular, contribuir para a implantação e consolidação da Estratégia de Saúde da Família nos 

municípios acima de 100 mil habitantes. Para tanto, o projeto viabilizou recursos através de 

linhas de investimento, distribuídas em três componentes: apoio à conversão do modelo de 

Atenção Básica de Saúde; desenvolvimento de recursos humanos e monitoramento e 

avaliação. Em relação a esse último componente, foi criado o Fundo de Investigação e 

Avaliação, voltado para o financiamento de estudos e pesquisas de pós-graduação e Estudos 

de Linha de Base (ELB) de municípios classificados pelo projeto (BRASIL, 2003b). 

Para o acompanhamento desses estudos, foi convidado pela Coordenação de 

Acompanhamento e Avaliação da Atenção Básica um grupo de especialistas que, com apoio 

da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), tinha a função 

de facilitar a interlocução entre o MS, as instituições e os grupos de pesquisa executores dos 

estudos, oferecendo-lhes, dentre outros, suporte técnico e operativo (ALMEIDA; 

GIOVANELLA, 2008). 

Há de se reconhecer, portanto, o esforço no desenvolvimento de um conjunto de 

ações e projetos estratégicos que fortaleceram as bases políticas e organizativas para a 

construção de caminhos necessários a institucionalização da avaliação. Contudo, o próprio 

Ministério da Saúde identifica a necessidade de uma maior organicidade institucional nessa 

área. Desse modo, em 2005, a partir de um amplo debate e de experiências acumuladas, o MS 

formula a Política de Monitoramento e Avaliação para a Atenção Básica, explicitada no 

documento: Avaliação na Atenção Básica em Saúde: caminhos da institucionalização 

(BRASIL, 2005). 

Na visão do MS, os componentes centrais dessa política, embora apresentem 

objetivos distintos, guardam profunda relação entre si e podem ser considerados dispositivos 

estratégicos para a construção dos caminhos a serem percorridos para a institucionalização da 

avaliação da Atenção Básica, o que levaria, consequentemente, ao fortalecimento do processo 
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de tomada de decisões pelos diferentes níveis de gestão do SUS; uma efetiva prestação de 

contas à sociedade e a produção de saberes e práticas. Dessa forma, a Política de 

monitoramento e Avaliação para a Atenção Básica elege, como componentes operativos e 

centrais, o “monitoramento e avaliação; o desenvolvimento da capacidade avaliativa; a 

articulação sistemática e integração das ações; a cooperação técnica e articulação 

interinstitucional; a indução e gestão de estudos e pesquisas e, por fim, a produção de 

informação e comunicação” (BRASIL, 2005, p. 23). 

Nesse sentido, é imprescindível estreitar os laços entre métodos e técnicas; intenção e 

gesto; levar/trazer para a cotidianidade das instituições nas diferentes instâncias de gestão do 

SUS as práticas avaliativas. Isso significa ressaltar o sentido da institucionalização da 

avaliação, trazido por Hartz (2002, p 419), onde afirma que, “[...] institucionalizar a avaliação 

deve ter o sentido de integrá-la em um sistema organizacional, no qual esta seja capaz de 

influenciar seu comportamento, ou seja, um modelo orientado para a ação [...]”. 

A respeito da institucionalização da avaliação, Felisberto (2006) afirma que esta deve 

caminhar em consonância aos princípios do Sistema Único de Saúde e aos desafios postos à 

sua implementação, como, por exemplo, a necessidade de tornar as práticas qualificadas e 

resolutivas, de modo a favorecer a organização do modelo de atenção e o fortalecimento da 

Atenção Básica. 

Conforme salienta o autor, as iniciativas, desencadeadas pela Política Nacional de 

Avaliação da Atenção Básica, permitiram eleger quatro focos de intervenção: municipal, 

estadual, federal e para as instituições de ensino e pesquisa. No nível municipal, o autor 

destaca o financiamento de Pesquisas Avaliativas sobre Atenção Básica (Estudos de Linha de 

Base do Projeto de Expansão e Consolidação do Programa Saúde da Família- PROESF); 

desenvolvimento de uma metodologia de autoavaliação das equipes e da gestão da AB 

(Avaliação para a Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família-AMQ) e o 

Monitoramento de Indicadores Municipais da Atenção Básica (FELISBERTO, 2006, p. 558). 

Dentre os vários projetos estratégicos e iniciativas, que foram operacionalizadas 

como movimento de institucionalização da avaliação da Atenção Básica, destaca-se a 

importância do PROESF, principalmente, no momento em que induziu, através de Estudos de 

Linha de Base em municípios com população acima de 100000 habitantes, conhecer a 

realidade dos Sistemas de Saúde Municipais, o que possibilitou a construção de um mosaico 

formado por múltiplas visões sobre diversos fenômenos, metodologias e indicadores. 
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Para Fausto, Mendonça e Giovanella (2013, p. 294), 

 

a flexibilidade, prevista na condução dos estudos por diferentes grupos de pesquisa 

com formação e expertise diversificadas, resultou em múltiplas abordagens 

metodológicas, com pluralidade de fontes de informação e técnicas, como inquéritos 

com usuários e profissionais, grupos focais, observação, entrevistas, análise 

documental e de dados de sistemas nacionais de informação. 

 

Contudo, salientam as autoras que, embora essas pesquisas tivessem dentre seus 

propósitos avaliar os problemas macro e micro estruturais pertinentes ao cenário da AB e 

contribuir para promover a institucionalização da avaliação, essa não se concretizou, uma vez 

que a expectativa de que “os resultados destes estudos seriam a base definidora de parâmetros 

para posterior avaliação da implementação do PROESF, não se cumpriu e os estudos 

subsequentes aos Estudos de Linha de Base não foram fomentados” (FAUSTO; 

MENDONÇA; GIOVANELLA, 2013, p. 294). 

De forma pontual, nos anos posteriores (2008/2009), vários outros estudos foram 

financiados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) que, se somando aos anteriores, são 

identificados como um conjunto de esforços, com vistas ao apoio da institucionalização da 

avaliação. Do ponto de vista da produção de conhecimento na área de avaliação, é fato que 

esses estudos contribuíram para a divulgação, no período de 2003 a 2010, “de três correntes 

metodológicas: Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família 

(AMQ), Avaliação Rápida dos Serviços de Atenção Básica em Nível Local (Primary Care 

Assessment Tools-PCATool) e Pesquisa Mundial da Saúde-Atenção Básica (PMS-AB)” 

(FAUSTO; MENDONÇA; GIOVANELLA, 2013, p. 295). 

Embora a contribuição e as singularidades de cada uma dessas experiências sejam 

reconhecidos, concordamos com Sarti et al (2008), quando afirmam que é necessário avaliar 

qual o potencial real dos movimentos que pretendem institucionalizar a avaliação na Atenção 

Básica, em impactar na qualidade dos serviços e nas condições de saúde da população, bem 

como para fomentar a prática avaliativa e incluí-las na cotidianidade das práticas de saúde. 

Na perspectiva de contribuir na reorientação das Políticas de Saúde, a avaliação 

deve, na visão de Contandriopoulos (2006), adotar um caráter eminentemente processual, 

dinâmico e democrático, formativo, pedagógico. Para tanto, se faz necessário que a 

institucionalização da avaliação ocorra em todos os níveis do Sistema de Saúde, induzindo 

uma cultura de avaliação que possibilite que as decisões sejam tomadas, a partir de evidências 
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comprovadas. Segue o autor, alertando que é imprescindível avaliar a avaliação, pondo em 

questão a capacidade de modelos de avaliação existentes no SUS, de gerar informações e 

julgamentos necessários para ajudar as instâncias decisórias a melhorar o seu desempenho. 

Nesse sentido, Contandriopoulos (2006) destaca a importância da meta-avaliação 

que, em linhas gerais, consiste na avaliação de uma avaliação. Para Patton (1997 apud 

FURTADO; LAPERRIÈRE, 2011, p. 22), trata-se de avaliar os diversos componentes de um 

processo avaliativo, bem como os próprios avaliadores. Para esses autores, a relevância desse 

processo reside na possibilidade de se questionar sobre o que de fato “está ocorrendo ou 

ocorreu com a avaliação pretendida, se gerou resultados dignos de utilização e se lançou mão 

de princípios e padrões estabelecidos, aumentando o trânsito entre ação e reflexão”. Dessa 

forma, na visão de Furtado e Laperrière (2011), a meta-avaliação, além de proporcionar uma 

maior aproximação da teoria e prática, contribuindo para o desenvolvimento do campo da 

avaliação, permite, ainda, a partir de conclusões provenientes da avaliação de avaliações, 

contribuir numa escolha qualificada do caminho a ser percorrido em meio a tantos outros. 

Essas reflexões ganham pertinência quando, no cenário da Atenção Básica, é lançado 

em 2011 o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB). O programa, como já apresentado anteriormente, é um dos componentes da 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), considerado uma das suas estratégias 

prioritárias, no que diz respeito aos movimentos de aperfeiçoamento dos processos de gestão 

e do cuidado, bem como representa na visão de Fausto, Mendonça e Giovanella (2013), o 

início de um novo ciclo no processo de institucionalização da avaliação na AB. 

Para o MS, as quatro fases do PMAQ (adesão e contratualização; desenvolvimento; 

avaliação externa e recontratualização) se complementam e induzem um ciclo contínuo de 

melhoria do acesso e da qualidade da AB. 

Abordaremos, com mais detalhes, a terceira fase do PMAQ-AB, quando 

apresentarmos a trajetória metodológica, uma vez que as informações, relativas ao Apoio 

Institucional, foram utilizadas como fonte de dados da nossa pesquisa. 

De início, interessa-nos afirmar que, durante a avaliação externa, foi aplicado um 

instrumento avaliativo composto por um elenco de padrões de qualidade, alinhados aos 

padrões do Instrumento de Autoavaliação para Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica- AMAQ-AB, que representam ou traduzem a qualidade esperada, em relação 
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às condições de acesso e de qualidade da totalidade de municípios e Equipes da Atenção 

Básica participantes do Programa (BRASIL, 2012c). 

Essa fase foi conduzida por Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, contratadas pelo 

Ministério da Saúde, para desenvolverem os trabalhos de campo, mediante a aplicação de 

diferentes instrumentos avaliativos. 

O instrumento de avaliação externa foi organizado em quatro grandes dimensões e 

12 subdimensões, que consistem nos eixos de análise orientadores dos padrões de qualidade 

(BRASIL, 2012a) e que serão detalhadas quando apresentarmos a trajetória metodológica. 

Pinto, Sousa e Florêncio (2012) identificam que o PMAQ deve ser compreendido 

dentro de uma perspectiva que o articule a movimentos mais profundos, que ora são postos 

pelo Ministério da Saúde para o fortalecimento do SUS. 

Os autores esclarecem que o primeiro movimento diz respeito às normativas, já 

elencadas anteriormente, que reforçam o papel da AB, como porta de entrada e primeiro 

contato essencial e indispensável à ordenação de todas as Redes de Atenção existentes em 

uma dada região de saúde, cuja função é de permitir o acesso universal e igualitário a todos os 

cidadãos. 

O redesenho da governança e do financiamento do SUS é apontado, ainda, por Pinto, 

Sousa e Florêncio (2012), como um segundo movimento, com destaque para o Decreto 

Presidencial 7508 (BRASIL, 2011b), em particular, o Contrato Organizativo da Ação Pública 

da Saúde (COAP), pela possibilidade do mesmo em provocar alterações no modo de 

financiamento para a Atenção Básica. 

Em relação ao financiamento, vale ressaltar que o Brasil vivenciou recentemente, em 

2011, uma intensa mobilização social, suprapartidária, denominado ‘Primavera da Saúde’, 

cuja principal bandeira era a regulamentação da Emenda Constitucional 29 (EC29), 

identificada pelo movimento como fundamental para o enfrentamento do grave e crônico 

problema do subfinanciamento do SUS. O projeto de regulamentação se encontrava no 

Senado (PLS 127/2007) e previa, na sua versão original, a criação da Contribuição Social para 

a Saúde (CSS). Essa contribuição seria um tributo semelhante à CPMF, porém com alíquota 

menor, com a União destinando, no mínimo, 10% da Receita Corrente Bruta (RCB) para o 

SUS, o que implicaria num aumento para o orçamento de 2013 do Ministério da Saúde de 

cerca de quarenta e três bilhões. A continuidade desse montante significaria um caminho 
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importante para a sustentabilidade financeira do SUS e a garantia da saúde como direito de 

cidadania (MORAES; SIQUEIRA, 2012; MENDES, 2011). 

O certo é que, em meio a um cenário de embates e tensões, houve a derrota da 

regulamentação da EC29. Nas palavras de Moraes e Siqueira (2012, online), membros do 

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), constata-se que 

 

foi vitoriosa a luta contra a CSS, e foi derrotada por hora a luta pelo financiamento 

da saúde. Esses resultados não são fruto do acaso, mas expressam claramente o atual 

estágio da correlação de forças na sociedade brasileira. Qualquer projeto de 

empreender uma luta política em prol do financiamento adequado à saúde pública 

terá que levar em conta esta correlação de forças, sob pena de atingir resultados 

semelhantes aos que foram atingidos pela Primavera da Saúde. 

 

Em janeiro de 2012, foi sancionada a Lei Complementar nº 141/12 (BRASIL, 

2012f), que regulamenta e dispõe sobre os valores mínimos, a serem aplicados anualmente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga 

dispositivos das leis nº 8080, de 19 de setembro de 1990, e 8689, de 27 de julho de 1993 e dá 

outras providências. 

A LCP 141/2012 avançou, tornando mais equânime a alocação de recursos no 

momento em que define mecanismos de transferência e de aplicação dos recursos da esfera 

Federal e da esfera Estadual aos Municípios, com base as especificidades regionais, 

contribuindo, assim, para a redução das disparidades regionais de saúde. O rateio dos recursos 

da União, vinculado a ações e serviços públicos de saúde, passa a ser agrupado, considerando 

três eixos: das necessidades de saúde; do desempenho; capacidade de oferta de ações e 

serviços de saúde (AQUILAS…, 2012). 

Já Campos (2013, p. 33) afirma que, de positivo, o único aspecto, trazido pela LCP 

141/2012, foi “dizer o que é despesa de saúde, deixou isso mais claro e criou uma 

jurisprudência para evitar as tramoias que os estados e alguns municípios faziam. Mas não 

resolveu nada, continua o interdito para aumentar os recursos do SUS”. 

Na mesma direção, as críticas, trazidas por Carvalho
5
 (2012), dizem respeito, 

principalmente, ao fato de que, mesmo com alguns avanços, não se conseguiu garantir mais 

                                                 
5
 Gilson Carvalho do CONASEMS fala sobre o financiamento da saúde no SUS e da atenção básica no VI 

Seminário Internacional de Atenção Básica (CARVALHO, 2012). 
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recursos Federais para o SUS. Salienta que, nos anos de 1980, a União contribuía com 75% 

do financiamento do SUS e que esses valores, em 2012, decresceram para 47%, ao passo que 

a contribuição da maior parte dos munícipios aumentou, tendo hoje uma média de 21% dos 

seus recursos destinados para os gastos com a Saúde, enquanto a obrigatoriedade é de 15%. 

Para Estados e o Distrito Federal, ficou determinado que aplicarão, anualmente, em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos. Para o Governo 

Federal, não ficou vinculado nenhum percentual e sim valores que são corrigidos em cima do 

Produto Interno Bruto (PIB). 

Acrescenta, ainda, Carvalho
5
 (2012) que temos que pensar o financiamento da 

Atenção Básica a partir do financiamento mais geral para a Saúde. O autor reconhece que 

embora tenha havido um incremento de recursos para AB, esses não foram suficientes sendo, 

portanto, necessário, carrear mais recursos para a Atenção Básica. Desse modo, é possível que 

se criar condições concretas para que de fato a AB seja coordenadora e ordenadora do 

cuidado. Alerta, ainda, Carvalho
5
 (2012) que qualquer programa novo, por si só, não vai 

impor melhoras a esse quadro. Na perspectiva do autor o financiamento é essencial, mas não é 

tudo, uma vez que se faz necessário, também, assegurar melhores condições de vida para a 

população. Do mesmo modo é fundamental coibir a corrupção e melhorar a eficiência com os 

gastos com a saúde. Corroborando essa visão, Campos (2013) afirma que não adianta lutar 

por mais recursos para o SUS se não se diz o que fazer com ele; essa forma de luta, não será 

capaz de romper o bloqueio da lógica econômica. 

Dando continuidade, ainda, a linha de raciocínio de Pinto, Sousa e Florêncio (2012), 

além das novas normativas, do redesenho da governança e do financiamento da AB, há um 

terceiro movimento, ao qual o PMAQ se liga, junto a essas iniciativas, que é o Programa de 

Avaliação para a Qualificação do Sistema Único de Saúde. 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011d), esse programa tem por meta avaliar o 

desempenho do SUS considerando as suas várias esferas de gestão, a partir de indicadores 

capazes de medir e refletir a situação atual das redes de atenção à saúde, principalmente, em 

relação ao acesso a ações e serviços a qualidade e satisfação dos usuários. Desse modo, 

espera-se que se possam encontrar parâmetros para o aperfeiçoamento do SUS, assim como 

subsidiar a tomada de decisões, construir processos mais transparentes e democráticos. 

Portanto, a partir do que foi demonstrado por Pinto, Sousa e Florêncio (2012), 

observa-se que, no contexto do SUS, especificamente da atenção básica, embora se reconheça 
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que, desde o ano de 2003, o esforço e a intencionalidade do governo federal para se criar uma 

cultura e institucionalização da avaliação, existe, também, o reconhecimento, tanto pelo 

Departamento de Atenção Básica (DAB) como pelos estudiosos da área, que o processo de 

monitoramento e avaliação das políticas propostas pelo SUS ainda carece de ajustes, uma vez 

que, ainda, é fragmentado, com múltiplas metodologias, instrumentos e modos diversos de 

operar. 

A opção, declarada pelo Ministério da Saúde, tem sido a de assumir a avaliação 

participativa, como opção para fortalecer a atenção básica, empoderar sujeitos (gestores, 

trabalhadores e usuários), contribuindo, assim, para tomada de decisões no campo da gestão e 

do cuidado. 

É preciso reconhecer, no entanto, as lacunas que, ainda, existem entre a intenção e o 

gesto, para que, de fato, o processo de institucionalização da avaliação se consolide no SUS. 

Para Champagne et al (2011, p. 51), “[…] a avaliação tem uma dimensão democrática, 

quando visa a provocar o debate”. Isso significa dizer que precisa ser dado voz aos atores 

envolvidos. 

Bosi e Martínez (2011) demonstram a importância de escolhas de abordagens 

metodológicas, que considerem a subjetividade dos sujeitos, ou seja, que permitam a 

apreensão das singularidades e da complexidade dos fenômenos avaliados. 

Não se pode, por exemplo, pensar em avaliar a qualidade dos serviços e das práticas 

e da gestão sem apreender as necessidades dos usuários, profissionais e gestores, deixando à 

margem dimensões como experiências, significações e crenças. 

Para Bosi e Martínez (2011), é fato que a avaliação tem um potencial de fortalecer a 

gestão democrática e o controle social. No entanto, é preciso estar atento para o aspecto de 

que, enquanto possibilidade de emitir juízo de valor sobre uma dada intervenção, a avaliação 

sempre estará atrelada a mecanismos e relações de poder e, por isso, tem um lugar estratégico, 

quando se adota abordagem qualitativo-participativo para manter ou ultrapassar o instituído. 

 

2.3 Análise Institucional, Relações de Poder e Apoio Institucional: aproximando 

conceitos 

 

Partimos, nesse momento, da compreensão de que alguns conceitos da Análise 

Institucional, da noção de saber-poder, trazida por Foucault, e do Método da Roda, 
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desenvolvido por Campos (2000), são fundamentais para nós, à medida que possibilitarão as 

observações que serão feitas ao longo do estudo. 

Para se compreender os movimentos institucionalistas e o seu potencial em provocar 

deslocamentos em uma dada realidade cotidiana, é imprescindível estranhar esse cotidiano e 

considerar, por exemplo, que é no viver diário dos indivíduos, na sociedade e nas instituições 

de saúde, que são desenvolvidas práticas de cuidado e de gestão histórica e socialmente 

construídas e passíveis de serem transformadas mediante processos reflexivos de saberes e 

poderes instituídos. 

Baremblitt (2002) considera que o Movimento Institucionalista corresponde a um 

conjunto de escolas e correntes com tendências diversificadas, em relação a teorias, métodos e 

modos de intervenção, a que se destinam, mas que compartilham de alguns objetivos comuns, 

principalmente, no que diz respeito a disparar experiências coletivas, envolvendo processos de 

autoanálise e autogestão
6
, possibilitando o surgimento de novos saberes e deslocamentos, a 

partir de rupturas na realidade vivenciada. 

De acordo com Barbier (1985, p. 45-47), são quatro as correntes da análise 

institucional no campo das ciências sociais e humanas: “a análise institucional socioanalítica, 

a sociopsicanálise institucional, a esquizoanálise e a análise institucional de inspiração 

sociológica”. 

Para L’Abbate (2012), há distinção na forma como a análise institucional foi 

empregada na França e no Brasil. O institucionalismo francês dos anos de 1960 foi 

caracterizado por questionar as mais variadas instituições, como: partidos políticos, hospitais, 

escolas, universidades e fábricas, acompanhando o cenário de contestações políticas da época. 

Já, no Brasil, a análise institucional passa a se difundir, a partir de 1970, caracterizando-se por 

surgir em um contexto de cerceamento das liberdades civis e políticas, imposto pela ditadura 

militar vigente. 

Três autores são considerados de grande relevância durante a década de 1960, para a 

instauração do institucionalismo francês: René Lourau, Georges Lapassade e Félix Guattari, 

sendo a denominação do termo Análise Institucional atribuída a Guattari (BAREMBLITT, 

2002). 

                                                 
6
 Para Baremblitt (2002, p. 138) a autoanálise refere-se ao processo e reapropriação, por parte dos coletivos 

autogestionários de um saber acerca de si mesmo, suas necessidades, desejos, demandas, problemas, soluções e 

limites. Já a autogestão é, ao mesmo tempo, o processo e o resultado da organização independente que os 

coletivos se dão para gerenciar sua vida. 
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Sobre as origens do institucionalismo francês, Remi Hess
7
, afirma: 

 

não se pode dizer que Lourau seja o inventor da análise institucional, de fato [...] um 

ano de seu encontro com Lapassade esse último lançara a maior parte dos conceitos 

que iriam permitir a emergência da análise institucional (analisador, autogestão, 

demanda, encomenda) Porém, decerto, se pode dizer, sem risco de equívoco, que 

Lourau foi[...] quem lançou as bases teóricas da postura original que Lapassade 

proclamara [...]. Se Lapassade formulou a profecia, Lourau estabeleceu os 

fundamentos do movimento. (HESS, 2004, p. 21) 

 

Altoé (2004) destaca que, particularmente, no Brasil, a despeito da gênese 

paradigmática da Análise Institucional ser de base sociológica e microssociológica, foi na 

área psi que foram formados os primeiros analistas institucionais voltados para uma 

abordagem institucional de questões ligadas ao trabalho, saúde e saúde mental. Mas o grande 

impulso ocorreu com a publicação da Tese de doutorado A Análise Institucional de René 

Lourau, defendida em 1969, e publicada, no Brasil, pela Editora Vozes em 1975, e que 

contribuiu para uma maior divulgação do paradigma institucionalista, principalmente, nas 

universidades e estabelecimentos públicos, com intervenções na área da saúde, saúde mental e 

educação. A partir de 1982, ocorreram sucessivas vindas de Lourau ao Brasil, tendo essas sido 

articuladas pelas Universidades do Rio de Janeiro (UFRJ/UERJ) e pelos seus discípulos. Tal 

fato propiciou maior intercâmbio entre a comunidade acadêmica com institucionalistas 

franceses, gerando um maior número de publicações e, consequentemente, maior 

disseminação, fortalecimento e consolidação na Análise Institucional, no país. 

Acrescenta Luz (2000, p. 64-65) que o movimento institucionalista mobilizou 

também, 

 

desde os anos 70 do século passado, personalidades europeias carismáticas em 

termos de produção intelectual e ativismo político do nível de Michel Foucaut, 

Robert Castel, Franco Basaglia. A ligação desses líderes com atividade política de 

antimanicômio no campo da saúde mental no Brasil, manifestou-se, fortemente, na 

segunda metade dos anos 70, dando origem a um conjunto de trabalhos de pesquisa 

e de ação com abordagem de análise institucional, influenciada por esses autores. 

 

Segundo L’Abbate (2013), é reconhecida a contribuição em análises de objetos de 

estudo da saúde coletiva, tanto no que diz respeito à investigação como a intervenções 

                                                 
7
 Remi Hess foi um dos primeiros alunos- discípulos de René Lourau e Georges Lapassade. Professor de Paris 

VIII é autor de muitos livros, dos quais certo número se inscreve diretamente no prolongamento da obra de René 

Lourau. Ele é um dos mais conhecidos e atuantes divulgadores do movimento de análise institucional na França 

(ALTOÉ, 2004, p.11). 
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realizadas. 

Corroborando essa visão, Luz (2000, p. 64-65) refere que, em um contexto de crise 

política e epistemológica no campo das ciências sociais, vivenciado na realidade brasileira, a 

“introdução da análise e da prática anti-institucional foi um dos momentos seminais de 

formação do campo, que veio a ser denominado saúde coletiva nos anos 80 [...]”, uma vez que 

essas temáticas passaram a fazer parte do objeto de estudo de antropólogos, sociólogos, 

psicólogos e psicanalistas, principalmente, problematizando questões relativas ao [...] 

“exercício do poder institucional médico e do papel e das práticas de instituições de saúde em 

relação a conservação de uma ordem social concentradora do poder e autoritária.” 

Nesse sentido, Campos (2013, p. 14) considera que  

 

a Análise institucional recuperou a dialética: os seres humanos são quem constroem 

as instituições, que, por sua vez, os aprisionam, os enredam, porém, também, de 

alguma forma conseguem libertar-se delas. Há o instituído, mas há a possibilidade 

de movimentos instituintes para a construção de novas sociabilidades. 

 

Em um cenário de múltiplas possibilidades e potencialidades das diversas correntes 

do institucionalismo, nos interessa, nesse momento, abordar alguns conceitos propostos e 

desenvolvidos por Lourau (1975) na abordagem da socioanálise e que, no nosso caso, se 

articulam com a temática e objeto da nossa pesquisa: o Apoio Institucional. 

Segundo Hess (2004, p. 23), a socioanálise “é um método de intervenção em situação 

que consiste em analisar as relações que as múltiplas partes, no jogo social, mantém com o 

sistema manifesto e oculto das instituições”. Tal intervenção, segundo L’Abbate (2012), foi se 

consolidando, a partir da intervenção prática de Lapassade e Lourau, que, em parceria, 

desenvolveram essa abordagem em algumas instituições francesas e cuja foco principal era 

colocar em análise a instituição. 

Na perspectiva de Lourau (2004), a instituição se refere tanto ao conjunto de normas 

como, também, a forma como os indivíduos se colocam em relação a essa mesma instituição. 

No dizer de Baremblitt (2002, p. 136), “as instituições são árvores de decisões 

lógicas que regulam as atividades humanas, indicando o que é proibido, o que é permitido e o 

que é indiferente. Segundo o seu grau de formalização, podem estar expressas em leis 

(princípios-fundamentos), normas ou hábitos”. 

Portanto, as instituições estão permeadas por relações de saber e poder, práticas 

discursivas e não discursivas, o que torna pertinente a abordagem foucaultiana, no que se 
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refere à dimensão investigativa acerca de saberes e práticas e sua transformação, 

entrelaçando-se às relações de saber-poder. 

Portanto, a pergunta que se coloca não é o que é o poder, mas como ele funciona, 

uma vez que, para Foucault (2002), o poder não é uma substância ou qualidade, algo que se 

possui ou se tem, é, antes, uma forma de relação que não é nem a manifestação de um 

consenso nem a renúncia à liberdade. Nesse sentido, nos indagamos sobre o funcionamento 

das relações de poder no cenário da atenção básica, especificamente, quando se propõe por 

em análise prática saberes e poderes locais, que envolvem a gestão o Apoio Institucional e as 

equipes de AB. Pois, se não se trata de um consenso e nem da renúncia à liberdade, nos levará 

à descoberta de práticas, que visam a gerir e controlar a conduta dos sujeitos? 

Segundo Foucault
 
(2006), o termo “conduta” é o que permite captar melhor a 

especificidade das relações de poder, disposta na imagem de uma rede, pois o que se torna 

evidente, com o exercício do poder, é a prática de condutas e a disposição de probabilidade. 

Essa rede de condutas da genealogia do poder de Foucault teria, conforme Castro 

(2009), três eixos, a saber, uma ontologia de nós mesmos em nossas relações com a verdade 

(sujeito de conhecimento); uma ontologia histórica de nós mesmos em nossas relações com 

um campo de poder (sujeito político que atua sobre outros); uma ontologia histórica de nós 

mesmos em nossas relações com a moral (sujeito ético que atua sobre si mesmo). Assim, 

Foucault
 
(2009, p. 175) analisa o poder como rede de relações constituída por micropoderes, 

que se ramificam “nas suas formas e instituições mais regionais e locais [...] corporifica-se em 

técnicas e se mune de instrumentos de intervenção material”, produzindo discursos e práticas 

sociais, repressivos, resistentes ou dialógicos. 

Essa disposição do poder-rede, através de micropoderes locais, corporificado em 

técnicas e intervenções, nos instiga, particularmente, a busca da apreensão dos discursos e 

práticas que se inscrevem nas práticas de gestão da atenção básica, que se traduz na realidade 

de um funcionamento concreto, que pode vir a caracterizar a predominância da norma ou da 

resistência, ou seja, do cotidiano como legitimação das políticas de saúde do Estado ou de 

nuances de lutas sociais que trafegam como “interlocutores irredutíveis” dos interesses de 

normalização e legitimidade desse mesmo Estado, no dizer de Foucault
 
(1976), “o outro termo 

nas relações de poder”. 

Assim, a genealogia foucaultiana desnuda a formação, simultaneamente, dispersa e 

regular dos discursos do poder, ou seja, subverte-se a pretensão da crença em um poder 
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vertical absoluto, ao passo que se desvelam os micropoderes de direções múltiplas, que, 

embora vinculados ao aparato do Estado, são traduzidos em práticas de sujeitos locais, que 

podem agir de formas diversas em nome do mesmo aparato oficial, podendo, assim, 

manifestar-se até em condutas de sublevação e resistência e, portanto, dá-se a construção 

descontínua, porém, perene de diferença do pretenso poder total. 

Conforme Foucault (2005), tratase da insurreição dos saberes, que não implica 

necessariamente em manifestações negativas, embora possam ser tachadas pejorativamente de 

desqualificas ou não legitimadas pelas tecnologias de controle das relações de poder. 

O que compõe a especificidade da abordagem de Michel Foucault, acerca do poder 

na Modernidade Ocidental, reside na interpretação da conjugação de técnicas de 

individualização e de procedimentos de totalização da vida, ou seja, a racionalidade de 

determinadas práticas, como as disciplinas e a biopolítica que culminam na existência de um 

controle sutil e eficaz de corpos, discursos e ações assimilados como norma, porém, em teias 

múltiplas de micropoderes (CASTRO, 2009). 

A partir do referencial foucautiano, Machado (2009) afirma que seria inadequado 

pensar nas relações de poder apenas do ponto de vista clássico da categoria da repressão. “É 

preciso parar de sempre descrever os efeitos do poder em termos negativos: ‘ele exclui’, ele 

‘reprime’ ele ‘recalca’, ele ‘censura’, ele ‘abstrai’, ele ‘mascara’, ele ‘esconde” (MACHADO, 

2009, p. XVI). De fato, o poder produz; ele produz real; produz domínios de objetos e rituais 

de verdade. O indivíduo e o conhecimento, que dele se pode ter, se originam nessa produção. 

Da crítica histórica da hipótese repressiva, Foucault (1988) extrai a perspectiva de 

que o poder deve ser visto como uma realidade positiva, quer dizer, como fabricante ou 

produtor de individualidade. O indivíduo é, ao mesmo tempo, receptor e emissor do poder, 

por isso, a imagem que melhor descreve o funcionamento do poder é o de uma rede, onde as 

clássicas relações de coerção/repressão tomam uma configuração diferente das relações de 

poder disciplinar e de biopoder, trazidas à luz pela análise foucaultiana. Assim, o poder 

desvela-se não como algo que se possui, mas como algo que se exerce. Dessa constatação, 

percebe-se que da prática de discursos liberadores, pode-se estabelecer novas formas de 

sujeição e controle e vice-versa. 

Na genealogia foucaultiana, examina-se a eficácia das lutas específicas, a microfísica 

de poderes ou os micropoderes sempre tensos – sujeitos submetidos aos outros, dependentes 

de si, onde a questão do sujeito vincula motivações à necessidade de estudar o funcionamento 
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entrelaçado do saber e do poder. Para Foucault (2006), o termo sujeito nos atrela a, pelo 

menos, dois sentidos: 1. submetido, “sujeito”, pelo controle e pela dependência de outro; 2. 

ligado, “sujeito”, a própria identidade pelas práticas e pelo conhecimento de si. 

O tema do poder é, para Foucault (1988, 2009), um modo de enfrentar o tema do 

sujeito e suas lutas. O poder, que investe e/ou atravessa o sujeito, se apoia nele, do mesmo 

modo que o sujeito, em sua luta contra esse poder, apoia-se nos pontos em que ele o alcança. 

A partir de um olhar atento aos acontecimentos históricos, podemos identificar a 

trajetória das políticas de saúde no Brasil, como a sucessão de fatos marcados por sujeição, 

dominação e luta, conformismo e resistência, como diria Foucault ‘relações de poder’, ou 

como disseram Dreyfus e Rabinow (1995, p. 121) “[…] em vez de origens, significados 

escondidos ou intencionalidade explícita, Foucault, o genealogista, vê relações de força, 

funcionando em acontecimentos particulares, movimentos históricos e história”. 

Foucault apresenta a relação do indivíduo como receptor e emissor do poder, onde 

coerção/repressão e resistência configuram teias da rede de relações de poder. Já Baremblitt 

(2002, p. 137) afirma “que o instituído cumpre um papel histórico importante, porque vigora 

para ordenar as atividades sociais, essenciais para a vida coletiva. Para que os instituídos 

sejam eficientes, devem permanecer abertos às transformações com que o instituinte 

acompanha o devir social”. Para esse autor o instituinte é a potência que transforma o 

instituído, sendo que a institucionalização precisa engendrar ações que, embora instituídas, 

não percam as reinvenções possibilitadas pelo instituinte, pelo que recria e transforma o já 

realizado. Pereira (2007) destaca que, quando há predominância do instituído, os processos e 

acontecimentos perdem a força de subjetividades desejantes, cristalizando-se em 

manifestações de poder estagnado e impositivo, não raro, coercitivo. 

No presente estudo, tecemos relação dos conceitos supracitados com o Apoio 

Institucional em saúde, cunhado por Campos no final dos anos 1990, como já mencionado 

anteriormente na introdução desse trabalho. 

Ao cunhar o Método Paidéia/Roda, Campos (2013, p. 25) trabalha com a noção de 

que as mudanças são "resultantes da interação de uma multiplicidade de fatores externos e 

internos aos sujeitos" e são inevitáveis numa sociedade .Dado a complexidade intrínseca a 

todo e qualquer processo de mudança, isso significa admitir que alterar o modo de gestão das 

instituições de saúde, para que coadunem formas inovadoras de gerir coletivos e se conquiste 

efetivamente a democracia institucional, constitui um dos maiores desafios para o SUS. 
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Para Fleury (2014, p. 415), 

 

a inovação é parte consubstancial do desenvolvimento porque este envolve 

processos de mudança que requerem a solução de problemas e o enfrentamento de 

desafios em relação ao uso de recursos, à sustentabilidade dos processos e à busca 

de maior efetividade e eficiência na gestão. 

 

Em recente estudo, intitulado Democracia e inovação na gestão local de Saúde, 

Fleury et al. (2014) apresentam um panorama sobre gestão local de saúde no Brasil 

comparando dados dos anos 1996 e 2006, em que constatam que, se configura como um grave 

problema do sistema de saúde brasileiro o modo como são incorporadas e difundidas as 

inovações, para que estas se tornem passíveis de manejo e gerenciamento. Os resultados da 

pesquisa revelam uma expressiva variação dessa incorporação. 

Adotando como categorias de análise as dimensões sociais, assistenciais e gerenciais 

das inovações, o estudo revela que, inicialmente, as inovações, incorporadas nas gestões 

locais, foram mais evidentes, no que diz respeito a dimensão social, seguida da assistencial. 

Porém, mesmo os municípios considerados “mais inovadores, não têm tido capacidade para 

inovar a dimensão gerencial […]” (FLEURY et al., 2014, p. 422). 

Com relação às características mais inovadoras associonadas à dimensão gerencial 

adotada pelas gestões locais, que foram encontradas na pesquisa, estão: 

 

a) Diversificação e democratização dos mecanismos utilizados para captar as 

demandas da população, com consequente aumento das respostas adotadas pelas 

gestões locais em razão das demandas recebidas; b) Institucionalização de práticas 

para controle da qualidade dos serviços prestados; c) Criação de órgão próprio para 

gestão de recursos humanos, oferta da política de educação permanente e pagamento 

de remuneração adicional atrelada ao desempenho dos profissionais; d) Construção 

de redes gerenciais por meio da diversificação das fontes de apoio técnico e das 

parcerias estabelecidas, englobando entidades setoriais, entidades 

intergovernamentais, instituições acadêmicas e instituições da sociedade civil; e) 

Valorização das estratégias de institucionalização de regionalização (FLEURY et al., 

2014, p. 448). 

 

A pesquisa concluiu, ainda, que os municípios de pequeno porte, em que há escassez 

de recursos, não conseguem incorporar inovações, sem que estes sejam apoiados. Em 

contrapartida, quanto mais apoio técnico os municípios receberam e mais parcerias foram 

estabelecidas melhor desempenho alcançaram na incorporação das inovações, o que reforça o 

fato de que não se pode pensar em mudança nas organizações e nos processos de trabalho sem 

que incluamos como dispositivo para gestão o Apoio. 
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De acordo com Bertussi (2010, p. 106), diferentes áreas desenvolvem ações, fazendo 

uso da terminologia Apoio como as áreas “logística, administrativa, operacional, cultural, 

pedagógica, cultural, educacional, institucional, emocional, psicológica, social, gerencial, 

político etc”. 

Especificamente, na área da saúde, o termo Apoio se volta para gestão de coletivos 

organizados, propiciando a análise e gestão de equipes de trabalho disparando processos e 

operando no suporte ao movimento deflagrado por coletivos que, possuidores de desejos, 

saberes, interesses e experiências, articula-os aos interesses da instituição. No dizer de 

Campos (2003, p. 87): 

 

o termo Apoio indica uma pressão de fora, implica trazer algo externo ao grupo que 

opera os processos de trabalho ou que recebem bens ou serviços. Quem apoia 

sustenta e empurra ao outro. Sendo, em decorrência, também sustentado e 

empurrado pela equipe ‘objeto’ da intervenção. Tudo misturado e ao mesmo tempo 

 

Isso significa afirmar que o Apoio, como suporte, tem como objetivo fortalecer os 

coletivos no próprio processo de trabalho, ou seja, no exercício da produção de novos sujeitos 

em processo de mudança, na construção de novos modos de produzir ações de saúde 

(OLIVEIRA, 2011). 

Campos (1997); Merhy (1997); Almeida (1997) compreendem que as práticas de 

saúde são perpassadas por várias racionalidades. Na visão desses autores, essas práticas são 

dominadas pela racionalidade do modelo neoliberal, que vai causando impacto 

cotidianamente na construção das diversas práticas de saúde. 

Para Merhy (1997), práticas de saúde são trabalhos, ou melhor, modos de operar 

trabalhos, que são atravessados por diversas lógicas. Nessa perspectiva, Lima (2001) afirma: 

“[...] podemos intervir no processo de trabalho, uma vez que ele se constitui enquanto disputa 

de diferentes racionalidades, em que se vão produzindo novos modos de operar o trabalho em 

saúde. Ou, ainda, é considerar que, apesar das contradições existentes no interior das práticas, 

podemos operar nessas contradições, criando linhas de fuga ao que está instituído”. 

Merhy (1997) considera “linhas de fuga” como a estratégia utilizada, onde se buscam 

possibilidades, onde se operam situações de mudanças, visando a ultrapassar o que está dado 

pelas normas. Porém, conforme Campos (1997, p. 68), para que essas possibilidades se 

“materializem, é necessário reconstruir, destruir, desconstruir, toda uma infinita lógica de 

micropoderes normalizadores que produzem o conformismo”.  
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Campos (1997) afirma que é necessário partirmos do pressuposto de que a mudança 

implica na existência de sujeitos capazes de gerir seu dia-a-dia, explorando ao máximo as 

potencialidades de mudança e respeitando os limites, os constrangimentos e as determinações 

histórico-estruturais de cada contexto. 

A partir dos anos 1990, Campos (1992) passa a defender uma radical reformulação 

da estrutura organizacional e dos modos de governar os serviços públicos de saúde, 

defendendo a necessidade “da negociação de mão dupla - de um lado diretrizes 

governamentais e pressão social, e de outro, autonomia - que seria a base para o 

estabelecimento de um novo CONTRATO […]” (CAMPOS, 2009, p. 261). 

Nesse contexto, torna-se pertinente a noção de autonomia, trazida por Heller (1991, 

p. 213), que afirma que a liberdade/autonomia não é absoluta, e sim, relativa, pois depende do 

querer dos outros e da sociedade em que se vive: “minha liberdade não depende só de mim, 

mas, também, da liberdade dos outros, isto quer dizer que minha ação só é realmente livre, 

quando, através dela, me realizo, ou ao menos não obstaculizo a liberdade de outros”. E 

Acrescenta Heller (1991, p. 213, grifo nosso), a autonomia não é estática, e sim, dinâmica. 

“Minha liberdade cotidiana é, portanto, um movimento entre o mais e o menos”. 

Portanto, quando propõe o Apoio Institucional, Paideia Campos aposta no campo da 

possibilidade de mudança cotidiana, a partir da instauração de processos instituintes e sujeitos 

autônomos, o que significa pensar o Apoio como função que transborda as denominações 

sugeridas pela Teoria Geral da Administração, rompendo desse modo com a alienação e o 

autoritarismo das instituições. Desse modo, Campos (2000) “trás para o campo da 

administração em saúde a temática da produção de subjetividade” […] tomando a 

democratização institucional não apenas um meio para efetivar as mudanças, mas ‘um fim em 

si mesmo’ (GUIZARDI; CAVALCANTI, 2010, p. 1247, grifo do autor). 

Tomando como referência primeira a publicação Um método para análise e co-

gestão de coletivos (CAMPOS, 2000), o Apoio é definido pelo autor como função estratégica 

e gerencial, que visa a reformular os tradicionais mecanismos de gestão através da adoção de 

‘outros modos’ de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde, 

partindo do pressuposto de que as funções de gestão se exercem entre sujeitos, ainda que com 

distintos graus de saber e de poder. Desse modo, assume uma visão ampliada da gestão e dos 

seus objetivos que, por sua vez, se encontram alicerçados em um campo teórico, prático 

reflexivo e metodológico. 
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Nesse sentido, o Apoio é concebido como método/dispositivo, que coloca em análise 

o autoritarismo produzido nas práticas de saúde, se constituindo, pelo seu caráter de 

dispositivo, em uma ferramenta valiosa para a construção da democracia institucional e 

autonomia dos sujeitos (CAMPOS, 2000; VASCONCELOS; MORSCHEL, 2009; GUEDES; 

ROZA; BARROS, 2012; OLIVEIRA, 2012; CAMPOS; CUNHA; FIGUEIREDO, 2013). 

Para Campos, Cunha e Figueiredo (2013), a metodologia de Apoio Paideia considera 

que as relações humanas, socialmente estabelecidas, têm origens complexas e produzem 

efeitos variáveis, o que demandam sistemas de cogoverno. Uma metodologia que adota como 

princípio a cogestão, conforme salienta Campos (2008), possibilitaria desenvolver nas 

pessoas, através de um trabalho sistemático, uma maior capacidade de reflexão, julgamento e 

ação sobre o mundo em que vivem e trabalham, quer sejam interferindo nos fatores externos, 

entre os quais as organizações, leis, normas tradições, quer interferindo sobre fatores internos 

ao sujeito, nos quais está inserida a formação da sua personalidade e do seu caráter. 

Portanto, a gestão sempre será uma tarefa coletiva. Uma ação exercida entre sujeitos 

com diferentes graus de saber e poder, o que significa admitir, na visão de Campos (2000, p. 

44), que a base da cogestão é de que "ninguém governa sozinho", 

O exercício do cogoverno, afirma Campos (2000, p. 14) 

 

depende da produção simultânea de espaços coletivos que cumpririam três funções 

básicas: a) uma clássica, de administrar e planejar processos de trabalho, 

objetivando a produção de valores de uso; b) outra de caráter político, a cogestão 

como uma forma de alterar relações de poder e construir a democracia em 

instituições; c) e, ainda, uma pedagógica e terapêutica, relacionada à capacidade que 

os processos de gestão tem de influir na constituição de sujeitos. 

 

Na busca de produzir novos modos de fazer gestão, tendo como base a cogestão, o 

Apoio se volta a repensar o significado do trabalho na sua dupla função nas organizações, 

concebendo-o não só na perspectiva de prover sustento material, produzindo bens e serviços 

necessários ao atendimento de determinadas necessidades sociais; mas, também, implicado na 

própria constituição das pessoas e de sua rede de relações: equipes, grupos organizados, 

instituições e sociedades, isso seria o que Campos, (2007) denominou de fator Paideia. 

Nesse sentido, afirma Campos (2000, p. 44) que 

 

ressaltar a dimensão do sujeito implica democratizar o Poder. Democratizar o Poder 

em todas as suas dimensões: na política, na micropolítica, entre os saberes, entre 

sexos, entre fortes e fracos etc.[…] O poder haveria de ser compartilhado, cada vez 
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mais profundamente, cada vez com mais precisão e sem que isso adviesse o caos, 

sem que com este movimento se perdesse a capacidade de se atender às necessidades 

sociais. 

 

Refletir e intervir simultaneamente, transformando pessoas em sujeitos de reflexão e 

ação. Na prática, abre-se a possibilidade “das organizações sociais produzirem liberdade e 

autonomia ao invés do controle e dominação” (GUIZARDI; CAVALCANTI, 2010, p. 1247). 

Nessa perspectiva, não se pode falar em cogestão sem que haja encontros entre 

sujeitos. Daí, a importância de outro conceito fundamental, considerado por Campos (2000, 

p.186) como o "setting básico no Método Paidéia": o espaço coletivo. Um espaço 

democrático, qualquer roda humana, um espaço de reflexão crítica, produção de 

subjetividades e constituição de sujeitos; mas, ao mesmo tempo, um espaço operativo, em 

que, a partir de análises, se define tarefas e se elabora projetos de intervenção. Uma roda que 

gira sempre, que inclui não apenas 'alguns' saberes e poderes instituídos, mas a potência, os 

saberes, os afetos e as singularidades de cada sujeito (gestão, trabalhadores e usuários): um 

modo de operar a cogestão (CAMPOS, 2000). 

Para discutir as relações de poder, que circulam nos espaços coletivos, Campos 

(2000) dialoga com o referencial foucautiano e a capilaridade existentes nas relações de saber/ 

poder. 

Para Foucault (1988), o saber e o poder se apoiam e se reforçam mutuamente, através 

da organização do saber em termos de estratégias e táticas de poder. Portanto, em Foucault 

(2002), o poder não é uma substância ou qualidade, algo que se possui ou se tem; é, antes, 

uma forma de relação que não é nem a manifestação nem a renúncia à liberdade. Nessa 

perspectiva, não há poder que se exerça sem objetivos, porém isso não quer dizer que ele 

resulte de uma escolha individualizada, alicerçada na única e exclusiva vontade de um sujeito 

(SILVEIRA, 2005). 

Isso quer dizer que o poder atua no campo das possibilidades de sujeitos em ação 

(FOUCAULT, 1995, p. 243): 

 

Ele incita, induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia ou limita, torna mais 

ou menos provável; no limite ele coage ou impede absolutamente, mas é sempre 

uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são 

suscetíveis de agir. Uma ação sobre as ações. 
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Daí, a importância do Apoio na construção de instituições mais democráticas e 

sujeitos mais autônomos, uma vez que permite ampliar a capacidade de ação das pessoas para 

lidarem com as relações de poder, a circulação de afetos e com saberes. Nesse movimento, 

considera-se a existência da diferença do outro, de conflitos de interesses, bem como das 

diferentes visões de mundo. O Método Paideia reconhece, também, que a análise de sujeitos, 

problemas e instituição permitem qualificar e refinar o espaço coletivo, ampliando a 

capacidade de enxergar e falar de algo que, na cotidianidade, está invisível ou é considerado 

'indizível'; enfim, o Apoio possibilita a construção de uma grupalidade e um sentimento de 

pertencimento em torno de objetivos comuns e compartilhados e a formação de 'espaços 

protegidos', em que é permitido por na roda o que causa estranhamentos. 

É essa a perspectiva trazida por Vasconcelos e Morschel (2009, p. 733-734), quando 

afirmam que a: 

 

função Apoio institucional pede fluidez[…] estabelece como norte o objetivo de 

produzir marcas e caminhos sutis e singulares de acontecimentos que se entrecruzam 

e formam redes. […] desse modo os interstícios, os bastidores não devem ser 

ignorados, eles estão presentes, atravessando, influenciando, transversalizando, 

enfim, as análise realizadas. 

 

No contexto organizacional da saúde, por em análise as instituições e os processos de 

trabalho tem se constituído nos últimos anos um desafio e, ao mesmo tempo, uma diretriz 

assumida pelo Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais e por trabalhadores para 

a conquista de um SUS mais resolutivo e de qualidade. A aposta é que esse movimento de 

institucionalização do Apoio possa alterar modelos de gestão, ainda impregnados pela 

burocracia e autoritarismo e aumentar a capacidade dos trabalhadores produzirem mais e 

melhor saúde. Para tanto, várias metodologias de Apoio vêm sendo experimentadas de 

diferentes formas e em diferentes espaços.  

Para Oliveira (2011), a função Apoio relaciona-se ao papel institucional, exercido por 

um agente (apoiador), que se utiliza de uma dada metodologia de Apoio, assumindo em seu 

trabalho um compromisso com o posicionamento ético, estético e político no campo da saúde.  

Heckert, Passos e Barros (2009, p. 495) explicam esse posicionamento: 

 

Ética porque implica mudança de atitudes dos usuários, dos gestores e trabalhadores 

de saúde, de forma a comprometê-los como corresponsáveis pela qualidade das 

ações e serviços gerados; estética por se tratar do processo de produção/criação da 
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saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas; política, porque diz respeito à 

organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS. 

 

Assumir esses compromissos significa relacioná-los com a mudança das 

organizações, através da compreensão da indissociabilidade da gestão e do cuidado, sendo, 

dessa forma, necessária a implicação e corresponsabilidade de gestores trabalhadores e 

usuário nesse processo (HECKERT; PASSOS; BARROS, 2009). 

Muitas dessas experiências de Apoio e reflexões têm sido publicadas, de forma cada 

vez mais crescente, por meio de livros, periódicos científicos ou, ainda, compartilhadas em 

diversas rodas virtuais, como é o caso da rede humanizaSUS
8
, que tem se constituído num 

importante espaço de troca e empoderamento de trabalhadores, usuários e gestores e do SUS. 

Recentemente, Pereira Junior e Campos (2014, p. 895) realizam um estudo, buscando 

compreender a formulação do Apoio Institucional pelo MS. Para eles, o Método Paideia se 

incorporou ao discurso oficial da gestão federal do SUS, inicialmente, através de dois 

movimentos liderados pela área do MS, relacionada à Política Nacional de Humanização 

(PNH) (BRASIL, 2003a) e por publicações do Departamento de Apoio a Descentralização 

(DAD), entre elas, o Apoio integrado à gestão descentralizada do SUS: estratégia para a 

qualificação da gestão (BRASIL, 2004) e as Diretrizes do Apoio Integrado para a 

Qualificação da Gestão e da Atenção no SUS (BRASIL, 2012e). 

Esses mesmos autores, fazem referência à importância da Política Nacional de 

Humanização nesse processo, pois, além de definir conceitualmente o Apoio no ano de 2006, 

na terceira edição do Documento Base para gestores e trabalhadores do SUS, […]" a PNH foi 

a primeira área do Ministério a utilizar os termos cogestão e Apoio em suas formulações 

desde 2003, até os dias atuais" (PEREIRA JUNIOR; CAMPOS, 2014, p. 895). 

A modalidade de apoio integrado é pensada no MS, como função estratégica no 

fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde. Sustenta-se no reconhecimento que é 

necessário implementar Redes de Atenção à Saúde, que garantam o acesso com qualidade e o 

cuidado integral por meio de práticas de gestão e atenção horizontalizadas e compartilhadas 

                                                 
8
 A Rede HumanizaSUS é a rede social das pessoas interessadas e/ou já envolvidas em processos de 

humanização da gestão e do cuidado no SUS.O objetivo é criar uma rede de colaboração, que permita o 

encontro, a troca, a afetação recíproca, o afeto, o conhecimento, o aprendizado, a expressão livre, a escuta 

sensível, a polifonia, a arte da composição, o acolhimento, a multiplicidade de visões, a arte da conversa, a 

participação de qualquer um (REDE…, 2015). 
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entre entes da federação, trabalhadores e usuários, impactando, dessa forma, positivamente na 

governança regional em cada território específico e no controle social (BRASIL, 2012e). 

Para o Ministério da Saúde, o compromisso com Apoio integrado implica: 

 

[…] num modo de participar da relação com os outros entes federados, para além 

das normas e da indução financeira, aprendendo com os efeitos, aprimorando a 

prática gestora, a partir da análise de resultados em grupos plurais e implicados 

positivamente com mudanças para melhoria do SUS. (BRASIL, 2012e, p. 9) 

 

Ainda em relação a modalidades de Apoio, Oliveira (2011, p. 46) propõe algumas 

denominações para essa estratégia/função, baseadas nos termos comumente utilizados no 

meio científico. O autor identifica três tipos: “Apoio à Gestão, Apoio Matricial e Apoio 

Institucional”. 

O Apoio à gestão destina-se a apoiar gerentes ou processos de cogestão, tomando por 

objeto de intervenção os processos e os modelos de gestão das organizações, partindo do 

pressuposto de que a gestão, na saúde, sempre terá uma dimensão clínica (OLIVEIRA, 2011). 

O Apoio matricial é um arranjo organizacional ou modalidade de apoio que, na 

prática, se volta para alteração das relações normalmente verticalizadas entre especialistas e 

equipes, por meio da oferta do apoio como retaguarda assistencial ou suporte técnico-

pedagógico às equipes de referência. Desse modo, acredita-se que as equipes aumentem as 

possibilidades de trabalhar com a clínica ampliada
9
, estabeleçam relações cooperativas e 

dialógicas, responsabilizando-se pelas ações que contribuam para a produção da integralidade 

da atenção (CAMPOS; DOMITTI, 2007; BERTUSSI, 2010; CUNHA; CAMPOS, 2011; 

OLIVEIRA, 2011)
10

.  

Ainda, na visão de Oliveira (2011, p. 46) o Apoio Institucional seria aquele que se 

volta “para a produção de análise e transformação dos processos de trabalho e dos modos de 

                                                 
9 A Clínica Ampliada constitui-se numa ferramenta de articulação e inclusão das mais variadas abordagens 

disciplinares, pois parte da compreensão que os processos saúde doença são dinâmicos, singularidades e 

complexos, necessitando um olhar ampliado transdisciplinar e multiprofissional para possibilitar um manejo 

adequado do trabalho em saúde (BRASIL, 2009a). 

 
10

 Dentro dessa perspectiva de matriciamento, desde 2008, com a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), o Apoio matricial vem se consolidando institucionalmente na atenção básica, através do apoio 

de um conjunto de profissionais que, atuando com territórios definidos, dão suporte a um determinado número 

de equipes de Saúde da Família. Para o Ministério da Saúde, com a implantação dos NASFs, busca-se apoiar a 

consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a 

resolubilidade, a abrangência e o alvo das ações (BRASIL, 2009b). 
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relação entre sujeitos de uma organização; também, pode se entendido como práticas de apoio 

entre organizações”. 

Por ser o objeto do nosso estudo, consideramos, ainda, ser pertinente apresentar a 

concepção de Apoio Institucional, inscrita no documento da AMAQ-AB, que, por sua vez, 

advém dos referenciais teóricos, por nós, aqui adotados, e que serviram de referência de 

padrão de qualidade para os profissionais durante o processo de autoavaliação das equipes. 

 

O apoio institucional implica o modo específico de fazer gestão junto a 

coletivos/equipes, vinculado a racionalidades que não se restringem à razão 

instrumental. Enquanto a supervisão opera na captura do trabalho vivo, o apoio 

pretende potencializá-lo, obviamente atentando para as direções de seu uso. O 

apoiador institucional reconhece a complexidade do trabalho coletivo e toma os 

problemas concretos, desafios e tensões do cotidiano como matéria-prima para o seu 

trabalho, buscando, sempre que necessário, facilitar a conversão de situações 

paralisantes em situações produtivas (BRASIL, 2012c, p. 41). 

 

Para Vasconcelos e Mörschel (2009, p. 730): a função do apoiador aproxima-se ao 

do analista institucional, no que se refere a: 

 

fomentar análises sobre a dinâmica de relações, de poderes, de práticas, de 

significações, de afetos que permeiam o estabelecimento analisado, colocando-as a 

serviço de todas as pessoas aí situadas, conferindo-lhes, assim, meios para pensarem 

sobre sua função e funcionamento, aliando-se a eles na análise dos ranços 

institucionais e problemas organizacionais e na subsequente abertura de sentidos, 

construção de redes e de práticas inéditas, discursivas e não-discursivas. 

 

Em suas diretrizes, a Política Nacional de Humanização assume o Apoio 

Institucional como função e dispositivo, os quais alicerçam-se na democracia institucional e 

na autonomia dos sujeitos. Nesse sentido, o apoiador tem papel fundamental para a ativação 

de processos de mudança, assumindo o trabalho de coletivos organizados, como objeto de sua 

intervenção. Portanto, a PNH prevê, como função do apoiador: 

 

1. estimular a criação de espaços coletivos, por meio de arranjos ou dispositivos que 

propiciem a interação entre os sujeitos; 2. reconhecer as relações de poder, afeto e a 

circulação de conhecimentos, propiciando a viabilização dos projetos pactuados 

pelos atores institucionais e sociais; 3. Mediar, junto ao grupo, a construção de 

objetivos comuns e a pactuação de compromissos e contratos; 4. trazer para o 

trabalho de coordenação, planejamento e supervisão os processos de qualificação 

das ações institucionais; 5. propiciar que os grupos possam exercer a crítica e, em 

última instância, que os profissionais de saúde sejam capazes de atuar com base em 

novos referenciais, contribuindo para melhorar a qualidade da gestão no SUS. 

(BRASIL, 2008, p. 53). 
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Ainda, em relação ao processo de trabalho do apoiador institucional, o documento de 

autoavaliação das equipes (AMAQ-AB) apresenta padrões de qualidade, sugerindo as ações 

que poderiam ser desenvolvidas pelo apoiador para promover a qualificação da AB no 

município (BRASIL, 2012c, p. 42). 

 

A – Discussão e montagem das agendas das equipes, como dispositivos que 

organizam e orientam o trabalho coletivo cotidiano em função das necessidades e 

prioridades de saúde; B – Suporte à implantação e aprimoramento do acolhimento à 

demanda espontânea; C – Suporte à construção de projetos terapêuticos singulares, 

com base em casos ou situações que apresentam maior risco, mobilizam ou desafiam 

a equipe; D – Suporte à implantação de dispositivos para a qualificação da clínica, 

gestão do cuidado e regulação de recursos da rede, a partir da equipe da UBS; E – 

Facilitação da organização de intervenções intersetoriais; F – Análise de indicadores 

e informações em saúde; G – Facilitação de processos locais de planejamento; H – 

Discussão do perfil de encaminhamentos da unidade; I – Mediação de conflitos, 

buscando ajudar na conformação de projetos comuns entre trabalhadores, gestores e 

usuários; J – Articulação de ações de apoio matricial junto aos NASF e a outros 

serviços da rede. [...]  

 

Registra-se que essas e outras ações fizeram parte do rol de atividades desenvolvidas 

pelo apoiador, que foram avaliadas, a partir do instrumento de avaliação externa do PMAQ-

AB. São ações de grande complexidade, que requerem em princípio, que sejam aprimorados 

os mecanismos de cogestão para que se possam por em análise a instituição, os processos de 

trabalho de gestão e atenção e as relações que são estabelecidas entre gestores, equipes e 

usuários. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 O projeto multicêntrico "Avaliação da Atenção Básica no Brasil": breve 

considerações 

 

Com a finalidade de uma maior compreensão da metodologia adotada no nosso 

estudo, iniciaremos descrevendo, de forma sucinta, os procedimentos metodológicos 

utilizados na avaliação externa do PMAQ-AB, já que esses guardam relação direta com o 

nosso objeto de investigação. 

A terceira fase do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB) consistiu na avaliação externa, em que foi realizado um conjunto de ações cujo 

objetivo foi averiguar as condições de acesso e de qualidade dos municípios e das equipes de 

atenção básica, participantes do PMAQ-AB, e que tiveram o pedido de adesão ao Programa 

homologado e publicado na Portaria 2812 de 29, de novembro de 2011(BRASIL, 2011e). 

O instrumento avaliativo foi composto por um elenco de padrões de qualidade, 

alinhados aos padrões contidos no Instrumento de Autoavaliação para Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica- AMAQ-AB e que foram organizados em quatro grandes 

dimensões e doze subdimensões. Por sua vez, essas representam ou traduzem a qualidade 

esperada em relação às condições de acesso e de qualidade da totalidade de municípios e 

Equipes da Atenção Básica.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, o Departamento de Atenção Básica (DAB/MS) 

convidou para conduzir a avaliação externa, sete instituições de ensino superior participantes 

da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde (Rede APS). São elas: Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de 

Pelotas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Minas Gerais e 

a Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz. Essas instituições conformaram uma coordenação 

nacional liderada pelo DAB/MS e estabeleceram parceria com 45 outras instituições de ensino 

e pesquisa. 

A avaliação externa do PMAQ-AB consistiu de uma pesquisa de natureza avaliativa 

realizada no período de maio a agosto de 2012, e caracterizou-se por um estudo transversal e 

multicêntrico (tipo inquérito). 
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Participaram da pesquisa de avaliação externa 3977 municípios o que correspondeu a 

71,4% dos municípios brasileiros e 13920 unidades básicas de saúde. Foram entrevistados 

17202 profissionais e 65391 usuários. A adesão do município ao PMAQ-AB foi o único 

critério de inclusão adotado. 

Para coleta de dados, foram utilizados tablets com envio direto das informações on 

line para o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, tendo sido realizado 

mediante a aplicação de quatro instrumentos de coleta, a saber: módulo I – censo condições 

de infraestrutura das UBS, módulo II – processo de trabalho das equipes e módulo III – 

satisfação dos usuários.  

O quarto módulo (on line) foi respondido pelo gestor da atenção básica e pelo 

profissional responsável da equipe da AB. No Módulo IV (Gestor) o gestor da AB inseriu no 

Sistema PMAQ informações sobre a equipe responsável pela gestão da atenção básica relativa 

ao: perfil da gestão; formação e qualificação dos médicos da equipe responsável pela gestão 

da atenção básica; Apoio Institucional da gestão municipal para as equipes de atenção básica; 

educação permanente do processo de qualificação das ações desenvolvidas; programa de 

incentivo, gratificação e prêmio financeiro por desempenho; cadastro do profissional de saúde 

do município; atenção farmacêutica e por último, o tempo de espera dos usuários para 

atendimento especializado e exames. 

No Módulo IV (Equipe), o responsável pela equipe inseriu no Sistema PMAQ 

informações sobre a equipe da atenção básica referente à: composição da equipe; formação e 

qualificação dos médicos da equipe da atenção básica, Apoio Institucional da gestão para as 

equipes; educação permanente; planejamento das ações das equipes; acolhimento à demanda 

espontânea; práticas integrativas e complementares; práticas inovadoras desenvolvidas pela 

equipe. 

Além da validação externa, esses dados foram organizados em banco de dados e 

submetidos à análise de consistência interna pelas equipes de TI (tecnologia da informação), 

estatística e epidemiologia e disponibilizados inicialmente para instituições universitárias que 

participaram do processo de avaliação externa, sendo esta a fonte utilizada na presente 

pesquisa.  
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3.2 Desenho do estudo 

 

A nossa pesquisa se insere no campo da pesquisa social em saúde e tem caráter 

exploratório descritivo, na qual foram utilizadas abordagens qualitativas e quantitativas para 

análise dos dados referente ao fenômeno investigado. 

Para Gil (2011), a pesquisa social permite, a partir de um método científico, obter 

novos conhecimentos no campo da realidade social tanto no que diz respeito aos aspectos 

relativos aos múltiplos relacionamentos que o homem estabelece com outros homens, e com 

as instituições sociais. 

Na visão de Bauer, Gaskell e Allum (2002), se faz necessário que o pesquisador 

assuma uma visão abrangente frente ao processo de investigação na pesquisa social em todas 

as suas etapas desde a definição do problema até a apresentação dos resultados.  

Salienta Filstead (1979, p. 45 apud BAUER; GASKELL; ALLUM, 2002, p. 29) que 

 

os métodos quantitativos e qualitativos são mais que apenas diferenças entre 

estratégias de pesquisa e procedimentos de coletas de dados. Esses enfoques 

representam, fundamentalmente, diferentes referenciais epistemológicos para 

teorizar a natureza do conhecimento, a realidade social e os procedimentos para 

compreender esses fenômenos. 

 

Referindo-se ao campo da Saúde Pública, Minayo e Sanches (1993) afirmam que, 

embora as abordagens qualitativas e quantitativas sejam instrumentos utilizados, para que nos 

aproximemos de uma dada realidade, nenhuma delas se basta, por si só, para a compreensão 

completa dessa realidade. É preciso utilizá-las dentro dos limites de suas especificidades. Para 

as autoras, um bom método será sempre aquele que seja apropriado ao objeto, que permita 

oferecer elementos teóricos para a análise do fenômeno investigado e que seja exequível. 

Nesse sentido, partimos nessa pesquisa da compreensão trazida por Minayo (2000, p. 

20) de que os objetos das Ciências Sociais são históricos e dinâmicos, e, portanto, “[...] tudo, 

leis, visões de mundo, instituições, são provisórios e passageiros [...] e potencialmente tudo 

esta para ser transformado”. 

Bauer, Gaskell e Allum (2002, p. 24) reforçam a complementariedade dessas 

abordagens quando afirmam que, “não há quantificação sem qualificação; assim como não há 

análise estatística sem interpretação”. 



82 

 

 

 

Portanto, uma vez que as informações, utilizadas, são provenientes de dois bancos de 

dados da pesquisa PMAQ-AB (avaliação externa) que, pelas características de suas 

informações, merecem tratamento diferenciado, consideramos fundamentais e 

complementares as abordagens qualitativa e quantitativa, uma vez que permitirão o diálogo 

com questões objetivas e subjetivas presentes nos instrumentos de coleta de dados, e, 

consequentemente, uma melhor compreensão da realidade observada. 

 

3.3 Cenário do estudo 

 

O estudo se insere no cenário da atenção básica, em particular, o momento em que o 

Governo Federal lança o PMAQ-AB, com o objetivo de incentivar os gestores e equipes de 

atenção básica a melhorarem o acesso e o padrão de qualidade da assistência ofertada aos 

usuários do SUS nos serviços de AB. 

No contexto do primeiro ciclo do PMAQ-AB, a pesquisa se volta, especificamente, 

para Fase 3 do Programa (Avaliação externa) nas capitais brasileiras (equipes e gestões), na 

qual, com o apoio de avaliadores externos, vinculados a grupos de pesquisa de Instituições de 

Ensino Superior (IES) brasileiras, foi coletado dados que deram origem a base de dados 

PMAQ-AB (DAB/MS), cujo dados extraídos foram utilizados na pesquisa. 

 

3.4 Participantes do estudo 

 

No conjunto dos municípios, submetidos à avaliação externa pela pesquisa PMAQ-

AB, fizemos, nesse estudo, um recorte intencional, de modo a procedermos a análise da 

oferta do Apoio Institucional às equipes pelas gestões de atenção básica das capitais 

brasileiras, sendo esse justificado pelas considerações a seguir: 

Conforme abordamos anteriormente, são de várias origens e de grande espectro os 

desafios do SUS, principalmente, no que diz respeito ao enfrentamento de problemas 

relacionados com as condições desiguais de acesso aos serviços e a qualidade da assistência 

prestada à população.  

Estudos têm demonstrado que, nos municípios com população acima de 100 mil 

habitantes, esses desafios são ainda maiores, pois além de problemas de ordem econômico-

sociais comuns aos grandes centros urbanos, há de se enfrentar, por exemplo, a fraca 
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integração dos serviços de atenção básica com outros níveis de atenção, e, ainda, uma 

implantação incipiente e pontual da Estratégia Saúde da Família, com predominância da 

modalidade tradicional de atendimento à demanda (ESCOREL et al., 2002; CAETANO; 

DAIN, 2002; SENNA, 2002; GIOVANELLA et al. 2009; ALMEIDA et al., 2010; SENNA, 

COSTA; SILVA, 2010; GIOVANELLA; ESCOREL; MENDONÇA, 2009) Na perspectiva 

de superação desses desafios, identifica-se o Apoio Institucional às equipes de atenção básica, 

como uma importante estratégia gerencial, que deve ser de responsabilidade das gestões 

municipais “no processo de implantação, acompanhamento e qualificação da atenção básica e 

de ampliação e consolidação da Estratégia Saúde da Família” (BRASIL, 2012b, p. 32). 

Considerando que, no conjunto desses municípios, as capitais brasileiras, 

potencialmente, contam com uma maior estrutura física, organizacional e de recursos 

humanos para uma maior oferta de serviços de saúde e do Apoio Institucional às equipes de 

AB, interessa-nos dar maior visibilidade a essa realidade, especificamente, em relação às 

capitais brasileiras que aderiram ao PMAQ-AB, confrontando alguns dados com a realidade 

nacional. 

Nesse contexto, o primeiro grupo amostral foi composto pelos respondentes do 

módulo II das equipes de atenção básica das capitais brasileiras que, pela orientação do 

PMAQ-AB, cada respondente foi escolhido pelo conjunto de profissionais de nível superior, 

tendo por critério ser o profissional que detivesse maior domínio das informações acerca do 

processo de trabalho das equipes. 

Fizeram parte do segundo grupo amostral os respondentes do módulo IV, que 

correspondeu aos gestores da atenção básica das capitais brasileiras, envolvidas na pesquisa. 

 

3.4.1 Amostragem 

 

Do universo das 27 capitais brasileiras, quatro não fizeram adesão ao PMAQ-AB 

(Macapá, São Luís, Teresina e Maceió). Portanto, não foram incluídas no estudo. Desse 

modo, a nossa amostra são as 23 capitais, com suas 2941 equipes, que aderiram ao PMAQ-

AB e que se encontram distribuídas da seguinte forma: Porto Velho (57); Rio Branco (11); 

Manaus (34); Boa Vista (14); Belém (32); Palmas (42); Fortaleza (52); Natal (31); João 

Pessoa (88); Recife (226); Aracaju (45); Salvador (55); Belo Horizonte (534); Vitória (75); 
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Rio de Janeiro (324); São Paulo (790); Curitiba (201); Florianópolis (90); Porto Alegre 

(54);Campo Grande (2);Cuiabá (4); Goiânia (152); Brasília (28). 

Considerando que das 23 capitais incluídas na pesquisa, em uma delas (Boa Vista) o 

gestor da atenção básica não respondeu as questões na plataforma virtual (Módulo IV), o 

nosso segundo grupo amostral foi composto pelas informações contidas nos 22 formulários 

respondidos pelas gestões das demais capitais. 

 

3.5 Fonte e coleta de dados 

 

Para esse estudo, a coleta de dados foi realizada no período de fevereiro a outubro de 

2014. Utilizamos os dados, a partir de dois bancos originados da pesquisa de avaliação 

externa do PMAQ-AB, cujas variáveis e categorias encontravam-se nos módulos II e módulo 

IV (Gestor), sendo, este último, alimentado na plataforma virtual do Sistema de Gestão de 

Programas do Departamento de Atenção Básica- SIGDAB. 

Vale destacar que as diretrizes gerais para o Apoio Institucional, apontadas por cada 

gestor municipal, foram digitada livremente em um campo específico e interpretadas por 

meio da análise de conteúdo qualitativa como descreveremos mais adiante. 

 

3.6 Análise dos dados 

 

O delineamento do estudo nos guiou para as duas fases da pesquisa: a quantitativa e a 

qualitativa. Em ambas, a análise de dados foi realizada concomitante a coleta de dados 

utilizando, como eixo norteador, a análise comparativa e o levantamento de questionamentos. 

 

3.6.1 Fase quantitativa 

 

Com a finalidade de melhor compreensão do objeto investigado, identificamos como 

pertinentes a análise das variáveis quantitativas, ou seja, das características que poderiam ser 

medidas ou avaliadas em cada elemento da amostra, direcionada ao Apoio Institucional. Para 

tanto, procedemos a leitura detalhada do documento descrição das variáveis/PMAQ, 

disponibilizado pelo DAB/MS para as instituições envolvidas com a pesquisa (BRASIL, 

2013). Da mesma forma, realizamos a leitura do instrumento virtual: denominado Passo a 
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passo para preenchimento do Módulo IV-questionário da avaliação Externa pelo gestor 

municipal de saúde e, identificamos, do mesmo modo, as variáveis de interesse. 

Portanto, no Módulo II- entrevista com profissional de saúde para avaliação do 

processo de trabalho da equipe, identificamos as seguintes variáveis: 

• Existência de apoio institucional permanente de uma equipe ou pessoa da 

secretaria municipal de saúde; 

• modo de realização do contato entre o apoiador e as EABS: (internet, telefone, 

presencial, outro); 

• quantidade de apoiadores institucionais para a equipe; 

• apoio da gestão para o planejamento e organização do processo de trabalho; 

• profissionais que apoiam o planejamento: (apoiador institucional, profissionais 

da vigilância em saúde, outros profissionais da gestão, outros); 

• apoio da gestão para a discussão dos dados de monitoramento do SIAB; 

• apoio da gestão para o processo de autoavaliação da equipe;  

• apoio da gestão para a organização do processo de trabalho em função da 

implantação ou qualificação dos padrões de acesso e qualidade do PMAQ; 

• atividades realizadas pelo apoiador institucional;  

• avaliação do desempenho do apoiador institucional; 

 

No Módulo IV- (on line), respondido pelo gestor, foram identificadas as seguintes 

variáveis quantificáveis: 

• Quantidade total de apoiadores de institucionais permanentes para as equipes 

quantidade máxima de equipes por apoiador institucional;  

• número de equipes apoiadas que participaram do PMAQ; 

• carga horária semanal de dedicação ao trabalho de Apoio Institucional; 

• atribuições dos profissionais do Apoio Institucional; 

 

Vale ressaltar que, embora o módulo IV - Equipe (on line) apresentasse uma questão 

sobre o Apoio Institucional, não analisamos a variável sua equipe recebe Apoio Institucional 

permanente de uma pessoa ou equipe da Secretaria Municipal de Saúde, por considerá-la 

redundante, já que a mesma questão foi respondida pelo informante do módulo II: apenas com 

o diferencial de, no módulo on line existir, um campo para informar o nome do apoiador. 
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Todos os dados, extraídos do banco de dados, utilizados na investigação nessa fase 

da pesquisa, foram sistematizados e apresentados na forma de gráficos e tabelas, sendo os 

resultados organizados e agrupadas em três dimensões: características do Apoio 

Institucional, processo de trabalho do apoiador institucional e apoio às equipes para 

administrar e planejar processos de trabalho. 

A figura 1, abaixo, demonstra a síntese das variáveis que foram submetidas à análise 

quantitativa, referentes aos dois módulos analisados (II e IV)  

 

Figura 1 – Variáveis quantitativas submetidas à análise módulo II e módulo IV 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

Nessa fase da pesquisa as variáveis foram analisadas através da estatística descritiva, 

com uso do Software IBM SPSS Statistics 20. A utilização do SPSS foi um recurso 

indispensável para a avaliação dos dados, pois permitiu um direcionamento do estudo, sem a 

preocupação de implementar o cálculo estatístico, tornando o trabalho mais fácil de ser 

realizado. 

  

Características do apoio 
institucional 

 

•Oferta do apoio institucional 
permanente. 

•Existência do apoio institucional a 
partir da adesão do município ao 
PMAQ. 

•Modo de   contato  entre 
apoiador e equipes. 

•Quantidade de apoiadores 
institucionais para a equipe. 

•Quantidade total de apoiadores 
institucionais permanentes para 
as equipes. 

•Quantidade máxima de equipes 
por apoiador institucional. 

•Número de equipes apoiadas que 
participaram do PMAQ. 

•Carga horária semanal de 
dedicação ao trabalho de apoio 
institucional. 

Processo de trabalho do Apoiador 
institucional 

 

•Profissionais que realizam o 
apoio  ao processo de  
planejamento e organização do 
processo de trabalho.  

•Avaliação do desempenho do 
Apoiador institucional pelas 
Equipes. 

•Atividades desenvolvidas pelo 
apoiador institucional junto às 
equipes. 

•Responsabilidades/atribuições 
do(s) profissional (ais) do apoio 
institucional no município.  

Apoio da gestão para administrar 
e planejar processos de trabalho 

 

•Apoio da gestão  para o 
planejamento e organização do 
processo de trabalho das 
equipes. 

•Apoio da gestão para a discussão 
dos dados de monitoramento do 
SIAB. 

•Apoio da gestão para o processo 
de autoavaliação das equipes. 

•Apoio da gestão para a 
organização do processo de 
trabalho em função da 
implantação ou qualificação dos 
padrões de acesso e qualidade do 
PMAQ. 

 
Apoio Institucional da gestão para as equipes de atenção básica 

 



87 

 

 

 

3.6.2 Fase qualitativa 

 

A fase qualitativa teve o objetivo de complementar e ampliar as informações 

adquiridas na etapa quantitativa. Essa fase foi realizada por meio da análise da variável 

qualitativa: diretrizes gerais para o Apoio Institucional no município descrito pelo gestor 

municipal no formulário online. Nesse momento da pesquisa para organização e 

categorização dos dados a qualitativos foi utilizado com o auxílio do computador por meio do 

software para análise de dados qualitativos ATLAS ti.7.1, sob o nº de licença de :78504-

E7359-3117E-8EB11-0013R. 

Segundo Kelle (2012), desde os anos 1960, há registros, embora circunscritos, de 

experiências com o uso de software para trabalhar com dados textuais. No entanto, salienta o 

autor, somente a partir década de 80 do século passado, o computador passou a ser descoberto 

pelos pesquisadores qualitativos e identificado como um importante aliado para a análise de 

dados. 

O mesmo autor chama atenção, para o verdadeiro lugar desse tipo de ferramenta na 

pesquisa, pois os pacotes de software, existentes no mercado, por si só não são capazes de 

desempenhar análise qualitativa, da mesma forma, por exemplo, que o SPSS não é capaz de 

fazer análise de variância. Desse modo, o objetivo maior dos soft qualitativos é serem 

instrumentos valiosos para “mecanizar tarefas de organização e arquivamento de textos, ou 

seja, são soft para ‘tratamento e arquivamento dos dados’, mas não são instrumentos para 

‘análise dos dados’ (KELLE, 2012, p. 397, grifo do autor). 

Nesse contexto, a escolha do software, que subsidiará análise, é parte intrínseca do 

processo investigativo e tanto as técnicas como o uso de ferramentas computacionais devem 

estar alinhados aos problemas e objetivos da pesquisa, cabendo apenas ao pesquisador 

interpretação dos dados. 

Especificamente, em relação ao soft Atlas ti, Walter e Bach (2009), Klüber (2014) 

afirmam que a primeira versão comercial desse soft ocorreu em 1993, na Bélgica, sendo o seu 

uso inicial voltado para a abordagem metodológica da teoria fundamentada em dados. 

Segundo Pocrifka e Carvalho (2014), o software Atlas ti é um conjunto de 

ferramentas, que tem por finalidade promover a análise e o gerenciamento de várias fontes de 

dados como fonte textual, gráfica ou vídeo. Walter e Bach (2009) identificam o soft como um 

‘adeus papel, marca-textos, tesoura e cola’. Nesse sentido, acrescenta Pocrifka e Carvalho 



88 

 

 

 

(2014) constitui-se como uma importante ferramenta, que auxilia na organização, no 

gerenciamento e no agrupamento do material em teias, que vão ser analisadas de forma 

sistemática e criativa. 

A análise de conteúdo qualitativa, como a metodologia de interpretação, foi base 

metodológica utilizada nessa investigação. 

A análise de conteúdo é conceituada por Bardin (2011); Minayo (2000); Trivinõs 

(1994) como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que, através de 

procedimentos sistemáticos e práticos de descrição do conteúdo das mensagens, cujo objetivo 

se refere à obtenção de indicadores quantitativos ou não, possibilita a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção dessas mensagens. 

Na análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011), para uma maior coerência na 

aplicabilidade do método e de acordo com os pressupostos de uma interpretação das 

mensagens e dos enunciados, deve ter como ponto de partida uma organização. As diferentes 

fases da análise de conteúdo "organizam-se em torno de três polos: 1. a pré- análise; 2. a 

exploração do material, e, por fim, 3. o tratamento dos resultados: a inferência e a 

interpretação" (BARDIN, 2011, p. 125). 

Portanto, na pré-análise, procedemos a escolha do material que seria submetido à 

análise e que, coerente com os objetivos do estudo, fundamentou a escolha do mesmo, passou 

a constituir-se do nosso corpus para análise, a saber: diretrizes gerais para o Apoio 

Institucional no município, descritas (digitadas), pelo gestor municipal, no formulário on line. 

A partir desse momento, passamos ao segundo passo, realizando a leitura flutuante que, 

juntamente com a projeção de teorias sobre o material e a formulação de hipóteses, foi 

deixando o processo mais elucidativo. 

Passamos, então, para a fase correspondente a formulação das hipóteses e objetivos. 

Para Bardin (2011, p. 128), uma hipótese é uma afirmação provisória, “trata-se de uma 

suposição cuja origem é a intuição e que permanece em suspenso” até recorrermos aos 

procedimentos de análise. A nossa hipótese é que, por ser o apoio uma função gerencial 

fundamental para instaurar processos de mudanças nas organizações e coletivos, as 

diretrizes gerais para o Apoio Institucional propostas pelas gestões da atenção básica das 

capitais brasileiras, devem ser promotoras de democracia institucional e autonomia dos 

sujeitos. 
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O objetivo foi analisar o Apoio Institucional, ofertado às equipes de atenção básica 

pelas gestões municipais das capitais brasileiras, a fim de observar limites e potencialidades 

das diretrizes gerais das gestões da atenção básica para o Apoio Institucional, como modo de 

intervenção para estimular processos democráticos e a autonomia dos sujeitos na atenção 

básica. 

Antes da análise propriamente dita, o conteúdo textual das diretrizes gerais do Apoio 

Institucional de cada capital, incluída no estudo, foi extraído do banco de dados do PMAQ-

AB (Módulo IV) e transformado em arquivo do Word, no formato rich text, contendo, além 

do texto principal, o nome da capital e o código do município no IBGE. A partir desse 

momento, passamos a utilização do soft Atlas ti. 

 Vale ressaltar que, no software Atlas ti, existem elementos fundamentais que se 

encontram interligados, fazendo parte do projeto denominado Unidade Hermenêutica - 

(Hermeneutic unit- HU). São eles: os documentos primários (P-Docs), as citações (Quotes), 

os códigos (Codes) e as notas (Memos). Esses elementos dão origem às teias (ferramentas de 

análise que podem ser utilizadas para ilustrar as relações que foram analisadas pelo 

pesquisador). 

Embora as possibilidades do Atlas ti sejam amplas na pesquisa, importa-nos, aqui, 

apresentar sinteticamente alguns dos conceitos e termos básicos desse software, utilizados, 

para esse estudo e que foram abordados por Walter e Bach (2009), Ferreira et al. (2012), 

Klüber (2014) e o manual do Atlas ti 6 - quick tur (2011). 

No momento em que atribuímos um arquivo de informação ao projeto, esse se 

transformou num Primary Document (Documento Primário), ou seja, o nosso corpus de 

análise, dando início a uma Unidade Hermenêutica (HU), que recebeu o nome de Diretrizes 

gerais para Apoio Institucional das gestões das capitais brasileiras. 

No Atlas ti, a codificação refere ao processo de atribuir categorias, conceitos ou 

códigos (codes) a segmentos de informação, que são de interesse para os objetivos da 

pesquisa e se constitui a base para todos os passos subsequentes. 

Para Bardin (2011, p. 135), é a partir da codificação que os dados são transformados 

em unidades de registros, que, por sua vez, são de natureza e dimensões bastante variáveis e 

devem guardar pertinência com as características do material analisado e os objetivos da 

análise.  

Dentre as unidades de registro, proposta por Bardin (2011), elegemos o tema, que 



90 

 

 

 

consiste numa “unidade de significação, que se liberta naturalmente de um texto analisado, 

segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”. Ainda, segundo a 

autora, “o texto pode ser recortado em ideias constituintes, em enunciados, em proposições 

portadoras de significações isoláveis” (BARDIN, 2011, p. 135). Sobre esse aspecto, Minayo 

(2000) acrescenta, ainda, que a análise temática comporta um feixe de relações e pode ser 

graficamente representada através de uma palavra, uma frase ou um resumo. 

Desse modo, por meio do Atlas ti, as diretrizes para o Apoio, propostas por cada 

capital brasileira, foram analisadas linha a linha, de forma a descobrir os núcleos de sentido, 

que permitissem identificar motivações, valores e tendências das gestões da atenção básica, 

no que diz respeito às diretrizes institucionais para o Apoio. No soft, utilizado, a unidade de 

sentido denomina-se quotes (citações) e equivale ao primeiro estágio da codificação. 

O segundo estágio da codificação, é a fase que, de acordo com Ferreira et al. (2012), 

tem por finalidade conceder um nome, código ou conceito à unidade de sentido selecionada. 

Acrescenta ainda os autores, que, nesse momento da pesquisa, o referencial teórico é essencial 

para a codificação. Vale ressaltar que uma vez que as diretrizes descritas eram compostas de 

frases curtas com sentido completo elegemos a própria diretriz como o código nomeado 

conforme demonstra a figura abaixo: 

 

Figura 2 – Tela do Atlas.ti apresentando as diretrizes e os respectivos códigos, 2014. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do Atlas ti. 

 

De acordo com Ferreira et al. (2012, p. 3388) “quando um conceito admite diferentes 

formas de expressão, sendo necessária a criação de vários códigos para contemplar sua 

diversidade, parte-se para a categorização”. 
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Em Bardin (2011, p. 147), “a categorização é uma operação de elementos 

constitutivos de um conjunto de diferenciações, que são reagrupadas por critérios 

predefinidos”. No Atlas ti as categorias são chamadas de families (famílias). 

Para Bardin (2011), a pertinência de uma categoria reside no fato dela estar adaptada 

ao material de análise escolhido, e pertencer ao quadro teórico definido.  

No estudo, as categorias (famílias/Atlas ti), que foram criadas, estão representadas na 

figura 3: 

 

Figura 3 – Tela do Atlas. ti apresentando as categorias que emergiram das unidades temáticas, 2014 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir do Atlas ti. 

 

Norteados pelos fundamentos do apoio Paideia, proposto por Campos (2000), e em 

documentos institucionais, que definem os padrões de qualidade para o Apoio Institucional na 

Atenção básica, as diretrizes gerais para o Apoio Institucional das gestões da atenção básica 

das capitais brasileiras (G1 a G22) foram identificadas e agrupadas, a partir de três categorias 

e dez subcategorias, que estão expostas na Figura 4 e no Quadro 1. 
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Figura 4 – Categorias e subcategorias analisadas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

Com o objetivo de apenas ilustrar as relações entre os códigos, subcategoria e 

categorias, que foram analisadas pelo pesquisador foram construídas teias (diagramas) com o 

auxílio do Atlas.ti. As teias constituem ferramentas de análise que podem ser utilizadas para 

ilustrar as relações que foram estabelecidas pelo pesquisador. Um exemplo de uma das teias 

construídas está representado diagrama abaixo em relação a categoria dimensão política e a 

sub categoria Apoio a construção de relações democráticas, cooperativas e dialógicas com 

seus respectivos códigos: 

 
Figura 5 – Diagrama representando graficamente uma subcategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do Atlas ti. 
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Embora dando o exemplo de uma das teias construídas (Figura 5), por opção da 

pesquisadora, não utilizamos essa forma gráfica (teia) para apresentar e discutir as categorias 

e subcategorias, que serão analisadas (Figura 5). Sendo assim, a utilização da ferramenta 

computacional Atlas ti, nesse estudo foi encerrada nessa fase. 

Acreditamos, portanto, que o percurso metodológico adotado favoreceu a análise da 

coerência entre a literatura, o cenário das práticas da atenção e da gestão na atenção básica, 

como, também, o que está proposto pelas Políticas de Saúde e iniciativas ora em curso no país 

que identificam o Apoio Institucional como estratégia para fortalecer a gestão do SUS, a 

ampliação do acesso e da qualidade dos serviços de saúde. 

No instante em que tomamos, como objeto desta investigação, a oferta do Apoio 

Institucional pelas gestões das capitais brasileiras, buscamos identificar, nesse universo, os 

avanços e recuos, contradições e possibilidades da função Apoio enquanto estratégia que tem 

por finalidade contribuir para a democracia institucional e autonomia dos sujeitos. 

É nítido, para nós, os limites deste estudo, embora tenhamos, também, convicção da 

importância que é para o investigador trilhar os caminhos de incertezas e de descobertas, a 

cada aproximação que é feita na realidade investigada, mesmo que limitada ao recorte de uma 

realidade. Desse modo, temos a consciência de que as aproximações, aqui realizadas, são 

delineadas pela produção de um conhecimento contextualizado, histórico e socialmente, a 

partir do aporte teórico, aqui adotado, sendo, portanto, destituído de certezas e, longe de estar 

acabado, necessitará de constantes buscas. 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

O projeto multicêntrico “Avaliação da Atenção Básica no Brasil: estudos 

multicêntricos integrados sobre acesso, qualidade e satisfação dos usuários” foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob o 

número 21904 em 13 mar. 2012 (ANEXO A), e está em consonância com a Resolução nº 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Com o intuito de guardar o anonimato dos gestores da atenção básica, as diretrizes, 

analisadas, foram identificadas com os codinomes (G1 a G22) pelo número correspondente à 

sequência ordinária, em que os dados foram inseridos no programa Atlas ti, em que as 

diretrizes das gestões municipais constituíram um documento primário.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Considerações sobre os respondentes das equipes 

 

Os entrevistados, que responderam as questões dirigidas aos profissionais de saúde 

(módulo II) em todo o Brasil, foram, preponderantemente, enfermeiros (92,30%), enquanto 

que os médicos representaram apenas 5,80% dos entrevistados e os cirurgiões dentistas 

1,90%. O mesmo comportamento foi observado, quando analisamos especificamente as 

equipes das capitais brasileiras, com a maioria dos respondentes sendo enfermeiro (as) 

(82,3%), seguido dos médicos (14,6%) e de cirurgiões dentistas (3,1%). Também, em relação 

aos respondentes a maioria (87,8%), no quadro nacional, afirmou ser coordenador da equipe 

de AB. Com um percentual expressivo, mas, um pouco mais baixo, os enfermeiros (as) se 

destacam como respondentes/coordenadores nas equipes de atenção básica das capitais 

brasileiras (80,3%). 

O tempo de atuação dos profissionais respondentes foi, também, um aspecto da 

gestão do trabalho utilizado para caracterizá-los e que merece destaque. Na média nacional, 

56,5% dos entrevistados afirmaram que o seu tempo de atuação na equipe variava de menos 

de um ano até dois. Embora com percentuais menores (46,3%), nas capitais brasileiras, 

podemos observar o mesmo comportamento. 

Os resultados, apresentados abaixo, se referem às variáveis que foram submetidas à 

análise e agrupadas em três dimensões, a saber: características do Apoio Institucional, 

processo de trabalho do apoiador institucional e Apoio às equipes para administrar e 

planejar processos de trabalho. 

 

4.2 Características do Apoio Institucional 

 

A pesquisa confirmou que, para a grande maioria das equipes de AB, há oferta de 

Apoio Institucional permanente, sendo a média nacional encontrada de 77,90% e, um pouco 

mais abaixo desse valor (74,3%), nas capitais. Quando se questionou se a existência do 

Apoio Institucional, ocorreu a partir da adesão do município ao PMAQ, verificamos que 

6,30% das gestões em todo o Brasil e apenas 4,0% das gestões municipais das capitais 

passaram a ofertar Apoio Institucional após a adesão ao Programa. 
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Tabela 1 – Frequência e percentual das equipes que afirmaram receber Apoio Institucional permanente 

de uma equipe ou pessoa da Secretaria Municipal de Saúde, Capitais brasileiras, 2012. 

Capitais 

Brasileiras 

Número de equipes que 

aderiram ao PMAQ-AB 

Sim 

(Fr) 

Sim 

% 

Porto Velho 57 
32 56,1 

Rio Branco 11 
6 54,50 

Manaus 34 
19 55,90 

Boa Vista 14 
7 50,00 

Belém 32 
20 62,50 

Palmas 42 
39 92,90 

Fortaleza 52 
37 71,20 

Natal 31 
11 35,50 

João Pessoa 88 
82 93,20 

Recife 226 
195 86,30 

Aracaju 45 
24 53,30 

Salvador 55 
39 70,90 

Belo Horizonte 534 
401 75,10 

Vitória 75 
44 58,70 

Rio de Janeiro 324 
203 62,70 

São Paulo 790 
628 79,50 

Curitiba 201 
149 74,10 

Florianópolis 90 
75 83,30 

Porto Alegre 54 
34 63,00 

Campo Grande 2 
2 100,00 

Cuiabá 4 
3 75,00 

Goiânia 152 
113 74,30 

Brasília 28 
15 53,60 

Total 
2941 

2178 74,10 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco PMAQ (2012) 

 

Na tabela 1, é possível visualizar que a quase totalidade das equipes das capitais 

foram apoiadas com percentuais que variavam de 50% a 100%. A exceção foi feita somente 

as equipes do município de Natal, em que apenas 35% das equipes referiram receber Apoio 

Institucional permanente. Vale ressaltar, no entanto, que nesse universo, verificamos a 

existência de capitais que, mesmo com um número reduzido de equipes com adesão ao 

PMAQ-AB, não conseguiram apoiar cem por cento de suas equipes, como é o caso de Cuiabá 

que apesar de apenas quatro equipes terem aderido ao PMAQ-AB, uma ficou sem receber 

Apoio. Contudo, identificamos um percentual de Apoio em mais de 90% em João Pessoa 
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(93,20%) Palmas (92,90%) e Campo Grande (100%), embora, nesta última capital, só tenha 

havido adesão de duas equipes. 

Agrupando as capitais por região geográfica, percebemos que, proporcionalmente é 

na região Centro-Oeste, que se encontram o maior número de capitais com percentual de 

Apoio acima de 70% e, na região Norte, a maior quantidade de capitais com percentuais de 

Apoio abaixo desse valor. 

No que se refere ao modo de contato do apoiador institucional (AI) com as 

equipes, este tem ocorrido predominantemente de forma presencial, sendo (80,8%) na média 

nacional e 72,8% nas capitais. Registramos o baixo contato do apoiador com as equipes via 

internet (38,0% nas capitais e 32,7% no Brasil). O telefone foi identificado como uma 

importante via de contato entre apoiadores e equipes, tanto nas capitais (60,4%) como em 

nível nacional (66,5%). 

Com relação às informações sobre quantidade de apoiadores institucionais, o 

questionamento foi dirigido tanto ao respondente das equipes (módulo II) quanto ao gestor 

(módulo IV). 

De acordo com os respondentes do módulo II, tanto nas capitais como em nível 

nacional, o maior percentual (60,89%/77,12% respectivamente) referiu possuir de 1 a 5 

apoiadores institucionais por equipe. Observamos, também, um percentual expressivo de 

resposta 'não se aplica' em torno 22% nas capitais e de 15,8% no Brasil (gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual da quantidade de apoiadores para cada equipe segundo informação 

do respondente do módulo II. Capital-Brasil, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do banco de dados do módulo II PMAQ (2012). 
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Além das equipes, os gestores da AB também forneceram informações sobre a 

quantidade dos apoiadores (Módulo IV). Tais informações foram apresentadas na tabela 2 e 

apresentaram uma grande variação de dados entre as capitais. No que diz respeito à 

quantidade total de apoiadores institucionais permanentes para as equipes, percebemos, 

uma considerável desproporção na maioria das capitais entre o número de equipes que 

aderiram ao PMAQ-AB e o número de apoiadores existentes para as mesmas. Identificamos, 

ainda, situações em que o número total de apoiadores institucionais, informados pelas gestões, 

foi superior ao número de equipes que aderiram ao PMAQ-AB, como é o caso das capitais de 

João Pessoa, Manaus, Rio Branco, Cuiabá e Campo Grande. 

Vale registrar que o questionamento refere-se a ‘equipes de atenção básica’, não 

ficando claro, se o Apoio à equipe ao qual, se referia à questão, ocorria independente da sua 

adesão ao PMAQ. Brasília não respondeu a esse quesito. 
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Tabela 2 – Quantidade de equipes que aderiram ao PMAQ, quantidades total de apoiadores 

institucionais permanentes para as equipes, quantidade máxima de equipes por apoiador institucional e 

número de equipes apoiadas que participaram do PMAQ segundo a gestão. Capitais, 2012. 
Capitais Brasileiras *Quantidade 

total de 

equipes por 

capitais que 

aderiram ao 

PMAQ 

**Quantidade 

total de 

apoiadores 

institucionais 

permanentes 

para as 

equipes 

**Quantidade 

máxima de 

equipes por 

apoiador 

institucional 

**Número 

de equipes 

apoiadas que 

participaram 

do PMAQ 

**Carga horária 

Semanal de 

dedicação ao 

trabalho de 

Apoio 

Institucional 

Norte 
     

    Porto Velho 57 5 25 25 - 

    Rio Branco 11 27 2 11 12 

    Manaus 34 110 4 34 6 

    Belém 32 5 29 14 40 

    Palmas 42 3 16 15 40 

Nordeste 
     

    Fortaleza 52 20 30 50 40 

    Natal 31 4 8 8 8 

    João Pessoa 88 141 2 88 40 

    Recife 226 12 27 25 40 

    Aracajú 45 8 21 11 40 

    Salvador 55 8 16 35 40 

Sudeste 
     

    Belo Horizonte 534 359 6 537 40 

    Vitória 75 41 - 75 4 

    Rio de Janeiro 324 151 10 - 40 

    São Paulo 790 332 12 9 40 

Sul 
     

    Curitiba 201 109 4 4 40 

    Florianópolis 90 5 29 - 40 

    Porto Alegre 54 16 10 163 40 

Centro oeste 
     

    Campo Grande 2 4 20 14 20 

    Cuiabá 4 9 13 0 40 

    Goiânia 152 42 9 9 40 

    Brasília 28 - - - - 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do banco do módulo II e IV do PMAQ (2012) 
* Módulo II ;** Módulo IV 

 

Em relação à quantidade máxima de equipes por apoiador institucional, 

evidenciamos na tabela 2, que em 55% das capitais, que responderam a essa questão, os 

apoiadores se responsabilizavam por mais de 10 equipes, chegando a apoiar até 30 equipes, 

como é o caso do Município de Fortaleza. A menor proporção equipe/apoiador foi encontrada 
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em Rio Branco e João Pessoa. Duas capitais (Vitória e o Distrito Federal) não informaram 

esses dados ou não souberam responder. 

No que diz respeito à cobertura do Apoio Institucional para as equipes que 

aderiram ao PMAQ em cada capital, três gestores não responderam ou não souberam 

responder sobre essa questão (Rio de Janeiro, Florianópolis e Brasília). 

Notamos, ainda, na tabela 2, que alguns valores apresentaram um grande afastamento 

dos dados. Observamos que tal anormalidade pode ser visualizada em duas situações: a) nos 

casos em que a gestão informou apoiar um número de equipes superior ao número de equipes 

que aderiram ao PMAQ, como nos Municípios de Campo Grande e Porto Alegre; e b) nos 

casos em que o município possui grande potencial de Apoio pelo número e carga horária de 

apoiadores informados, mas apresentam número muito 'desproporcional' de Apoio às equipes. 

Situações dessa natureza, relacionadas à cobertura do Apoio, ocorreram nas capitais de 

Cuiabá (0), São Paulo (9) e Curitiba (4). 

A partir da informação dada, pelo gestor, sobre a carga horária do apoiador, 

podemos observar que a maioria dos gestores (68,18%) afirmou possuir apoiadores com carga 

horária de 40horas semanal, destinada a função Apoio. Com carga horária de 12 a 20 horas 

semanal, encontramos 9,09% dos apoiadores e em 13,63% das capitais os apoiadores 

possuem de 4 a 8 horas, destinados a essa função durante a semana. Duas capitais (Porto 

Velho e Distrito Federal) não souberam ou não responderam sobre a carga horária de seus 

apoiadores (gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Distribuição percentual da carga horária dos apoiadores, de acordo com a gestão. Capitais, 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do banco do módulo IV PMAQ (2012). 
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4.3 O processo de trabalho do apoiador institucional 

 

Quando a variável, investigada, buscou esclarecer que profissionais realizam o Apoio 

ao processo de planejamento e organização do processo de trabalho, os resultados 

evidenciaram que o apoiador institucional e outros profissionais da gestão são os que mais 

apoiam as equipes, tanto na média nacional como nas capitais. Respectivamente, esses valores 

foram de 48,40 % e 50,0 % no Brasil e 62,40% e 52,70% nas capitais, embora haja uma 

diferença de 14% para mais no percentual de profissionais, que exercem, especificamente, a 

função de apoiador institucional nas capitais brasileiras. Os profissionais da vigilância em 

saúde aparecem com o percentual muito próximo em ambos os contextos analisados. O 

instrumento de coleta não descriminou que profissionais estavam contidos na categoria 'outros 

profissionais' (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Profissionais que realizam o Apoio para o planejamento e a organização do processo de 

trabalho das equipes, segundo informação das equipes. Capitais-Brasil, 2012 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do banco do módulo II PMAQ (2012). 

 

Conforme demonstram os gráficos 4 e 5, o desempenho do apoiador foi 

considerado bom ou muito bom para a maior parte das equipes que responderam ao 

instrumento. No conjunto das capitais brasileiras (Gráfico 7), observamos que os processos, 

melhor avaliados, dizem respeito à contribuição do apoiador nos momentos de autoavaliação 

(59,1%), seguido pela sua participação nas reuniões (57,0%). Entretanto, quando considerado 
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a totalidade de equipes no território nacional (Gráfico 8), identificamos que todos os 

percentuais foram abaixo de 50%, sendo o apoiador melhor avaliado em relação a sua 

contribuição na qualificação do processo de trabalho, no enfrentamento dos problemas 

(49,2%) e o no contato que o apoiador mantém com a equipe (46,1%). 

 
Gráfico 4 – Avaliação do desempenho do apoiador institucional, segundo informações das equipes. 

Capitais, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do banco do módulo II PMAQ (2012) 

 

Gráfico 5 – Avaliação do desempenho do apoiador institucional, segundo informações das equipes. 

Brasil, 2012. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do banco do módulo II PMAQ (2012). 
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Dentre as atividades desenvolvidas pelo apoiador institucional, segundo as 

equipes das capitais investigadas (tabela 3), as maiores frequências dizem respeito a: 

discussão do processo de trabalho da equipe, e também, do próprio Apoio Institucional 

(67,15%); Apoio ao monitoramento e a avaliação das informações e indicadores (62,5%) e o 

Apoio a autoavaliação das equipes (61,13%). Valores aproximados, embora com percentuais 

discretamente maiores, foram observados em relação à média nacional. 

Chama a atenção, como a atividade menos desenvolvida, o Apoio ao planejamento 

e à organização de trabalho da equipe, que ocorre somente em 26,7% nas capitais e 27,5% 

no Brasil. Em relação à avaliação compartilhada com as equipes de progressos e resultados, a 

atuação do apoiador tem sido mediana (53,1% nas capitais e 56,9% na média nacional). 

Outras atividades, também, desenvolvidas pelo apoiador e que aparecem com percentual 

abaixo de 50% nas capitais, são da educação permanente (49,6%), a participação do apoiador 

nas reuniões com a equipe (49,3%) e as oficinas com objetivos específicos definidos (49,4%). 

Duas dessas atividades destacam-se pelas variações percentuais maiores entre a média 

nacional e das capitais: a participação do apoiador nas reuniões com equipe e as Oficina com 

objetivo específico definido.  

 

Tabela 3 – Atividades realizadas pelo apoiador institucional, segundo as equipes. Capitais-Brasil, 2012 

Atividades realizadas pelo apoiador institucional 
Equipes 
Capitais 
n=2941 

Equipes 
Brasil 

n=17202 
Discussão com o AI do processo de trabalho da 

equipe de atenção básica e, também, do próprio 

Apoio Institucional 

1975 
67,15% 

12895 
75,00% 

Apoio dirigido à autoavaliação das EABs 
1798 

61,13% 
11560 

67,20% 
Apoio dirigido ao monitoramento e avaliação de 

informações e indicadores 
1837 

62,5% 
11774 

68,40% 

Apoio ao planejamento e à organização da equipe 
790 

26,7% 
4725 

27,50% 
Avaliação compartilhada AI/ equipe de progressos e 

resultados 
1562 

53,11% 
9791 

56,90% 
Oficina com objetivo específico definido 1453 

49,4% 
6956 

40,40% 
Educação permanente 1461 

49,68% 
9069 

52,70% 

Participação do AI nas reuniões com a equipe 
1452 

49,37% 
10511 

61,10% 

Outras atividades 
96 

3,26% 
441 

2,60% 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir do banco do módulo II PMAQ (2012). 
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Também, em relação ao fazer do apoiador institucional, do mesmo modo, no módulo 

IV (on line), foi solicitado que o gestor apontasse, dentre as alternativas do formulário, a (as) 

responsabilidade(s)/atribuições do (dos) profissional (ais) do Apoio Institucional, no 

município. Na maioria das capitais, a gestão considerou quase todas as alternativas 

apresentadas como atribuição dos apoiadores institucionais atingindo-se, desse modo, um alto 

percentual, que variou de 85,7% a 95,2%. No entanto, verificou-se como de menor 

importância para os gestores das capitais a articulação de ações de Apoio matricial junto aos 

NASF e a outros serviços da rede (76,2%) e, principalmente, o suporte à construção de 

projetos terapêuticos singulares, a partir de casos ou situações que mobilizam ou desafiam a 

equipe (57,1%) (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Atribuições do (s) profissional (ais) do Apoio Institucional, de acordo com a gestão. 

Capitais, 2012 

Atribuições do (s) profissional (ais) do Apoio Institucional % 

Discussão e montagem das agendas das equipes enquanto dispositivos que 

organizam e orientam o trabalho coletivo cotidiano em função das necessidades 

e prioridades de saúde.  

90,5% 

Suporte à implantação do acolhimento à demanda espontânea.  90,5% 

Suporte à construção de projetos terapêuticos singulares, a partir de casos ou 

situações que mobilizam ou desafiam a equipe.  

57,1% 

Suporte à implantação de dispositivos para qualificação da clínica, gestão do 

cuidado e regulação de recursos da rede, a partir da equipe da UBS.  

90,5% 

Facilitação da organização de intervenções intersetoriais.  85,7% 

Análise de indicadores e informações em saúde  95,2% 

Facilitação dos processos locais de planejamento.  95,2% 

Mediação de conflitos, buscando ajudar na conformação de projetos comuns 

entre trabalhadores, gestores e usuários, sem pretender eliminar diferenças e 

tensões, mas buscando enriquecer os processos com o convívio das diferenças, o 

esforço de escuta/dialógica. 

95,2% 

Articulação de ações de apoio matricial junto aos NASF e a outros serviços da 

rede. 

76,2% 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do banco do módulo IV PMAQ (2012). 

 

4.4 Apoio da gestão para administrar e planejar processos de trabalho 

 

Em relação aos processos desenvolvidos pelas equipes e que são apoiados pela 

gestão observamos no gráfico 6 que, para os profissionais respondentes, não houve diferença 

significativa entre os processos investigados, tanto na totalidade das equipes que aderiram ao 
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PMAQ-AB no Brasil, como nas capitais. Como destaque e acima de 90%, encontramos o 

Apoio à organização do processo de trabalho em função da implantação ou qualificação dos 

padrões de acesso e qualidade do PMAQ. Os dados revelam que, no Brasil, os menores 

percentuais foram atribuídos ao planejamento e organização do processo de trabalho da 

equipe (74,20%) e nas capitais os processos menos apoiados pela gestão foram os 

relacionados a discussão dos dados de monitoramento do SIAB (77,90%). 

 

Gráfico 6 – Distribuição percentual de processos apoiados pela gestão, segundo as equipes. Capitais- 

Brasil, 2012. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do banco do módulo II PMAQ (2012). 
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5 DISCUSSÕES 

 

Iniciaremos a nossa discussão, apresentando algumas considerações sobre os 

respondentes do módulo II. 

 

5.1 Protagonismo ou mais do mesmo?- a (o) enfermeira (o) respondente no PMAQ-AB 

 

Dentre enfermeiro(s), médico(s) e dentista(s), o Documento Síntese para Avaliação 

Externa do PMAQ-AB (BRASIL, 2012d) recomendava que o respondente do Módulo II 

deveria ser o profissional que agregasse o maior conhecimento do processo de trabalho da 

equipe, escolhido previamente pelo conjunto dos profissionais, devendo esses reunirem-se 

com a equipe, com o intuito de se prepararem para responder às questões ao avaliador da 

qualidade. 

Embora não seja possível, através dos dados da pesquisa, analisar se, de fato, o 

processo de escolha dos respondentes tenha ocorrido através de escolha democrática, como 

recomendado no manual instrutivo do PMAQ-AB (BRASIL, 2012a), os resultados 

encontrados, principalmente, no que se refere ao alto percentual, tanto de enfermeiros 

respondentes quanto dos que se declararam coordenadores de equipe, suscitam reflexões 

acerca do cotidiano de trabalho na atenção básica.  

Tais reflexões dizem respeito, por exemplo, ao modo como as profissões vêm 

histórico e socialmente se inserindo no campo da saúde coletiva, estabelecendo, através das 

relações de saber/ poder, domínios e competências específicas, que interferem, diretamente, 

na forma como vai ocorrer a divisão social e técnica do trabalho, no cotidiano dos serviços 

(PIRES, 2008, 2009). 

Muitos estudos têm se voltado para compreender as especificidades do trabalho da 

enfermagem e, em particular, a sua dimensão gerencial (ALMEIDA et al. 1997; ALMEIDA; 

ROCHA, 1997; PEDUZZI, 1998, 2000; FELLI; PEDUZZI, 2005; PIRES, 2008; PEDUZZI; 

SILVA; LIMA, 2013) Essas autoras concebem o trabalho de enfermagem como prática social 

e histórica, que, embora com especificidades, se articula com o trabalho em saúde , assumindo 

no exercício de sua prática duas dimensões: processo de cuidar (assistencial) e o processo de 

administrar ou gerenciar. 
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Para Peduzzi (2000), ao assumir o processo de trabalho assistencial, o enfermeiro 

toma, como objeto de trabalho, as necessidades de cuidado, cuja finalidade se refere à ação 

integral da enfermagem. No processo gerencial, o seu objeto passa a ser os trabalhadores da 

enfermagem e a organização do trabalho, tendo por finalidade a implementação de condições 

adequadas de trabalho e do cuidado de enfermagem. 

Nesse último, os instrumentos de trabalho, segundo Felli e Peduzzi (2005), 

relacionam-se ao planejamento, dimensionamento de pessoal, o recrutamento e a seleção, a 

educação permanente, a supervisão, a avaliação de desempenho e de serviços e os saberes 

administrativos de gestão e de gerência local. 

Para Villas Bôas, Araújo e Timóteo (2008) na atenção básica, principalmente, nas 

Unidades de Saúde da Família, os profissionais enfermeiros têm sido identificados como 

importantes agentes de mudança, pela possibilidade e incorporação de novos modos de pensar 

e fazer saúde. 

Para essas autoras, tal situação é evidenciada na cotidianidade dos serviços em que 

múltiplas atividades são desenvolvidas por esses sujeitos no campo da assistência, da gerência 

e da educação/formação em distintos espaços. Essa realidade vem contribuindo para a 

construção de sua autonomia, uma vez que, são incorporadas novas competências e 

tecnologias, que favorecem maior interação e horizontalização das relações com outros 

profissionais (VILLAS BÔAS; ARAÚJO; TIMÓTEO, 2008). 

Essa realidade produz inquietações e contradições acerca do papel social desses 

profissionais e sua valorização profissional, pois ao mesmo tempo em que a ampliam as suas 

responsabilidades, se deparam com as inúmeras dificuldades relacionadas principalmente 

sobrecarga de trabalho que se torna mais crítica diante da falta de profissionais nas equipes 

como foi identificado no relato de experiências do grupo avaliadores externos do PMAQ-AB 

responsáveis pela avaliação externa das Unidades de Saúde da Atenção Básica do Amazonas:  

 

Uma menção particular deve ser feita ao trabalho do enfermeiro, pois este 

profissional é, habitualmente, o que responde pela gestão da unidade básica de 

saúde, com ou sem capacitação para fazê-lo. Em diversas unidades, observou-se 

uma grande sobrecarga de tarefas, atribuídas aos enfermeiros, pois estes, além das 

tarefas da gestão e das ações específicas de sua categoria profissional, tendem a 

assumir, também, tarefas de outros profissionais, particularmente dos médicos, 

principalmente, quando há carência deste tipo de profissional (GARNELO et al., 

2013, p. 79). 
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Portanto, para além do reconhecimento do protagonismo do enfermeiro na atenção 

básica e do seu potencial para liderar a equipe e administrar os serviços de saúde, conforme 

salienta Rizzotto (2000), há de se reconhecer a necessidade de por em questão a sua própria 

prática gerencial, que, também, como uma prática de relações, é determinada historicamente 

e, muitas vezes, reproduz padrões normativos, verticalizadores, centralizadores e acríticos 

(VILLA; MISHIMA; ROCHA, 1997; PEDUZZI, 2000), advindos de 'um certo modo de 

gerenciar', tomando para si, muitas vezes, a responsabilidade por tarefas que são de natureza 

coletiva ou, ainda, que não fazem parte do fazer específico do enfermeiro. 

Porém, vale salientar, que o próprio MS, nos anos 2001, ajudou a reforçar essa 

prática, quando, no Guia Prático do Programa de Saúde da Família, explicitava dentre as 

atividades 'específicas do enfermeiro': "planejar, gerenciar coordenar executar e avaliar a 

USF" (BRASIL, 2001, p. 76). Nota-se que o texto refere-se a toda unidade básica. 

O texto era claro em atribuir a ação gerencial do enfermeiro um enfoque 

centralizador, normativo, expropriando da implicação com a gerência do processo de trabalho 

em saúde os outros profissionais da equipe, ao mesmo tempo em que dava ao enfermeiro uma 

espécie de 'superpoderes' e sobrecarga de responsabilidade, pois, além dessas atribuições, esse 

profissional, também, era responsável pelo gerenciamento da equipe de enfermagem, 

coordenação dos ACS e desenvolvimento de ações assistenciais e de proteção e promoção da 

saúde. 

Uma perspectiva da participação mais coletiva, nos processos de gestão, é trazida na 

redação da nova PNAB em 2011 (BRASIL, 2012b, p. 42), que define como uma das 

características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

 

[…] implementar diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão, tais 

como a participação coletiva nos processos de gestão, a valorização, fomento a 

autonomia e protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na produção de saúde, 

o compromisso com a ambiência e com as condições de trabalho e cuidado, a 

constituição de vínculos solidários, a identificação das necessidades sociais e 

organização do serviço em função delas, entre outras […]. 

 

Partindo do entendimento que o trabalho, em equipe, constitui um aspecto essencial 

na atenção básica, torna-se pertinente a noção de núcleo e de campo, trazida por Campos 

(2000). Para o autor, através conformação de núcleos e campos se processa a 

institucionalização de saberes, bem como a sua organização em práticas. Nessa perspectiva, o 

núcleo demarca os saberes e práticas específicas de uma dada profissão, dando-lhe, dessa 
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forma, identidade, enquanto que o campo traz a noção de apoio mútuo entre disciplinas e 

profissões, sendo, portanto, um espaço de limites imprecisos, onde cada disciplina e profissão 

buscariam apoio uma nas outras para desenvolverem suas práticas (CAMPOS, 2000). 

Salientamos que, é na cotidianidade da atenção básica que os profissionais se 

deparam, ao mesmo tempo, com limites e intercessões, que requerem a incorporação de várias 

outras competências necessárias ao exercício das práticas de saúde, com a finalidade de se 

produzir valores de uso sustentado na ética, integralidade e num trabalho cooperativo, o que 

torna imprescindível articular à gerência a noção de campo, trazida por Campos (2000). 

Ao mesmo tempo, a maneira de lidar com esses múltiplos aspectos aponta para o 

apoio ao cogoverno, como uma possibilidade concreta de compreensão compartilhada por 

toda a equipe de toda a rede de leis, normas, valores, poderes e saberes que compõem as 

instituições (BAREMBLITT, 2002), cujo objetivo residiria, como salientam Campos, Cunha e 

Figueiredo (2013), em construir valores singulares com outras perspectivas do coletivo. 

Outro aspecto, investigado pela pesquisa e que merece destaque, refere-se ao tempo 

de atuação dos profissionais respondentes. Na média nacional, 56,5% os entrevistados 

afirmaram que o seu tempo de atuação na equipe variava de menos de um ano até dois anos. 

Nas capitais brasileiras, embora encontremos percentuais menores (46,3%), os valores 

revelam um cenário preocupante, uma vez que evidenciamos uma alta rotatividade de 

profissionais nos serviços, que, por sua vez, podem estar relacionados a uma desvalorização 

do profissional, inserido na atenção básica, e ao trabalho precário particularmente dos 

enfermeiros, que, no caso, constituem a grande maioria dos respondentes. A fixação desses 

profissionais, por um curto tempo, aponta para um comprometimento da construção de 

vínculos com a equipe e usuários, com repercussões na continuidade do cuidado e da gestão, 

além de interferir nos aspectos materiais e subjetivos do trabalho em saúde. 

Na visão de Cavalcante e Lima (2013, p. 252), essa realidade é reforçada pela 

tendência de trabalho precário no âmbito da atenção básica, envolvendo várias categorias 

profissionais que, além de criarem dificuldades concretas no cotidiano de trabalho, porque 

“desmobiliza e subalterniza os profissionais às prioridades político-econômicas das elites 

locais/nacionais, causa impacto na qualidade de vida no trabalho”. 
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5.2 Características do Apoio Institucional na atenção básica 

 

Em relação à dimensão características do Apoio Institucional, analisamos as 

variáveis: existência do Apoio Institucional permanente, formas de contato do apoiador com 

as equipes, quantidade de apoiadores informados pela gestão, quantidade máxima de equipes 

por apoiador. 

Uma quantidade significativa de respondentes afirmou receber Apoio permanente 

de uma equipe ou pessoa da Secretaria Municipal de Saúde e que este Apoio já existia 

mesmo antes da adesão da equipe ao PMAQ-AB. 

Duas questões merecem destaque, a partir desses dados. A primeira diz respeito à 

importância do Apoio ter sido uma das dimensões incluídas no componente da avaliação 

externa do PMAQ-AB, que põe em evidência um movimento em direção à institucionalização 

do Apoio Institucional na atenção básica. Tal movimento tem sido induzido, principalmente, 

nos últimos anos, pelas várias experimentações do Apoio Paidéia (GUEDES; ROZA; 

BARROS, 2012; FALLEIRO, 2014; PAVAN; TRAJANO, 2014), bem como pelo discurso 

oficial do Ministério da Saúde que assume em vários documentos, normativas e políticas -

particularmente na PNH (BRASIL, 2008), PNAB (BRASIL, 2011a; 2012b); 

AMAQ(BRASIL, 2012c); PMAQ-AB (BRASIL, 2012d), o aporte teórico- metodológico do 

Apoio Institucional desenvolvido por Campos, a partir dos anos 2000. 

Desse modo, institucionalmente, o Apoio é reconhecido como ferramenta de 

ampliação da democracia institucional e autonomia dos sujeitos e, portanto, um via para 

alterar os modelos de gestão verticalizados e autoritários, ainda, tão presentes no SUS. Dito 

outro modo, a perspectiva de análise dos nossos dados articula-se ao que afirma Campos 

(2014) acerca do potencial dessa ferramenta em construir outro paradigma de gestão, produzir 

outras formas de gestão do trabalho, como também, alterar a gestão das organizações e 

instituições de saúde. 

A segunda questão observada, é que, a despeito desse reconhecimento e do estímulo 

às gestões municipais para implantação do Apoio Institucional às equipes, o que percebemos 

a partir dos dados analisados, é que, nesse primeiro ciclo, o PMAQ-AB pouco contribuiu para 

a indução do Apoio na atenção básica, fato esse identificado, principalmente, nas capitais 

brasileiras. Esses resultados nos leva a deduzir que, em certa medida, pelo menos, na 
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perspectiva das equipes de AB, a oferta do Apoio pelas gestões municipais já existia em 

alguns municípios antes da adesão dos mesmos ao programa. 

Entretanto, é importante destacarmos que, no momento em que os entrevistados eram 

questionados sobre a existência Apoio institucional permanente de uma equipe ou pessoa da 

SMS, não foi possível identificar, em virtude das características do instrumento de coleta, qual 

a concepção de Apoio dos entrevistados e se esse entendimento era coincidente com as 

características do Apoio Paideia, proposto para a atenção básica pelo Ministério da Saúde. 

O fato é que boa parte das equipes das capitais brasileiras identificam como Apoio 

Institucional o suporte que recebem das gestões. Todavia, existe uma variação considerável 

tanto entre as capitais, como um todo, como quando agrupamos esses municípios por região 

geográfica. Tal ocorrência pode revelar, em relação ao Apoio Institucional, que tanto o 

reconhecimento da sua importância para a atenção básica quanto a prioridade dada à sua 

implantação e, também, o nível de sua institucionalização em cada município têm ocorrido de 

forma bastante diferenciada. 

O maior percentual de Apoio, nas capitais da região do Centro-Oeste, foi um dado, 

também, encontrado por Cruz et al (2014), ao analisar os dados da avaliação externa do 

PMAQ-AB por regiões brasileiras, no que diz respeito a oferta de Apoio Institucional para o 

planejamento e organização do processo de trabalho. As autoras concluíram ainda que a 

menor frequência do Apoio ocorreu no norte do Brasil. O mesmo estudo revelou que, levando 

em consideração a população dos municípios do centro oeste brasileiro, as equipes das 

cidades com maiores populações (acima de 100 mil habitantes) foram as que tiveram menores 

frequências do Apoio institucional. 

A percepção de fragilidades na oferta do Apoio Institucional às equipes norte do país 

foi também registrada por Garnelo et al. (2013, p. 68), quando afirmam haver um 

entendimento desigual por parte dos gestores sobre a importância do PMAQ -AB na 

qualificação da atenção básica, como, também, no compromisso firmado com a 

contratualização de suas equipes: 

 

As negociações com os gestores dos sistemas municipais de saúde já tinham 

evidenciado desigualdade na apropriação das propostas do PMAQ, havendo aqueles 

que mostravam alto grau de entendimento e comprometimento com os propósitos do 

programa de avaliação, ao lado daqueles que não demonstraram entendimento 

mínimo de suas responsabilidades no processo, dos compromissos assumidos e da 

necessária preparação que o município deveria ter feito ao aderir à avaliação da 

atenção básica, de acordo com o PMAQ. 
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A despeito da forma de contato do apoiador com as equipes ser 

predominantemente presencial tanto no Brasil, como em nível de capitais, o contato, via 

telefone, ainda é uma realidade muito presente na atenção básica. Aqui destacamos, 

entretanto, o baixo contato do apoiador com as equipes via internet. Esse fato pode ser 

identificado como um fator dificultador no suporte às equipes, já que o acesso às plataformas 

virtuais em muito contribuiriam com as equipes desde a um simples esclarecimento dúvidas 

de forma pontual, até como estratégia de educação permanente, principalmente, nos casos em 

que o apoiador precisa se deslocar para grandes distâncias e/ou quando o número de 

apoiadores é insuficiente no município. 

Segundo o Governo Federal (BRASIL, 2015b), encontra-se em curso, no país, o 

Programa Nacional de Banda Larga nas UBS
11

, que oferece conexão via internet 

prioritariamente a regiões de vulnerabilidade social, no sentido de inclusão de tecnologias da 

informação e comunicação, apoiando telecentros, escolas, unidades de saúde, aldeias 

indígenas, postos de fronteira e quilombos. 

Especificamente, na área da atenção básica, o projeto se volta a apoiar a coordenação 

do cuidado através da implantação de prontuários eletrônicos, bem como integrar os sistemas 

de informações que apoiam as Redes de atenção à Saúde (RAS), permitindo um melhor 

acompanhamento das ações de saúde e, ainda, fortalecer o telessaúde a consolidação do 

Cartão Nacional do SUS (BRASIL, 2015b). 

Apesar da gratuidade da oferta da internet, pelas recomendações do Governo Federal, 

os municípios precisam cumprir as exigências das adequações na estrutura da UBS, para 

serem beneficiados, o que, em muitos casos, vai de encontro com as atuais condições de 

infraestrutura das unidades de saúde em grande parte dos municípios brasileiros. 

Um exemplo claro dessa realidade é trazida por Nely et al (2013, p. 151), quando 

relata as dificuldades vivenciadas pelos próprios avaliadores externos do PMAQ no Estado do 

Amapá, já que o mesmo "[…]não possui banda larga para acesso à internet e a rede de 

telefonia funciona de forma precária[…]." 

Segundo Fausto, Mendonça e Giovanella (2013), a relação da infraestrutura com a 

AB é evidenciada pelos avaliadores de qualidade do primeiro ciclo do PMAQ-AB, ao 

demonstrarem a grande diversidade da atenção básica no Brasil, principalmente, em áreas 

                                                 
11

 Programa Nacional de Banda Larga nas UBS é fruto da parceria entre o Ministério da Saúde e Ministério das 

Comunicações no Programa Governo Eletrônico- Serviço de atendimento ao Cidadão (GESAC). Disponível em: 

<http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php?conteudo=conectividade>. 
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rurais e remotas. Os relatos dos avaliadores apontam que a infraestrutura inadequada é um dos 

componentes do cenário da atenção básica no país, que tem comprometido diretamente o 

desempenho da assistência prestada pelas equipes. 

Na mesma direção, Simões (2014, p. 5), ao estudar os trabalhadores das unidades de 

saúde da família, inseridos em situações de grandes vulnerabilidades no município de 

Manaus, identificou que tais contextos interferem “muito menos nas práticas laborais dos 

trabalhadores do que a infraestrutura inadequada das condições de trabalho, como a falta de 

materiais e equipamentos necessários para a produção de saúde no território”.  

Portanto, investir nas condições da infraestrutura das unidades básicas de saúde 

(UBS) na perspectiva ampliada da ambiência, trazida pelo HumanizaSUS ,pode ser um 

caminho, por significar considerar o espaço físico como espaço social profissional e relacional 

capaz de propiciar uma atenção acolhedora, resolutiva e humana (BRASIL, 2010c). 

Nos dias atuais, essa rede de relações, também, é estabelecida em espaços virtuais, 

em que o acesso à conectividade é imprescindível, necessitando urgentemente de adaptações 

nas estruturas das UBS.  

O reconhecimento da necessidade de um maior intercâmbio virtual na perspectiva de 

fortalecer a atenção básica é a aposta que fez o DAB (Departamento de Atenção Básica, da 

Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde – DAB/SAS/MS) em parceria com o 

IASIN (Instituto da Atenção Social Integrada) e Apoio de outros órgãos, desenvolver nos 

anos 2013 o projeto Comunidade de Práticas (CdP), cuja proposta principal é a oferta de uma 

plataforma virtual, que viabilize a formação de comunidades virtuais entre trabalhadores e 

gestores  da atenção básica dos três entes de governo (BRASIL, 2015a). 

A criação da CdP se deu, a partir da constatação da necessidade de um espaço 

virtual, como forma de contribuir para superação de barreiras de distância e isolamento, 

potencializando o encontro colaborativo e democrático entre as pessoas inseridas na 

cotidianidade da AB em todo o país, influenciando, desse modo, na configuração de novos 

arranjos e qualificação da atenção e gestão da AB. (BRASIL, 2015a). 

Já em relação ao Telessaúde no âmbito da América Latina, segundo Santos et al. 

(2014), embora haja muitos desafios a serem enfrentados, vários países já possuem 

implantados projetos nacionais com a utilização desses recursos, como é o caso do Brasil, 

Colômbia, Equador, México e Panamá. 
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No caso do Brasil, a partir de experiências existentes no país, desde 2006, 

envolvendo estratégias como telemedicina e telessaúde, o Ministério da Saúde desenvolveu e 

implementou projeto-piloto de Telessaúde, com início em 2007, com o objetivo de capacitar 

melhor os profissionais e trabalhadores das Redes de Atenção à Saúde no SUS, elevando a 

qualidade da atenção prestada através de estratégias virtuais, como a teleconsultoria destinada 

ao Apoio das equipes para a atenção e a organização do processo de trabalho. 

O mérito dessa iniciativa foi evidenciada no estudo de Marcolino et al (2014), ao 

avaliar a Rede de Teleassistência de Minas Gerais (RTMG). Os autores comprovaram, através 

dos expressivos números, a importância do telessaúde, como um meio de quebrar barreiras 

físicas e facilitar o acesso, além de se constituir uma importante estratégia de educação 

permanente. 

Com experiência pioneira em telemedicina desde 2005, desenvolvida em parceria 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC), o 

Estado de Santa Catarina unificou, em um único sistema desde 2010, a telemedicina e o 

telessaúde. Particularmente, no atual momento, com a implantação do PMAQ-AB, as 

teleconsultorias têm se constituído em importante ferramenta no Apoio a organização do 

processo de trabalho e educação permanente para as equipes de atenção básica e para os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA, 2010) 

Segundo Haddad (2012), a teleconsultoria ocorre por meio de instrumento de 

telecomunicação, em que profissionais da área da saúde capacitados esclarecem dúvidas sobre 

procedimentos clínicos em tempo real ou não. Outra possibilidade é a segunda opinião 

formativa. Nesse caso, são perguntas e respostas que, após passarem por uma teleconsultoria, 

com avaliação por pares, e quando constatada a sua relevância na AB, são apontadas soluções 

para o problema, baseada em evidências clínicas e científicas.  

Destacamos, ainda, a experiência do Apoio Institucional Virtual na Bahia, onde a 

Diretoria de Atenção Básica da Superintendência de Atenção Integral à Saúde da Secretaria 

de Saúde do Estado da Bahia (DAB/SAIS/SESAB), alicerçados nos conceitos de Apoio 

Institucional e da Educação permanente, adota essa estratégia do Telessaúde, como 

ferramenta para promover interação e o aperfeiçoamento do cotidiano da gestão em saúde 

(GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2015). 
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Na visão de Haddad (2012), os dados do estudo Experiência Brasileira do Programa 

Nacional Telessaúde revelaram que, no contexto da Atenção básica, essa experiência tem 

logrado êxito. Ressalta, no entanto, que a mesma pode se tornar mais potente se for integrada 

ao sistema de regulação do SUS, uma vez que possibilitará a sua ampliação para outros níveis 

da rede de atenção, qualificando, assim, a oferta de ações e serviços à população. Do mesmo 

modo, reconhece que as demandas, advindas das teleconsultorias, além de se constituir em um 

momento 'formativo em ato' para os profissionais, subsidiam os processos de educação 

permanente, a partir de demandas advindas do cenário de práticas. 

Como um dos principais desafios, a ser enfrentado nessa expansão, destaca, ainda, 

uma maior “integração do Programa Telessaúde Brasil com os sistemas de informação do 

Ministério da Saúde e do SUS, por meio do DATASUS. Isso permitirá que o Programa possa 

receber informações e alimentar o sistema com as informações produzidas” (HADDAD, 

2012, p. 41). 

Com relação à quantidade de apoiadores institucionais, um aspecto relevante é que, 

apesar de ser um questionamento feito tanto para as equipes quanto para o gestor em nossas 

pesquisas, não localizamos nenhum documento oficial ou informação 'extraoficial' que 

contenha uma proposta para o dimensionamento do apoiador institucional para a atenção 

básica. De concreto, o Manual Instrutivo do PMAQ (BRASIL, 2012a, p. 47) afirma ser 

 

fundamental que haja dimensionamento adequado do número de equipes por 

apoiador, lembrando a necessidade de construção de vínculo entre eles, que pode ser 

potencializada, a partir da construção de estratégias de comunicação e de agendas 

regulares de encontros. 

 

Merece destaque que o instrumento de coleta de dados do PMAQ-AB não continha 

questões que permitissem identificar se, em cada equipe, esse Apoio tenha sido ofertado de 

forma individualizada ou através de equipes de apoiadores.  

Observamos que grande parte das equipes referiu receber Apoio Institucional e 

possuírem até cinco apoiadores na sua equipe. No entanto, ainda que com um percentual 

reduzido, existiram equipes tanto nacionalmente como nas capitais, que afirmaram receber 

Apoio entre seis a dez apoiadores. Esse dado nos leva a questionar sobre o que as equipes têm 

denominado ser Apoio Institucional? Que modelo de Apoio é predominante hoje, na AB? Que 

prioridade tem sido dada pela gestão para o Apoio Institucional como ferramenta inovadora 

para alterar modelos de gestão e de cuidado no SUS? 
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Embora a gestão das capitais tenha informado que a grande parte dos apoiadores se 

dedica 40 horas semanais para a função Apoio, ainda há situações em que a carga horária 

pode estar sendo insuficiente, levando em consideração as características da metodologia de 

Apoio Paideia (proposta nos documentos ministeriais) e as inúmeras situações em que as 

equipes necessitam de suporte. 

Um percentual considerável de resposta 'não se aplica', presente nos instrumentos dos 

profissionais, em relação ao número de apoiadores tanto nas capitais como no Brasil, pode 

estar ligado àquelas equipes que ainda não são apoiadas. 

Quando confrontamos os dados dos profissionais das capitais com as informações 

das gestões desses mesmos municípios, encontramos uma contradição, uma vez que para a 

gestão em mais de 50% dos casos, os apoiadores se responsabilizam por mais de dez equipes, 

chegando a ficar responsável por até trinta equipes. 

Costa (2009), ao estudar o processo de trabalho da equipe de Apoio Institucional no 

Estado da Bahia, chama a atenção para a existência de apoiadores com intensa carga horária 

de trabalho e precariedade de vínculos empregatícios e que, em algumas situações, os 

apoiadores não conseguem cumprir a agenda junto às equipes, devido às grandes demandas 

do nível central. 

Do mesmo modo, Fernandes e Figueiredo (2014, p. 290), ao refletirem sobre o 

trabalho dos apoiadores do SUS de Campinas, considerando o atual contexto da SMS do 

Município, constatam que, nos últimos anos, tem havido certo “desinvestimento político no 

Apoio, como metodologia de trabalho”. Tal situação, na visão das autoras, dificulta o trabalho 

de apoiadores institucionais, no sentido de não poderem desenvolver o seu trabalho, de acordo 

com o que eles acreditam que deveria ser o trabalho da metodologia Apoio. 

O processo de trabalho do apoiador, ao ser voltado para suporte à gestão e a 

organização do processo de trabalho das equipes, lida, como salientam Guedes, Roza e Barros 

(2012), com um cenário de imprevisibilidades, que expõe inúmeras situações que precisam 

ser problematizadas, discutidas e analisadas de forma democrática, tendo como base a 

cogestão. Isso significa para Paulon, Pasche e Righi (2014, p. 812-813) admitir que a função 

Apoio “depende de certa estabilidade”, que se verifica, […] dentre outros, “na contratação de 

um certo número de encontros” em que se constrói, a partir de vínculos de confiança entre 

coletivos produtores de saúde e subjetividades em rede de conexão. Nesse sentido, o exercício 

da função Apoio passa pelo desejo de trabalhadores, apoiadores e gestores. 
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Os trabalhadores precisam trazer consigo o desejo de mudança, de abrir-se aos 

deslocamentos, que serão desencadeados pelo Apoio, de liberta-se de processos instituídos, 

arraigados na cotidianidade, assim como de saberes e poderes demarcados, muitas vezes, por 

processos históricos das profissões ou por leis, normas presentes na instituição. 

Desterritorializar-se requer um grande esforço individual e coletivo. Implica em reconhecer 

que só a existência de um plano comum, construído de forma implicada e democrática, pode 

trazer mais satisfação aos trabalhadores, usuários e gestores e um maior alcance da qualidade 

e resolubilidade das ações. 

No caso do apoiador, o ser apoiador pressupõe o ‘querer exercer essa função’, cujo 

exercício requer, segundo Bertussi (2010), estar aberto para incorporar no seu fazer 

ferramentas, que o tornem articulador, educador, escutador/observador, facilitador e 

negociador junto a coletivos organizados em processo de mudança. Para Falleiro et al. (2014), 

é importante que o apoiador se implique no seu processo de qualificação e exponha sua 

demanda de educação permanente. 

Portanto, o compartilhamento de saberes e poderes, por sua vez, articula-se com o 

querer das gestões em criar, também, condições logísticas, e de investir na qualificação do 

apoiador e na valorização do seu trabalho. 

Nem tudo que se faz com o nome apoio é apoio! Salietam Paulon, Pasche e Righi 

(2014, p. 813) “que o apoio se diferencia de uma visita, de um contato, ou, mesmo, de ação 

que é típica de assessorias e consultorias: entrar em contato com coletivos para anunciar a 

eles, desde um suposto saber, ou que o grupo deve fazer”. 

Observamos, em relação ao percentual de cobertura do Apoio Institucional para 

as equipes que aderiram ao PMAQ em cada capital, que os dados se mostraram frágeis, em 

virtude das inconsistências apresentadas, o que dificultou a análise dos mesmos. Tal fato nos 

faz questionar sobre o envolvimento e o compromisso da gestão da atenção, no que diz 

respeito a implantação do Apoio Institucional no município, bem como de uma possível 

fragilidade do sistema de informação em relação à gestão do trabalho, especificamente, em 

relação a informações dos profissionais que assumem a função Apoio. 

Em relação à dimensão processo de trabalho do apoiador institucional, analisamos 

as variáveis: profissionais que realizam o Apoio Institucional às equipes; as atividades 

realizadas pelo apoiador institucional; as atribuições dos profissionais do Apoio, segundo a 

gestão e a avaliação do desempenho do apoiador institucional. 
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No que diz respeito aos profissionais que realizam o Apoio ao processo de 

planejamento e organização do processo de trabalho, a experiência brasileira tem 

demonstrado uma diversificação nos modelos de implementação e operacionalização do 

Apoio Institucional, mas, de modo geral, tanto os apoiadores quanto os apoiados têm sido 

definidos previamente pela instituição (OLIVEIRA, 2012). 

Ao construir o método Paideia, Campos (2000), de forma didática, balizou os espaços 

institucionais, nos quais o apoiador institucional poderia se inscrever para realizar a função 

Apoio: de um lugar de poder institucional; de um lugar de suposto saber; de um lugar de 

suposto saber e, ao mesmo tempo, de poder institucional; de um lugar de paridade (suposta 

horizontalidade) no coletivo. Em todas essas situações, existiriam vantagens e desvantagens. 

Com base em nossos dados, identificamos que, no cenário da atenção básica e, 

principalmente, nas capitais brasileiras, o Apoio ao planejamento e a organização do 

processo de trabalho tem ocorrido prioritariamente pelo apoiador institucional e por outros 

profissionais da gestão, seguidos dos profissionais da vigilância em saúde. Cruz et al (2014) 

chegaram a conclusões semelhantes, quando analisaram essa mesma variável por estrato 

populacional e regiões brasileiras, embora façam uma ressalva de que é na região Sul, mesmo 

considerando todos os portes populacionais, que se encontram um número mais expressivo de 

apoiadores, que são profissionais da vigilância em saúde. Oliveira (2012, p. 226) ressalta que, 

em muitos municípios brasileiros, tem sido criado o cargo de apoiador institucional ou de 

Apoio à gestão, cujas atribuições, em certa medida, são previamente definidas, destacando o 

autor as fragilidades desse tipo de modelo de Apoio: 

Nestes municípios, em geral, o apoiador substitui o antigo lugar do supervisor de 

programas, que fiscalizava o trabalho das equipes de saúde. Mantém alguma relação 

hierárquica sobre os serviços de saúde, seus gerentes e suas equipes e, ao mesmo tempo, 

responde a uma chefia que lhe é superior, como um coordenador de distrito, de região, do 

nível central ou mesmo diretamente ao próprio secretário de saúde. Em alguns desses casos, o 

apoiador tem o duplo papel de gestor, acumulando por um lado a atribuição formal da 

gerência, a qual define seus “apoiados” como subordinados e, de outro, a relação apoiador-

apoiado. Nessas experiências, o apoiador se constitui na relação com seus apoiados como um 

mediador formal. Isso não seria problema algum, se não fosse a forte tendência à fixidez dos 

papéis de apoiador e de apoiado, correndo-se o risco de se tornar um processo unilateral e 

burocratizado. Nesse arranjo organizacional do apoio, a tendência é criar-se uma linha 
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direcional vertical descendente que parte do gestor municipal ou grupo dirigente e vai às 

gerências de serviços e suas equipes de saúde, mediadas pelo apoiador. É claro que o poder de 

indução de políticas por essa via ganha enorme amplitude. Mas passa a depender 

exclusivamente dos atores que operam estes papéis e da força crítica dos sistemas de cogestão 

– em geral frágeis e parcialmente implementados - o grau de democracia inscrita nesse 

modelo de gestão, mantendo toda a organização no fio de navalha entre uma organização 

democrática e um aparato institucional ainda mais autoritário. 

Portanto, importa salientar que, independente do lugar em que se inscreve o apoiador 

institucional, há de se considerar a importância das reflexões, trazidas por Paulon, Pasche e 

Righi (2014, p. 815), quando afirmam que “o que mais claramente delimita a definição do 

Apoio Institucional é a cogestão”, ou seja, o seu caráter democrático inscrito na possibilidade 

de compartilhar compromissos com as equipes, de forma que as adversidades, advindas 

cotidiano, possam ser melhor administradas ou superadas. 

 

5.3 O processo de trabalho do apoiador na atenção básica: qual o lugar do instituinte? 

 

A despeito da compreensão da simultaneidade em que ocorrem as atividades 

desenvolvidas pelo apoiador institucional na cotidianidade da atenção básica, destacamos 

que tanto no Brasil como nas capitais, as principais ações se voltaram para: discussão do 

processo de trabalho da equipe e também do próprio Apoio Institucional; Apoio ao 

monitoramento e à avaliação de informações e indicadores e ao Apoio a autoavaliação 

das equipes. A constatação da existência do Apoio a esses processos para um percentual 

considerável das equipes participantes do PMAQ-AB é relevante tanto para gestão como para 

a gestão do processo de trabalho das equipes e do cuidado prestado.  

No entanto, analisando de forma distinta essas atividades, temos que considerar que é 

possível que a ênfase a ações de Apoio ao monitoramento e a avaliação de informações e 

indicadores e ao Apoio a autoavaliação das equipes tenham sido influenciadas pelo a fase II 

(desenvolvimento) do PMAQ-AB, em que a autoavaliação e o monitoramento compuseram 

um conjunto de ações, a serem desenvolvidas pelo apoiador para auxiliar as equipes antes da 

fase da avaliação externa. 

A cisão do planejamento com o monitoramento e avaliação foi um dado bastante 

relevante, encontrado na avaliação externa, tanto nas capitais como no conjunto de todas as 
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equipes brasileiras. Isso porque, ao contrário do monitoramento e avaliação, os respondentes 

afirmaram que, dentre as atividades menos desenvolvidas pelo apoiador, está o suporte ao 

planejamento e à organização de trabalho da equipe, presente somente em menos de 30% 

das equipes estudadas. Achados semelhantes foram encontrados por et al. (2014), quando 

analisam essa mesma variável por regiões e extrato populacional, a partir dos dados do 

PMAQ-AB. 

Esses dados merecem reflexão, pois o planejamento, além de favorecer o 

monitoramento e avaliação do plano de ação das equipes, é imprescindível para a tomada de 

decisões no âmbito da gestão e do cuidado na AB. Nesse sentido, os processos de 

planejamento, Cruz quando alicerçados em parâmetros democráticos, cujas ações sejam 

pactuadas entre os atores envolvidos (gestores, profissionais e usuários), considerando-se toda 

a rede de saberes e poderes, envolvidos, possuem maiores chances de impactar e modificar 

uma dada realidade. 

Guba e Lincoln (1989), Furtado (2001), Campos (2014) apontam para a necessidade 

de se repensar os processos de monitoramento e a avaliação, uma vez que tais processos têm 

revelado uma tendência com fortes características do modelo de gestão taylorista e 

neotaylorista, este último, alicerçado na polivalência de função e alargamento de tarefas, com 

uma supervalorização da perspectiva gerencial nos processos avaliativos, pouco inclusivos e 

com ênfase na competição e avaliação de metas. 

Ao realizar estudos em cenários da atenção básica, Mishima (2003); Kawata et al. 

(2009) e Sarti et al. (2012) confirmaram essa tendência, ressaltando que, em muitos casos, 

houve envolvimento apenas de alguns profissionais nesses processos, tendo o monitoramento 

e avaliação ocorridos desarticulados do planejamento das ações, além, de muitas vezes, ser 

realizado de modo pontual, apenas para cumprir etapas normativas de programas de saúde.  

Outro dado, que reforça a fragmentação da avaliação e a fragilidade da cogestão, é 

quando identificamos que o compartilhamento do apoiador com as equipes de progressos 

e resultados tem ocorrido com frequência mediana, principalmente, nas capitais brasileiras. 

O manual instrutivo do PMAQ-AB, toma o Apoio Institucional como função 

estratégica para gestores e trabalhadores do SUS, qualificarem as ações ofertadas à população, 

e recomenda que esse processo seja alimentado por uma ampla comunicação, de forma a 

potencializar os resultados produzidos. Nesse sentido, o Apoio Institucional “deve possuir um 

caráter compartilhado e ser construído, a partir das realidades e singularidades de cada 
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território” (BRASIL, 2012a, p. 34). Na mesma direção, Barros, Guedes e Roza (2011) 

afirmam que o apoiador deve assumir o compromisso com a cogestão do trabalho, 

comprometendo-se com a equipe a quem deve comunicar suas avaliações e suas análises. 

Corroborando essa perspectiva Brousselle et al. (2011) evidenciam a necessidade de 

cada vez mais aperfeiçoarmos um modelo integrado de avaliação das intervenções de saúde, 

que considere a intervenção como um sistema organizado de ações, cujos componentes seriam 

a estrutura, atores individuais e coletivos e suas práticas e processos de ação, finalidade e 

ambiente da intervenção. Na visão dos autores, esse seria um caminho que conduziria à 

construção coletiva de um julgamento que possa se traduzir em ação. 

Em relação ao que foi considerado pelos respondentes como a atividade mais 

desenvolvida no conjunto de todas as demais, quais sejam: a discussão do processo de 

trabalho da equipe e também do próprio Apoio Institucional, pontuamos algumas 

questões. 

É possível que a participação dos apoiadores, na discussão do processo de trabalho 

da equipe, tenha ocorrido principalmente em virtude da necessidade de dar suporte as equipes 

na organização do processo de trabalho de ações vinculadas às metas e compromissos 

pactuados com a gestão municipal para qualificar a AB durante o período de certificação. Isso 

porque, ficou evidenciado que a participação do apoiador nas reuniões com a equipe, nas 

oficinas com objetivos específicos definidos e na educação permanente foram atividades 

com menor frequência, ocorrendo em menos da metade das equipes das capitais brasileiras. 

Ao analisar a realização de reuniões de equipes pelas EAB, que aderiram ao PMAQ-

AB no primeiro ciclo, Cruz et al. (2014) afirmam que, segundo os respondentes, independente 

do extrato populacional do município, mais de 90% das equipes realizam reuniões de equipes. 

No entanto, chama à atenção a periodicidade em que essas ocorrem. Segundo as autoras, 

considerando todas as regiões brasileiras, apenas 38,0% das equipes realizam reuniões 

semanais. As reuniões quinzenais representam 17,0 %, as mensais 32,5 % e 12,5% das 

equipes afirmaram não haver periodicidade definida para as reuniões de equipe. 

Os achados da nossa investigação são preocupantes, ainda mais se forem respaldados 

pelo desempenho das equipes, em relação as suas reuniões, trazidos por Cruz et al. (2014). 

Essa reflexão se faz necessária, uma vez que a maior parte das equipes, que aderiram ao 

PMAQ, está inserida numa equipe de ESF, em que é fundamental, para a organização do 

processo de trabalho, que as reuniões de equipe ocorram envolvendo todos os profissionais, 
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com o objetivo de promover coletivamente a discussão do processo de planejamento e 

avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis (BRASIL, 2011a). 

Para os padrões de qualidade, esperados pelas equipes, essas deveriam se reunir 

periodicamente (semanal ou quinzenal) com reuniões com duração média de 2 horas 

(BRASIL, 2012c). 

As reuniões de equipe, na cotidianidade dos serviços de atenção básica, 

principalmente, nas equipes de saúde da família, apresentam-se, pois, como dispositivo da 

maior importância para o planejamento, organização e avaliação dos processos de trabalho 

desenvolvidos, além de se constituir espaço de informação e estabelecimento de diretrizes e 

espaço de tomada de decisões. Nesse sentido, é um espaço de fluidez de diálogo, expressão de 

opiniões, construção de projetos e planos de atendimentos coletivos para a efetiva construção 

do trabalho em equipe. 

Na visão de Campos (2000) e Grando e Dall’agnol (2010), constituem-se, portanto, 

em “espaços coletivos”, em que o grupo analisa, define tarefas e elabora projetos de 

intervenção. Nesse espaço de reflexão crítica, os trabalhadores produzem subjetividades e 

constituem-se enquanto sujeitos. São nos momentos de encontro face a face, que faz emergir 

os conflitos, advindos da teia de saber / poder, das singularidades de cada trabalhador, como, 

também, das diferentes percepções da realidade e dos diferentes interesses em jogo. 

No entanto, muitas vezes, a depender da concepção e da condução que se assume, 

esses encontros podem deixar de ser espaços de criação e recriação do saber/fazer dos 

trabalhadores, para constituir-se em momentos enfadonhos, burocráticos e normativos, com 

pouca capacidade de análise para tomadas de decisões. 

Destacamos o potencial da função Apoio na construção de espaços coletivos, 

entendida na perspectiva de Campos (2000) como toda a modalidade de espaço coletivo 

(rodas humanas), em que os coletivos organizados, no exercício do seu trabalho, produzem 

valores de uso, se constituem enquanto sujeitos, ao mesmo tempo em que garantem a 

sobrevivência da instituição. Nesse sentido, além da função política, terapêutica e pedagógica, 

os espaços coletivos cumprem outra função básica que é a de administrar e planejar processos 

de trabalho para a produção de valores de bens e serviços. 

Vale salientar que, do ponto de vista dos respondentes, independente da atividade 

desenvolvida pelo apoiador e de como ela tem ocorrido, o seu desempenho foi considerado 

bom ou muito bom para a maior parte das equipes da atenção básica. Nas capitais, as equipes 
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consideram o Apoio a autoavaliação melhor avaliado; já nacionalmente, a contribuição do 

apoiador, na qualificação do processo de trabalho e no enfrentamento dos problemas, 

obteve maior destaque. 

Esses dados nos levam a pensar que a institucionalização do Apoio na atenção básica 

tem se constituído em um processo não linear, contraditório, com avanços e recuos. Porém, no 

cotidiano da atenção básica, marcado pelo stress, conflito e, muitas vezes, com espaços bem 

definidos de concentração de saberes e poderes, parece ser demasiadamente importante para 

as equipes o simples fato de ter um ator institucional, que apoie, sustente e empurre o grupo 

nos seus processos de trabalho, trazendo-lhe algo externo (CAMPOS, 2003). 

Ao trazer ofertas para a equipe, o apoiador, além de lidar com as questões, advindas 

da dimensão política e subjetiva do trabalho, necessita, segundo Campos (2014, p. 1147), 

"entender de saúde, entender de risco, de vulnerabilidade, do processo saúde enfermidade e 

das estratégias para proteção, para promoção e reabilitação". Oferta-se significa que o 

apoiador, necessariamente, tem sempre que se colocar na roda, fazer com, pôr-se ao lado, 

incluindo-se no processo de análise. De acordo com o método Paideia, é revelar-se e expor-se 

a avaliação alheia, lidando, simultaneamente, com relações de poder, de saber e afetos 

presentes nos espaços coletivos (CAMPOS; CUNHA; FIGUEIREDO, 2013). 

Nesse movimento de fortalecimento de sujeitos e coletivos na construção da cogestão 

e democratização das relações de poder e achatamento da hierarquia institucional, a Educação 

Permanente (EP) surge, segundo Bertussi (2010), como sustentáculo a esses processos. Isso se 

daria, segundo Ceccim (2005, p. 976), pelo próprio caráter da Educação Permanente em 

Saúde, já que se “constitui estratégia fundamental às transformações do trabalho no setor, para 

que venha a ser lugar de atuação crítica, reflexiva, propositiva compromissada e tecnicamente 

competente”. 

Falleiro et al (2014, p. 23) consideram no contexto do processo de trabalho do 

apoiador a Educação Permanente como "principal ferramenta tanto para promover a 

ampliação da capacidade de reflexão e de análise dos coletivos quanto para tornar possível a 

sua própria formação" do seu fazer cotidiano. 

A despeito do potencial da EP em ampliar a capacidade crítica reflexiva da equipe e 

aumentar a capacidade técnica dos trabalhadores para lidar com problemas do cotidiano, 

observamos que, quando analisamos os dados PMAQ-AB, tanto as atividades de Educação 

Permanente quanto as oficinas com objetivos específicos definidos são atividades que, em 
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todo o Brasil, foram pouco ofertadas às equipes por meio do Apoio Institucional. Na média 

das capitais, a EP alcançou percentual menor do que a média do conjunto das equipes 

brasileiras; já as oficinas, embora, também, com baixo percentual de oferta, ocorreram em 

maior frequência, considerando a média nacional. 

Talvez esses dados reforcem ainda mais o argumento inicial, de que em relação às 

atividades desenvolvidas pelo apoiador, a maior parte delas se voltou a dar suporte às equipes 

nos processos de monitoramento e avaliação de forma fragmentada e desarticulada do 

planejamento e dos processos de educação permanente, o que reforça o viés/desvio da função 

Apoio, em que muitos casos, como bem afirmam Pereira Junior e Campos (2014, p. 904), os 

apoiadores são utilizados “muito mais como agentes de implantação dos programas do MS”. 

 

5.4 O Apoio da gestão e a gestão no Apoio das equipes de atenção básica 

 

Para analisarmos a dimensão Apoio da gestão para administrar e planejar 

processos de trabalho, as variáveis, que se referiam ao Apoio dado as equipes pela gestão, 

foram delimitadas no instrumento, no módulo II, pelas seguintes questões: Apoio ao 

planejamento e organização do processo de trabalho da equipe; a discussão dos dados de 

monitoramento do SIAB; ao processo de autoavaliação das equipes e Apoio para a 

organização do processo de trabalho em função da implantação ou qualificação dos 

padrões de acesso e qualidade do PMAQ. 

Antes, porém, é importante se fazer algumas considerações, que se referem ao que se 

pergunta ao respondente desse módulo a respeito do Apoio do apoiador e do Apoio da gestão 

as equipes. 

Sobre as atividades que o apoiador institucional oferta às equipes (variáveis já 

discutidas), as questões se referiram a: discussão com o apoiador do processo de trabalho 

da equipe de atenção básica e, também, do próprio Apoio Institucional; Apoio dirigido à 

autoavaliação das equipes; Apoio dirigido ao monitoramento e avaliação de informações 

e indicadores; Apoio ao planejamento e à organização da equipe; avaliação 

compartilhada apoiador/ equipe de progressos e resultados; oficina com objetivo 

específico definido; educação permanente; participação do Apoiador Institucional nas 

reuniões com a equipe e outras atividades. 
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Percebe-se que, nesse caso, os questionamentos trazem certa amplitude, uma vez que 

contemplam, além da dimensão do Apoio para administrar e planejar processos de trabalho, a 

dimensão política e pedagógica da metodologia Apoio Paideia. Vale, porém, ressaltar, que 

todos esses aspectos, de certa forma, foram limitados, em virtude da natureza do instrumento 

utilizado na avaliação externa, de revelar de que modo têm sido realizadas essas atividades e 

qual a aproximação e o distanciamento do apoiador com elementos da cogestão, bem como 

qual o seu nível de governabilidade no exercício da função Apoio. 

Em relação à necessidade de autonomia do apoiador, Campos (2014, p. 1149) em 

entrevista com Righi destaca que: 

 

[…] o apoiador tem como referência o projeto do SUS, deve ter esta oferta, esta 

política, mas deve ter certa autonomia para poder negociar. Se o apoiador do 

Ministério, das secretarias estaduais ou municipais não está autorizado a adaptar 

nada (em função da cultura institucional ou da especificidade da cidade) não é apoio. 

Ele é um tocador, um implementador. O que não é inútil, mas é supervisão 

tradicional. Não são metodologias inúteis, elas têm eficácia, mas não é a estratégia 

do apoio. 

 

Porém, quando se analisa na perspectiva dos profissionais, o Apoio dado às equipes, 

pela gestão, observa-se que as questões investigadas são limitadas e se voltam apenas para a 

dimensão administrar e planejar processos de trabalho. 

Identificamos que, embora as equipes tenham referido receber Apoio da gestão em 

todos os processos investigados, à organização do processo de trabalho em função da 

implantação ou qualificação dos padrões de acesso e qualidade do PMAQ e o processo 

de autoavaliação das equipes foram os processos mais apoiados pela gestão. 

Especificamente, nas capitais, a prioridade menor foi dada ao planejamento e organização 

do processo de trabalho da equipe e, por último, a discussão dos dados de monitoramento 

do SIAB. 

A despeito da importância de que em todos esses processos os profissionais se sintam 

apoiados pelos gestores da atenção básica, alguns aspectos nos chamam atenção e que se 

relacionam ao nível de normatividade da função Apoio presente na atenção básica nesse 

momento, em particular. 

Para os profissionais respondentes o Apoio ofertado pela gestão, segundo as 

equipes, ocorre prioritariamente (mais de 90%) voltada para a organização do processo de 
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trabalho em função da implantação ou qualificação dos padrões de acesso e qualidade do 

PMAQ.  

Duas questões são colocadas: como saber que outros processos a gestão apoia ou não 

apoia, se os questionamentos feitos aos profissionais das equipes guardam relação direta com 

as fases do PMAQ-AB? Se a função Apoio se exerce sustentada pelo elemento fundante da 

cogestão, não seria imprescindível que as questões, presentes no instrumento de coleta, 

possibilitassem dar pistas para identificar a presença (ou não) das diretrizes básicas do Apoio, 

como a democracia institucional e autonomia dos sujeitos? 

Tal fato expõe o risco de, além de superficializarmos a avaliação do Apoio 

Institucional na AB, tornar o Apoio Institucional um processo pontual e com pouca potência 

de indução de processos instituintes.  

Essa questão é trazida, por Campos (2014, p. 1148-1149), na mesma entrevista 

concedida a Righi, em que aborda a institucionalização da metodologia de Apoio Paideia 

 

[…] ao ser institucionalizada, ela tende a ser reduzida, tende a sofrer as mazelas do 

contexto institucional. Isso acontece toda vez que uma proposta metodológica, uma 

estratégia clínica ou de promoção de saúde, é incorporada pelo Estado ou outras 

organizações. Então, observamos uma tensão entre uma expansão muito grande e 

uma resistência muito grande e muita coisa autoritária, vertical enviesada, sendo 

feita em nome do Apoio Institucional, em nome da cogestão, em nome da clínica 

ampliada. 

 

Quando a Avaliação externa, no PMAQ-AB, adota o paradigma construtivista de 

avaliação, significa concordar com Dubois, Champagne e Bilodeau, (2011), ao afirmarem que 

avaliação participativa é um instrumento de negociação e de fortalecimento de poder, em que, 

nesse tipo de abordagem construtivista, os parâmetros e fronteiras não são determinados "a 

priori", mas são construídos coletivamente com a inclusão dos diversos atores, ultrapassando 

o seu caráter de dispositivo técnico, mas que possua potência para a emancipação dos sujeitos. 

Coerente com processos de caráter mais democráticos, Champagne et al (2011, p. 

51), “[…] salientam que a avaliação tem uma dimensão democrática, quando visa a provocar 

o debate”. Isso significa dizer que precisa ser dado voz aos atores envolvidos, quando se traz 

para a roda a avaliação do Apoio Institucional. 

A necessidade de se apreender na avaliação do Apoio Institucional, o aspecto 

fundante da cogestão é reforçada por Paixão e Tavares (2014). As autoras, ao analisarem o 

trabalho de Apoio em um município metropolitano de São Paulo, reconhecem o 
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enfraquecimento da estratégia de Apoio no município estudado, "dada a pouca valorização 

dos espaços de gestão compartilhada, nos quais os trabalhadores se poriam de maneira 

interrogativa, dialógica, ao darem sentido para suas práticas" (PAIXÃO; TAVARES, 2014, p. 

856). 

A partir de informações do módulo IV, pensamos algumas questões relacionadas a 

cultura institucional existente nas gestões municipais das capitais brasileiras, para construção 

e Apoio a processos democratizantes de gestão. Nesse módulo, foi solicitado aos gestores da 

atenção básica, por meio de um formulário virtual e com possibilidades de múltiplas escolhas, 

que identificassem quais seriam do ponto de vista da gestão as atribuições do apoiador. 

Vale registrar que todas as alternativas, presentes no instrumento on line, 

corresponderam às ações do apoiador institucional para o enfrentamento dos principais 

desafios para a qualificação da AB, os quais foram incorporados na AMAQ-AB, na dimensão 

gestão da atenção básica e subdimensão Apoio Institucional (BRASIL, 2012c, p. 42). 

Quase a totalidade das gestões da atenção básica identificou como de 

responsabilidade do apoiador, as ações, que são apresentadas abaixo, por ordem decrescente 

de frequência das respostas: Análise de indicadores e informações em saúde; Mediação de 

conflitos, buscando ajudar na conformação de projetos comuns entre trabalhadores, 

gestores e usuários, sem pretender eliminar diferenças e tensões, mas buscando 

enriquecer os processos com o convívio das diferenças, o esforço de escuta/dialógica; 

Facilitação dos processos locais de planejamento; Discussão e montagem das agendas 

das equipes, enquanto dispositivos que organizam e orientam o trabalho coletivo 

cotidiano em função das necessidades e prioridades de saúde; Suporte à implantação do 

acolhimento à demanda espontânea; Suporte à implantação de dispositivos para 

qualificação da clínica, gestão do cuidado e regulação de recursos da rede, a partir da 

equipe da UBS. 

É provável que a quantidade de valores percentuais, acima de 90%, tenha sido 

influenciada pelo modo como essa questão foi apresentada no instrumento, o que pode ter 

contribuído para indução de respostas afirmativas. Pode-se pensar ainda que, apesar do fato da 

maioria das alternativas serem reconhecidas pelas gestões como responsabilidades do 

apoiador institucional, não significa dizer que essas ações tenham sido implementadas na 

prática. Tal possibilidade pode ser pensada porque alguns desses processos, quando discutidos 
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a partir das respostas dos respondentes do módulo II, não foram identificados pelas equipes 

como processos apoiados prioritariamente pela gestão. 

Nesse quesito, é importante destacar que a facilitação da organização de 

intervenções intersetoriais e a articulação de ações de Apoio matricial junto aos NASF e 

a outros serviços da rede tiveram um percentual de escolha um pouco menor, talvez pelo 

município ainda apresentar fragilidades na estruturação da rede de atenção, nas capitais, 

como, também, possíveis debilidades no Apoio Integrado na região. 

No entanto, uma maior ressalva se faz em relação a última prioridade de escolha, 

como atribuição do apoiador institucional para todas as gestões das capitais analisadas:  o 

suporte à construção de projetos terapêuticos singulares, a partir de casos ou situações 

que mobilizam ou desafiam a equipe.  

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) constitui-se como uma importante ferramenta 

na gestão do cuidado, por possuir o potencial de estabelecer relações dialógicas e 

horizontalizadas entre os profissionais envolvidos, possibilitando, desse modo, o 

compartilhamento de casos e acompanhamento longitudinal de responsabilidade destas 

equipes. É definido por Oliveira (2010, p. 94) como um "movimento de co-produção e de 

cogestão do processo terapêutico de um Sujeito Singular, individual ou coletivo, em situação 

de vulnerabilidade", portanto, uma ferramenta, potente e complexa para a construção da 

democracia institucional. 

 

5.5 As diretrizes gerais para o Apoio Institucional das gestões da atenção básica das 

capitais brasileiras 

 

Comungamos do entendimento de que os municípios são territórios privilegiados 

com alta capilaridade (BRASIL, 2009a) e com alto potencial na implantação de processos de 

alteração de modelos de gestão e atenção no SUS, sustentados pelo princípio da cogestão. 

Sendo assim, é fundamental por em evidência o potencial das diretrizes propostas pelas 

gestões da atenção básica para essas transformações, como, também, na aproximação ou 

distanciamento da construção de uma democracia institucional e autonomia dos sujeitos. 

Fundamentado no referencial teórico, por nós adotado, e considerando as categorias e 

subcategorias que emergiram do material empírico, para a análise das diretrizes institucionais, 

elaboramos o Quadro I, que nos revela uma visão geral sobre em que dimensões se 
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alicerçaram as diretrizes gerais do Apoio Institucional propostas por cada uma das gestões das 

capitais brasileiras que aderiram ao PMAQ e que responderam ao instrumento do Módulo IV. 

Todavia, entendemos que esse agrupamento em dimensões se deu apenas de forma 

didática, pois compreendemos que são processos que ocorrem de forma imbricada, 

interdependentes, ou seja, tudo junto e misturado. 
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G
estão

 d
a A

ten
ção

 B
ásica 

Categorias 

1- Dimensão administração e planejamento de processos de trabalho 2- Dimensão Política 3 -Dimensão 

Pedagógica 

Subcategorias Subcategorias Subcategorias 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 

Apoio à 

organização 

do processo 

de trabalho 

das equipes 

Apoio ao 

planejamento, 

monitoramento 

e avaliação 

Apoio às 

ações das 

equipes 

Apoio ao 

fortalecimento 

das RAS e 

ações 

intersetoriais 

Estrutura 

organizacional 

e administrati-

va do AI no 

município 

Apoio aos 

processos 

participativos 

de gestão e 

estímulo ao 

controle social 

Apoio a 

construção de 

relações 

democráticas, 

cooperati- 

vas e dialógicas 

Apoio às 

ações 

vinculada

s ao 

PMAQ 

Descrição do 

Apoio 

Institucional 

utilizando a 

mesma redação 

dos documentos 

oficiais do MS. 

Processos de 

formação e 

qualificação de 

profissionais e 

gestores 

G1 X - - X - X X - - X 
G2 - - X X - X - - - - 
G3 X X X X - X X - - X 
G4 - - - - X - - X 

 
- 

G5 - - - - X - - - - - 
G6 X X - - - - - - - - 
G7 - - - - X - - - - - 
G8 - - X - - - - - - - 
G9 - - - - X - - - - - 
G10 - X - - - - X - - - 
G11 - - - - - - - X - - 
G12 - X - - - X X - - - 
G13 - - X - - - - - - - 
G14 X X - - - - - X - X 
G15 - - X - - - X - - - 
G16 - - - X - X - - - X 
G17 - - - - - - - - X - 
G18 X - - X - - - - - X 
G19 - - - - X - - - - X 
G20 - - - - - - - - X - 
G21 - X - X - - X - - X 
G22 - - - - X - - - - - 

Quadro 1 – Categorização das diretrizes para o Apoio Institucional segundo gestores da atenção básica das capitais brasileiras, 2012 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do banco do módulo IV PMAQ (2012). 
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5.5.1 Dimensão administração e planejamento de processos de trabalho 

 

A primeira questão, que chama a atenção no Quadro 1, é que, em apenas cinco 

capitais, as gestões definiram, pelo menos, uma de suas diretrizes dentro de uma perspectiva 

do Apoio mais ampliada, em que foram consideradas as três dimensões do Apoio 

Institucional: dimensão administração e planejamento de processos de trabalho, 

dimensão política e dimensão pedagógica, como é o caso de G1, G3, G14, G16, G21. 

Também, é evidente no Quadro 1, que a maioria das gestões concentra as suas 

diretrizes na dimensão administração e planejamento de processos de trabalho, 

principalmente, no que diz respeito ao Apoio ao planejamento, monitoramento e avaliação; ao 

fortalecimento das RAS e ações intersetoriais no município e a organização do processo de 

trabalho das equipes. 

No que se refere, especificamente, ao Apoio ao planejamento, monitoramento e 

avaliação, observou-se, dentre as gestões, a ênfase dada por G3 a esses processos, quando 

várias de suas diretrizes apontam para 

 

monitorar, acompanhar e avaliar as equipes das UBSF, de acordo com as diretrizes 

da SMS;- planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde das UBSF da área de abrangência do Distrito; realizar 

diagnóstico situacional em conjunto com as UBSF; participar da elaboração de 

planejamento para a melhoria da qualidade do trabalho no Distrito e nas 

UBSF(G3). 

 

Corroborando os processos de planejamento, monitoramento e avaliação, têm-se, na 

mesma direção, alguma das diretrizes de G6, G10, G12, G14 e G 21e G1 

 

Apoiar o planejamento local e monitoramento de indicadores integrados aos 

pactos da SMS a exemplo do PMAQ; apoio ao monitoramento do acesso pelas 

ESF (G6); favorecer a identificação e análise de problemas (G10); realização do 

monitoramento e avaliação (G12); apoiar as EABs e apoio matricial no 

planejamento, monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho e 

resultados e Apoiar o processo de autoavaliação das equipes (G14).; avaliação dos 

processos (G21);utilizar ferramentas de planejamento e da gestão da clínica(G1). 

 

O entendimento da importância do Apoio, no fortalecimento das redes de atenção à 

saúde e ações intersetoriais, como forma de articular os diversos níveis de atenção/gestão e 

promover maior integração, foi algo referido principalmente por G1, embora esteja presente, 

também, em algumas das diretrizes propostas por G2, G3, G6, G16, G18 e G21. 



131 

 

 

 

Apoiar matricialmente (NASF); desenvolver parceria com [instituiçãoA] para 

disponibilizar ferramenta on line no site da SMS, disponível aos apoiadores e 

implantação gradativa por níveis de gestão; editar o caderno da coletânea de 

instrumentos norteadores da ESF com a temática para propiciar integração com 

serviços estaduais e municipais; propor prática do Apoio institucional às equipes 

da ESF, integrando diferentes níveis de gestão (G1). 

 

Implementar a atenção integral à saúde, com o objetivo de garantir a 

integralidade das ações e serviços de saúde à população e reduzir as taxas de 

morbimortalidade (G2). 

 

Promover, mobilizar e articular ações intersetoriais, envolvendo diversos atores 

dos equipamentos sociais; supervisionar e acompanhar o sistema de 

referências/contra-referências (G3). 

 

Coordenação da integração entre ESF e NASF (G6). 

 

Facilitar a interação entre profissionais da atenção básica/gestão e demais 

serviços de saúde; viabilizar a transversalidade, integralidade e 

intersetorialidade junto as EABs e comunidade (G16). 

 

Trabalhar sob a perspectiva da intersetorialidade, buscando integrar e fortalecer 

outras políticas e ações estratégicas (G18). 

 

Apoio à estruturação e gestão da rede de atenção à saúde; promover articulações 

(G21). 

 

Em se tratando das diretrizes voltadas ao Apoio à organização do processo de 

trabalho das equipes, percebeu-se um movimento de algumas gestões (G6, G18 e G1) em 

apoiar a organização do trabalho, a partir da realidade dos profissionais e da demanda, 

utilizando, para tanto, antigas e novas ferramentas de gestão, alicerçando o enfrentamento de 

problemas numa construção coletiva. 

 

Apoio a mudanças no processo de trabalho das ESF, principalmente para o 

atendimento da demanda espontânea; discussão sobre a organização do processo 

de trabalho das ESF/NASF, a partir de dados de produção (G6); Identificação, em 

conjunto com as equipes de atenção básica, das facilidades, dificuldades e 

potencialidades do processo de trabalho das equipes (G18). 

 

Estruturar instrumento inovador para processo de trabalho gestão/ equipes com 

eixos norteadores e análise observacional e resolução de problemas; desenvolver 

parceria com o […] de ferramenta on line no site da […] disponível aos apoiadores e 

ampliação gradativa por níveis de gestão; manejar demandas, advindas prática 

(percebidas pelo apoiador, as que surgem da unidade, do controle social e ouvidoria 

(G1). 

 

Vale ressaltar uma preocupação de G1, não muito comum, no contexto do trabalho 

da atenção básica, quando propõe, em uma das suas diretrizes, utilizar instrumentos que 

detectem os riscos ambientais do trabalho. 
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Traçar diagnóstico situacional das UBSF no roteiro estruturado RAT (G1). 

 

Novamente, um aspecto mais normativo para a função Apoio referente à organização 

do trabalho é trazido por G3, em que o apoiador deverá:  

 

Participar, sistematicamente, no processo de elaboração, implantação e avaliação, 

das normas e rotinas para o serviço das unidades ambulatoriais, de acordo com as 

ações programáticas da SMS (G3). 

 

Também, quando se observa o quadro 1, identifica-se que três gestores (G5, G7, G22 

G19) utilizaram o espaço o instrumento do módulo IV, em que foi solicitado a descrição das 

diretrizes gerais para o Apoio no município, para, enfatizar, o modo como o Apoio se 

encontrava estruturado na Secretaria Municipal de Saúde 

 

Temos dentro de cada unidade de saúde um profissional que é o apoiador direto das 

equipes, em cada distrito sanitário temos uma equipe composta por coordenador de 

informação, coordenador de assistência, coordenador de vigilância à saúde, além do 

supervisor, dentro do centro de informação em saúde temos apoiadores em todas as 

áreas estratégicas da SMS (G5). 

 

O município contém 17 distritos sanitários, que estão concentrados em 8 gerências 

distritais. Cada gerência possui, neste momento, 2 apoiadores institucionais para as 

questões da ESF. O planejamento é que seja 1 apoiador institucional para cada 15 

ESF e NASF (G7). 

 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do [Capital X] está organizada 

administrativamente em 5 coordenadorias regionais de saúde (CRS), que se 

subdividem em 25 supervisões técnicas de saúde (STS). Em cada instância 

administrativa, há, no mínimo, um técnico que responde pela interlocução da 

Estratégia Saúde da Família do nível central para os níveis regionais e locais. Os 

interlocutores da ESF atuam, no sentido de garantir as diretrizes previstas na Política 

Nacional da Atenção Básica […] O apoio institucional é desenvolvido em parceria 

com a SES, através de suas articuladoras da AB, com periodicidade mensal (G22). 

 

A estrutura conta com grupos de apoiadores vinculados ao nível central da SMS, 

apoiando os DS; grupo de apoiadores, vinculados aos DS, apoiando as UBS (G19). 

 

Ainda, em relação à estrutura do Apoio, dois gestores (G4 e G9) explicitam no 

Módulo IV que o município ainda não implantou o Apoio Institucional para as equipes de 

atenção básica no município, embora haja um movimento nesse sentido. 

 

Apesar de diversas iniciativas e planejamento de ações neste sentido, a Secretaria, 

ainda, não está realizando o apoio institucional formalizado (G4). 

 

O apoio institucional está em fase de discussão com o grupo de apoiadores, onde 

será definido, na oficina, o método de apoio e os resultados esperados. A proposta é 
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que sejam formados 9 equipes de apoio para as 51 equipes de saúde da família e 07 

equipes do PACS, sendo 03 apoiadores para cada 06 equipes (G9). 

 

No dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010, p. 723), algumas das acepções, atribuídas 

ao termo diretriz, é de: 1. linha reguladora do traçado de um caminho ou de uma estrada; 2. 

conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo um plano, uma ação, um 

negócio etc.; diretiva.  

Portanto, quando nos propomos analisar as diretrizes gerais do Apoio Institucional 

das gestões de atenção básica das capitais brasileiras, a partir do instrumento virtual do 

módulo IV, alimentados pelos gestores, significa afirmar que estamos diante das 

intencionalidades, dos caminhos traçados por gestores e equipes de gestão desses municípios, 

no que se refere ao Apoio Institucional. 

Onocko-Campos (1998) faz uma reflexão do papel das diretrizes tanto em relação ao 

planejamento como a processos de mudanças institucionais. Para a autora, as diretrizes são 

potentes enquanto recursos que permitem a todo o momento confrontar o plano com algum 

rumo estabelecido, porém faz a ressalva da necessidade da sua construção ser colada a um 

processo crítico reflexivo e democrático. 

 

A apropriação de diretrizes pelos grupos, tentamos mostrar, é um processo 

demorado, reflexivo e, achamos, deveria sempre ser crítico, ou melhor, deveria 

pressupor sempre direito a apropriação crítica […] na vida real das organizações, 

isto não é bem assim. Alguém formula um projeto, imaginemos, uma parte ou (no 

melhor dos casos todo o grupo dirigente. Daí, a passagem a um consenso 

democrático da maior parte das pessoas envolvidas em uma instituição, existe uma 

distância muito grande […]. (ONOCKO-CAMPOS,1998, p. 106). 

 

Nessa direção, quando se pensa nas diretrizes para Apoio Institucional, deve-se 

pensar não só no o que fazer para apoiar as equipes, mas, fundamentalmente, como fazer. É 

necessário que, desde o início, a construção dessas diretrizes pelas gestões, assim como as 

ações, advindas desse conjunto de intenções, estejam atreladas a processos que objetivem a 

construção de espaços coletivos, ou seja, sistemas de cogestão que deem concretude a gestão 

democrática e participativa, uma vez que possibilita a existência de espaços de poder 

compartilhados, nos quais os coletivos, organizados para a produção, exercitem a análise 

institucional através da crítica reflexiva, tornando os sujeitos mais autônomos e implicados 

com os objetivos institucionais. 
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No entanto, o que constatamos, no que diz respeito às diretrizes voltadas para 

dimensão administração e planejamento de processos de trabalho foi que a perspectiva de 

construção coletiva foi pouco evidenciada na redação das diretrizes institucionais para o 

Apoio na maioria das capitais brasileiras. Para os processos de planejamento, monitoramento 

e avaliação, por exemplo, nenhuma gestão utilizou o termo usuário, levando a pensar que o 

Apoio tem sido pensado, em muitos casos, sem a participação efetiva da população. Tal fato 

pode significar, que, para as gestões, os processos de planejamento, monitoramento e 

avaliação são preferencialmente destinados aos gestores e profissionais das equipes. 

Campos (2000) salienta que a forma como as organizações ganham vida é através de 

seus objetivos organizacionais que, por sua vez, estão relacionados à produção de bens ou 

serviços de interesses sociais e de assegurar a sobrevivência da própria organização e dos 

sujeitos que dela fazem parte. 

No instrumento de autoavaliação das equipes AMAQ (BRASIL, 2012c), é clara a 

opção de um modelo participativo de avaliação, de modo que o julgamento das ações das 

gestões e das equipes fosse realizado com envolvimento de todos os profissionais da atenção 

básica (gestão e equipes) e usuários, independente do nível de formação dos envolvidos. Essa 

perspectiva, além de contribuir para refletir sobre a realidade local, favoreceria a construção 

da democracia, em virtude da desconcentração de poder na equipe, do compartilhamento de 

responsabilidades e da apropriação por todos do processo de trabalho e dos indicadores de 

saúde pactuados. 

O instrumento da AMAQ, também, reforçava a ênfase em processos democráticos de 

gestão e de atenção como evidenciado no trecho abaixo: 

 

[…] Nos processos de planejamento construídos de forma democrática e pactuados 

entre os atores implicados (gestores, coordenadores, equipes, profissionais e 

usuários) são mais efetivos, pois possuem maior alinhamento com as necessidades e 

realidades locais[…]Espera-se que as ações de monitoramento e avaliação tenham 

caráter formativo, pedagógico e reorientador das políticas e práticas, numa 

abordagem de informação para a ação, e sejam incorporadas no conjunto das 

atividades dos gestores e das equipes Desse modo, essas ações envolvem a 

participação de todos, especialmente dos profissionais das equipes de saúde, gerando 

reflexão sobre as práticas cotidianas e seus resultados (BRASIL, 2012c, p. 16-44). 

 

Alguns questionamentos são importantes, no sentido de refletir e por em evidência o 

nível de processos democratizantes nas gestões municipais, que possam favorecer a cogestão. 

Nesse sentido, questionamos: Qual o entendimento sobre o que significa diretrizes gerais para 
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o Apoio Institucional para as gestões da atenção básica das capitais brasileiras? Qual o nível 

de envolvimento dos gestores da atenção básica com os demais profissionais da gestão e 

equipes na construção dessas diretrizes? A compreensão do gestor e dos demais profissionais 

da gestão da atenção básica sobre apoio coadunam com os objetivos e os fundamentos 

metodológicos conceituais do Apoio Institucional, incorporados nos documentos oficiais do 

MS? 

Como nos apresenta Baremblitt (2002), as organizações caracterizam as formas 

materiais, nas quais as instituições se realizam ou 'encarnam'. Nessa perspectiva, as 

instituições não teriam vida concreta sem as organizações e, por sua vez, as organizações não 

teriam sentido, objetivo e direção sem as instituições. É nesse movimento de correlações de 

força entre o instituído e o instituinte, como, também, nos processos que nela ocorrem, que a 

instituição herda fortemente os traços daquilo que a materializa; dito de outra forma, 

incorpora métodos e técnicas organizacionais herdados da lógica de Taylor e Fayol, que 

caracterizam um modelo fragmentado e hierarquizado de organizar e gerir os processos de 

trabalho. 

Esse alerta é realizado, por Pereira Junior e Campos (2014, p. 906), em relação ao 

planejamento, avaliação e o monitoramento, pois, apesar de os reconhecerem como principais 

tecnologias de gestão do Apoio salientam que, muitas vezes, essas ferramentas são 

trabalhadas e incorporadas na prática por meio de concepções diferenciadas. 

 

Enquanto algumas formulações consideram essas tecnologias como dispositivos que 

agenciam espaços coletivos e formação de redes e rodas, outras áreas incorporam a 

lógica do gerencialismo hegemônico e utilizam os instrumentos de gestão para 

aumentar o controle e a supervisão sobre os coletivos e trabalhadores, inclusive 

sobre os próprios apoiadores. 

 

A todo o momento nas instituições, se faz opções, sejam elas veladas ou explícitas. 

Nesse sentido, Lourau (2004) e Foucault (2002) nos ajudam a compreender esse cenário, 

quando afirmam que a instituição não é apenas o conjunto de normas e leis, mas, também, a 

forma como os sujeitos se relacionam e se colocam em relação a essa mesma instituição, que, 

por sua vez, se encontra permeada por relações de saber e poder, práticas discursivas e não 

discursivas.  

O apoio exige deslocamentos e reposicionamentos constantes, para que se alcance 

novas reconfigurações de processos que, ao longo do tempo, foram sendo instituídos no 
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cotidiano. Esses movimentos /rearranjos, na visão de Paulon, Pasche e Righi (2014), geram a 

necessidade de enfrentamento de conflitos e de capacidade de lidar com diferentes graus de 

sofrimento, mas são essenciais, para que se possa, de fato, disparar processos de mudança em 

coletivos, capacitando as equipes e organizações a produzirem mais e melhor saúde. 

A relevância, dada pelos autores a esses acontecimentos, faz com que afirmem que 

“a função Apoio se exerce menos para a obtenção dos fins da organização (metas e 

resultados) e mais para a produção de reposicionamentos no trabalho” (PAULON; PASCHE; 

RIGHI, 2014, p. 818). 

No entanto, os autores ressaltam que tal afirmativa não significa negar o 

compromisso do Apoio com a tríplice finalidade dos serviços de saúde (a produção de saúde, 

a realização profissional e pessoal dos trabalhadores e a sua própria reprodução), mas, 

chamam a atenção que, ao não se considerar as demandas, advindas de interesses dos 

trabalhadores e usuários na construção de metas intitucionais, “se corre o risco de as 

planificações virarem tão somente documentos destinados às ‘gavetas’ ou a alguma ‘nuvem 

virtual’, se quisermos modernizar o ato de escanteá-los” (PAULON; PASCHE; RIGHI, 2014, 

p. 818, grifo dos autores). 

 

5.5.2 Dimensão política 

 

A categoria dimensão política encontra-se alicerçada no potencial do Apoio em 

instaurar processos de mudança em coletivos e em instituições, através da adoção de práticas 

institucionais democráticas, que alterariam as relações de poder. 

Sendo assim, nessa categoria, agrupamos as diretrizes institucionais na perspectiva 

de conseguir apreender, mesmo que de forma restrita a um registro escrito, os movimentos de 

concentração ou desconcentração de poder. 

A partir do material empírico, analisado, surgiram quatro subcategorias: Apoio a 

construção de relações democráticas, cooperativas e dialógicas; Apoio aos processos 

participativos de gestão e estímulo ao controle social; Apoio às ações vinculadas ao 

PMAQ; Descrição do Apoio Institucional, utilizando a mesma redação dos documentos 

oficiais do MS. 
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Além das questões já levantadas anteriormente, nos questionamos, por quem, de que 

forma e com qual concepção de Apoio Institucional foi preenchido o formulário virtual 

Módulo IV (gestor)? 

Isso porque, desde a análise da categoria anterior, já identificamos que seis gestores 

de atenção básica, de forma exclusiva ou não, ao preencher o formulário on line, descreveram 

sobre a estrutura de funcionamento do Apoio, ao invés de tornarem explícitas as diretrizes 

para o Apoio em seus municípios. 

Do mesmo modo, observamos que G20 e G17 preencheram o mesmo formulário 

virtual, não apontando diretrizes, mas sim, definindo o Apoio Institucional, utilizando, para 

tanto, a mesma redação contida nos documentos oficiais do MS, como descritos nos 

fragmentos abaixo: 

 

Realizar apoio junto aos serviços "como um modo específico de fazer gestão junto a 

coletivos/equipes, reconhecendo a complexidade do trabalho coletivo e tomando os 

problemas concretos, desafios e tensões do cotidiano como matéria prima para seu 

trabalho, a fim de facilitar a conversão de situações paralisantes em situações 

produtivas" (G20). 

 

“Função gerencial que busca a reformulação do modo tradicional de e fazer 

coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde”; O Apoio 

Institucional transforma as relações de supervisão e os modelos de gestão 

verticalizados em relações horizontais que ampliem o grau de democratização, 

publicização, autonomia, emancipação e compromisso dos trabalhadores e gestão 

(G17). 

 

Outro conjunto de diretrizes, que merece destaque, diz respeito a subcategoria Apoio 

às ações vinculadas ao PMAQ 

O Apoio Institucional às equipes é identificado pela Política Nacional de Atenção 

Básica, como uma das competências das Secretarias Municipais de Saúde no processo de 

implantação, acompanhamento e qualificação da atenção básica, como, também, da ampliação 

e consolidação da Estratégia de Saúde da Família (BRASIL, 2012b). Desse modo, o Apoio é 

incorporado tanto na AMAQ como no PMAQ-AB, tendo como foco a qualificação daquilo 

que é ofertado à população (BRASIL, 2012a). 

Compreendemos, portanto, que a centralidade do Apoio Institucional deva ser a 

mudança nas organizações (gestão e atenção). Desse modo, opera disparando processos de 

mudança e oferecendo suporte a coletivos e não, especificamente, a qualquer programa 

governamental, como é o caso do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
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da Atenção Básica, como parece ser a compreensão de alguns gestores. Tal observação 

decorre do fato de que a redação de algumas diretrizes para o Apoio Institucional foi 

parcialmente ou totalmente atrelada ao PMAQ-AB. 

 

[...] a SMS não está realizando o apoio institucional formalizado. As equipes, que 

aderiram ao PMAQ, foram visitadas, no mínimo, duas vezes, para discutir o PMAQ 

nas suas várias facetas (G4) 

Estimular as equipes PMAQ através de acréscimo salarial, com os recursos a serem 

repassados pelo PMAQ; Investir o recurso do PMAQ na infraestrutura das USFs; 

priorizar ações de educação permanente para as equipes PMAQ; reformar as salas de 

vacina com o primeiro repasse fundo a fundo do PMAQ; apoiar as equipes junto ao 

PMAQ (G11). 

 

Atuar na implantação e condução do PMAQ no município; Orientar e acompanhar 

junto ao gestor a implantação do PMAQ (G14). 

 

Esse entendimento limitado da estratégia do Apoio, pode fazê-lo perder sua potência 

de ferramenta instituinte, no momento em que ele se institui numa dada realidade de forma 

acrítica, contribuindo, assim, não para mudança, mas para a estagnação institucional. 

Como sinaliza Feuerwerker (2014), não restam dúvidas da importância de incorporar 

no discurso institucional a intencionalidade de mudanças de práticas e de reorientação do 

modelo de atenção, embora há de que se admitir que, ainda, é de pouca monta os volumes de 

recursos envolvidos para esse fim, o que faz a autora afirmar que o investimento para a 

produção da mudança é marginal. E acrescenta: 

 

[…] E como não se reconhece a dinâmica micropolítica de sua fabricação, as 

estratégias, adotadas, são, em grande parte, normativas, baseadas na transmissão de 

conhecimentos ou de estímulos materiais e financeiros. Ou seja, mesmo quando se 

pretende mudar as práticas políticas e de gestão, adotadas majoritariamente no SUS, 

fabricam a reprodução do instituído (FEUERWERKER, 2014, p. 87). 

 

 

Podemos observar ainda, que algumas gestões construíram algumas de suas 

diretrizes, respaldando-se em objetivos mais democráticos, quando reconhecem a necessidade 

do Apoio Institucional ser voltado para o apoio aos processos participativos de gestão e 

estímulo ao controle social (G1, G2, G3, G16 e G12). 

 

Deliberar situações provenientes dos conselhos locais; manejar demandas percebidas 

pelo apoiador, advindo do controle social e ouvidorias (G1); 

 

Desenvolver a gestão participativa no SUS, no município, com o objetivo de 

fortalecer a gestão e o controle social do SUS (G2). 
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Participar de reuniões do conselho municipal de saúde e conselhos locais de saúde, 

fóruns distritais, comitês de vigilância e outros (G3). 

 

Promover a cogestão entre os trabalhadores, gestão e usuários (G16). 

 

Apoio institucional é realizado através de ações que estimulam a cogestão, como: 

oficinas, visitas e reuniões técnicas nas unidades de saúde da família, assessoria ao 

planejamento das equipes tanto para a melhoria do acesso quanto da qualidade das 

ações desenvolvidas (G12). 

 

É na dimensão de construção da democracia institucional que reside o caráter 

político da metodologia do Apoio. Para Campos (2014), a potência do Apoio se sustenta 

fundamentalmente na possibilidade de alterar as relações de poder, no sentido de possibilitar a 

aproximação e a compreensão das formas como os indivíduos cotidianamente exercem, 

sublevam e resistem ao poder na micropolítica do cotidiano da gestão e da atenção. 

O poder, como nos adverte Foucault (2009, p. 175), concebido não como uma coisa, 

mas como prática social, construída historicamente e que, como tal nas instituições, se 

"corporifica em técnicas e se mune de instrumentos de intervenção material”, produzindo 

discursos e práticas sociais, repressivos, resistentes ou dialógicos. 

Portanto, há possibilidades, por meio do exercício da cogestão e da gestão 

participativa, de se caminhar na direção de construção de relações mais horizontalizadas, nas 

instituições, uma vez que esse elemento da metodologia do Apoio possibilita a construção 

coletiva de contratos e compromissos entre os sujeitos envolvidos. 

O modelo de gestão participativa centra-se no trabalho em equipe, na integração 

planejamento/ação e na organização de espaço coletivo de gestão, que possibilite a 

negociação entre desejos e interesses distintos (usuários, trabalhadores e gestores). Dessa 

forma, se garante, de fato, uma gestão inclusiva, com compartilhamento de poderes e análise 

institucional, em que as decisões e avaliações possam ser construídas coletivamente 

(BRASIL, 2009a). 

Cabe a ressalva de que a forma, como G12 propõe o estímulo à cogestão, é através 

de: “oficinas, visitas e reuniões técnicas nas unidades de saúde da família, assessoria ao 

planejamento das equipes”, o que, ao nosso ver, por si, não garantem a criação de espaços de 

cogestão. Como ressalta Paulon, Pasche e Righi (2014, p. 813), "o apoio se diferencia de uma 

visita, de um contato, ou, mesmo, de ação, que é típica de assessorias e consultorias […], isso 

porque o apoio se inscreve num processo de grupalização, do estabelecimento de contratos e 

vínculos, que só podem ocorrer, a partir de certo número de encontros regulares, que se 
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traduzem em rodas de conversa, discussões permanentes e horizontalizadas, que possibilitem 

em escuta qualificada das demandas, advindas do cotidiano de práticas das equipes. 

Outro direcionamento dado às diretrizes de algumas gestões, que apontam do mesmo 

modo para um esforço na direção da desconcentração de poder, foi o Apoio à construção de 

relações democráticas, cooperativas e dialógicas, apontadas por G1, G12, G10, G3, G15 e 

G21. 

Nessa situação específica, podemos pensar que os gestores citados, se aproximam da 

compreensão de que o Apoio tem como diretrizes a democratização institucional e a 

autonomia dos sujeitos. Essa autonomia é conquistada, a partir do momento em que 

apoiador/apoiado se dilatam e permitem por em análise os saberes, os poderes e o fazeres 

presentes nas práticas e nas relações, que se estabelecem na cotidianidade da atenção básica. 

Percebemos também que há compreensão, por parte desses gestores, de que as 

instituições, além de produzirem serviços, produzem sujeitos e, portanto, subjetividades. 

 

Mediar conflitos com implantação da psicologia organizacional (G1); Apoio aos 

profissionais no enfrentamento de conflitos (G12). 

 

Desenvolver processos de reflexão e mudança das práticas, a partir do fazer 

cotidiano das equipes de atenção básica; potencializar os esforços e experiências 

vivenciadas pelas equipes, fortalecendo a responsabilidade sanitária e evitando a 

culpabilização; estabelecer uma relação horizontal, contínua e solidária com as 

equipes de atenção básica, visando à troca de saberes e práticas entre equipes e 

apoiadores (G10). 

 

Promover encontros entre profissionais das UBSF para integração e troca de 

experiências (G3). 

 

Articular os objetivos institucionais aos saberes e interesses dos profissionais e 

usuários; criar espaços em que a avaliação tome por base a reflexão dos próprios 

resultados alcançados pelas equipes, onde a análise da situação facilite a tomada de 

decisão (G15). 

  

Contribuição com os processos de inovação nas relações de trabalho; favorecimento 

da construção de espaços coletivos de reflexão (G21). 

 

No entanto, é preciso estar atento, pois a construção de sujeitos autônomos é uma 

conquista processual, dinâmica, que pode ser disparada pelo Apoio, a partir do momento em 

que são criados espaços para se questionar todo o conjunto de leis, normas, padrões e valores 

que compõem as instituições. Esse movimento, apesar de indispensável para a construção de 

instituições democráticas e mudanças das pessoas, que nela trabalham, é permeado por 
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conflitos, uma vez que se põem em evidência interesses, desejos e problemas bastante 

diversos. 

Ao mesmo tempo em que identificam e analisam seus problemas, os coletivos 

necessitam de Apoio para aumentar a capacidade de análise, de forma a aumentar o seu 

potencial, para elaborar críticas reflexivas sobre suas práticas, sobre suas relações com e na 

instituição que, muitas vezes, produzem práticas que distanciam a concepção e a execução do 

trabalho, favorecendo, que desse modo, se potencializem as mudanças necessárias para a 

produção de mais e melhor saúde. 

Nesse sentido, é fundamental que o profissional, que exerça a função Apoio as 

equipes em qualquer configuração de Apoio existente no município, seja qualificado e, 

também, seja apoiado para operar com as tecnologias e ferramentas do Apoio proposto por 

Campos (2000), apreendendo da realidade apoiada os saberes, os poderes e os afetos 

envolvidos necessários aos processos de mudança. 

 

5.5.3 Dimensão pedagógica 

 

Nessa dimensão, partiu-se do entendimento de que a função Apoio, além de apostar 

na transformação em ato de sujeitos e instituições, tem, também, por finalidade contribuir 

para a formação dos sujeitos. 

Nesse sentido, o Apoio alia-se de educação permanente em saúde por se constituir 

uma estratégia fundamental para as transformações do trabalho no setor saúde, 

transformando-o em espaço privilegiado para a “crítica reflexiva, propositiva, compromissada 

e tecnicamente competente” (CECCIM, 2005, p. 976). 

No entanto, faz-se necessário descentralizar e disseminar no setor saúde a capacidade 

pedagógica entre trabalhadores, gestores de ações e serviços de saúde, órgãos formadores e 

com o controle social do SUS (CECCIM, 2005). 

A preocupação com os processos de formação e qualificação de profissionais e 

gestores, por parte de algumas gestões (G18, G3, G13, G14, G19, G16 e G21), foram 

explicitadas em suas diretrizes. 

 

Fomentar educação permanente advinda do cenário de práticas (G1). 
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Integração das ações de educação permanente alicerçadas no cotidiano dos 

trabalhadores (G18). 

 

Desenvolver e executar projetos de capacitação e educação permanente para 

profissionais envolvidos na atenção básica (G3). 

 

Apoiar para facilitar o processo de educação continuada e a operacionalização da 

oferta dos serviços de saúde (G13). 

 

Apoiar e qualificar as equipes de atenção básica e de apoio matricial para os 

compromissos e desafios assumidos (G14). 

 

Formação e qualificação das referências técnicas para assumirem a função específica 

do AI; Investir na formação/qualificação de todos os gestores da rede para 

atuarem na perspectiva da função Apoio, desenvolvendo suas funções de gerência 

sob concepção e método do Apoio Institucional (G19). 

Qualificar a atenção básica (G16). 

 

Contribuição com os processos de qualificação da rede (G21). 

 

Campos (2000) defende que, nos processos de gestão, principalmente, os 

fundamentados na cogestão, se produz, além dos efeitos políticos e administrativos, também 

os pedagógicos e subjetivos. Os espaços coletivos, portanto, cumpririam uma função analítica 

e pedagógica, conciliando, ao mesmo tempo, o cumprimento de seus objetivos na produção da 

saúde de assegurar a sobrevivência da instituição e a constituição de sujeitos. Nessa 

percepção, esses espaços constituíam um setting privilegiado para a educação permanente em 

Saúde (EPS). 

Observa-se nas diretrizes expostas uma preocupação com a produção de novos 

arranjos institucionais, novos pactos com o objetivo de ressignificar o cotidiano a partir de 

uma da análise da problematização de uma realidade singular, vivenciada pelos atores no 

cenário de práticas. A partir dessa realidade, proposta por alguns gestores das capitais 

brasileiras, se construiriam as demandas para a qualificação de gestores e trabalhadores das 

Unidades Básicas de Saúde.  

Contudo, muito embora explicitado em políticas e documentos institucionais, o 

fomento a uma gestão democrática, observa-se, por exemplo, que não é mencionado por 

nenhum gestor o envolvimento de usuários nessas ações. Tal fato é, também, trazido por 

Feuerwerker (2014), quando afirma que nas experiências em Educação permanente em Saúde 

(EPS), identificada no ano de 2009, pela pesquisa Educação permanente pede passagem: ecos 

de uma política nacional, se percebeu a evidente ausência do usuário e a ênfase dada de forma 

majoritária na relação gestão-trabalhadores 
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[…] muito poucas vezes usadas como estratégia para ampliar os encontros, a 

‘superfície de contato’ e de produção mútua entre trabalhadores e usuários para 

aumentar a possibilidade de construção de projetos terapêuticos compartilhados (não 

somente entre os profissionais, mas, também, entre profissionais e usuários), que 

levem em conta a autonomia do usuário na condução de sua própria vida 

(FEUERWERKER, 2014, p. 91, grifo da autora). 

 

Como afirmam Ceccim e Ferla (2009), a EPS é antes de tudo a expressão de uma 

opção político-pedagógica e não um processo didático pedagógico. Desse modo, no momento 

em que a EPS é tomado, pelos gestores como diretriz institucional, em nosso ver pode estar 

implícito, nessa opção, um compromisso com o redirecionamento, do modelo de atenção, da 

organização dos serviços e de processos de trabalho. 

Identifica-se, ainda, que embora G16 e G21 tenham formulado suas diretrizes 

institucionais com uma redação bem 'concisa', em relação aos processos formativos, é visível 

que a maioria dos gestores que se manifestaram a esse respeito concordam que a qualificação 

dos gerentes e trabalhadores da atenção básica sejam estruturados na EPS, de modo a 

contemplar as necessidades de aprendizado, identificadas pelas das equipes e os desafios à 

qualificação do processo de trabalho. 

Portanto, é necessário aprofundar ainda mais o debate da EPS no contexto da AB. 

Como afirmam Cecim e Ferla (2009, p. 164), “é o debate e a problematização que 

transformam a informação em aprendizagem, e é a ‘educação permanente em saúde’ que 

torna grupos de trabalho em coletivos organizados de desenvolvimento de si e de seus 

entornos de trabalho e atuação na saúde”. 

Desse modo, acreditamos que só se pode pensar em processos pedagógicos que 

buscam a transformação dos sujeitos e da realidade, se tais processos forem significativos, que 

se desterritorializem saberes, poderes, desejos, interesses individuais ou coorporativos em prol 

de uma acúmulo democrático em que gestores, trabalhadores e usuários sejam considerados 

sujeitos em potencial. 
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5.6 “Entre a intenção e o gesto”: os cronogramas para as diretrizes do Apoio 

Institucional 

 

Ainda em relação às diretrizes gerais para o Apoio Institucional, foi solicitado aos 

gestores da atenção básica que descrevessem o cronograma para as mesmas, caso estivesse 

sendo discutido/formulado. 

Nessa pesquisa, não foi nosso objetivo inicial a análise dos cronogramas 

apresentados pelos gestores da atenção básica, quando do preenchimento do módulo virtual. 

No entanto, essa foi uma necessidade que surgiu ao término da análise das diretrizes. Sendo 

assim, procederemos a algumas reflexões de forma complementar sobre esses registros.  

No dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010, p. 617), um dos significados para o termo 

cronograma é o da representação gráfica da previsão da execução de um trabalho, na qual se 

indicam os prazos, em que se deverão executar as suas diversas fases. 

Para Rodrigues (2011), do ponto de vista da gestão de projetos, cronograma é uma 

ferramenta útil para monitorar o andamento das atividades em relação ao tempo, de modo que 

se possa garantir a finalização de um projeto numa data planejada e controlada e/ou estimada.  

No quadro, a seguir, podemos observar que existem três situações em relação aos 

cronogramas apresentados pelas gestões das capitais brasileiras: a primeira delas diz respeito 

às gestões que não formularam ou não informaram cronogramas para suas diretrizes. Observa-

se que esse foi o caso da maioria das gestões (G3, G4, G6, G8, G13, G16, G17, G18, G21 e 

G22). Uma segunda situação refere-se às gestões que preencheram o formulário com 

descrição vaga ou, ainda, expressando incompatibilidade com as diretrizes propostas, como é 

o caso de G1, G5, G7, G12, G14, G15, G19 e G20; e, por fim, G2 G9, G10 e G11, que foram 

as gestões, cujos conteúdos dos cronogramas estabeleceram maior coerência com as 

diretrizes, embora tenham sido descritos de forma abrangente. 
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Quadro 2 - Cronograma de implantação das diretrizes gerais para o Apoio institucional de acordo com 

as gestões das capitais brasileiras. 

Gestão 

da 

Atenção 

Básica 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS DIRETRIZES PARA O APOIO 

INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO 

G1 

 

Implantado, com cronograma mensal sistemático. 

G2 Diretriz 1 - Implementar a atenção integral à saúde até dezembro de 2013. Diretriz 2 - Fortalecer a 

vigilância à saúde e ambiente até dezembro de 2013. Diretriz 3 - Desenvolver a gestão participativa 

no SUS [local] até dezembro de 2013. 

G3 

 

Não informou 

G4 

 

Ainda não está previsto 

G5 Este grupo de apoiadores está formado desde a criação dos distritos sanitários, os apoiadores locais 

têm reuniões quinzenais com as equipes, e os apoiadores distritais tem reuniões semanais coma os 

apoiadores das equipes, e os apoiadores do centro de informação em saúde são contactados 

conforme as necessidades das equipes da APS. 

G6 

 

Não informou 

G7 A meta da inserção de 15 NASF ate o final de 2013 – conforme PMS o cronograma se dará 

conforme o número de equipes por apoiador 

G8 

 

Não informou 

G9 A Oficina para construção do método de trabalho da equipe de apoiadores será realizada no dia 23 

de agosto de 2012. [...]A partir da oficina será elaborado cronograma de visita às Equipes de Saúde 

da Família e PACS. 

G10 Definição das Unidades a receberem Apoio Institucional - Junho 2012 Definição da Equipe de 

Apoio Institucional - EAI - junho 2012 Educação Permanente - mensal Reuniões setoriais nos 

Distritos de Saúde para discussão e encaminhamentos das situações encontradas – mensais; Visitas 

do Apoio Institucional às Unidades de Saúde – mensal. 

G11 Outubro - contratualização das equipes; março - divulgação para as equipes do processo; 

informação do acompanhamento ao CMS; abril a junho - auto- avaliação e avaliação externa; agosto 

- avaliação interna dos indicadores; setembro a dezembro - período para 2º avaliação interna dos 

indicadores. 

G12 

 

Avaliação de três equipes semanal 

G13 

 

Não informou 

G14 

 

Novembro de 2011 

G15 

 

Início de 2005. 

G16 

 

Não informou 

G17 

 

Não informou 

G18 

 

Não informou 

G19 

 

Desde 2010 o AI segue essas diretrizes operacionais, o AI de cada UBS busca articular os projetos 

estratégicos de reorganização da atenção e gestão, em estreita parceria com os técnicos envolvidos 

na educação permanente (incluindo oficinas de qualificação na APS), gestão clínica, vários âmbitos 

do matriciamento (inclui o NASF) e agendas programáticas da UBS, buscando direcionar os 

diversos tipos de ações e metas para o campo de abrangência dos contratos internos de gestão 

G20 Esta atividade é realizada de forma contínua na […] junto aos serviços, respeitando as reuniões de 

equipes e colegiados gestores nos serviços de saúde que tem apoiador institucional. 

G21 

 

Não informou 

G22 

Fonte: a 

autora 

(2015) 

 

 

Não informou 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do banco do módulo IV PMAQ (2012) 

 

Mais uma vez, nos questionamos sobre a alimentação desses dados no formulário 

virtual. Por quem, de que forma e com qual concepção de Apoio os dados foram preenchidos? 
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Qual de fato seria o compromisso dos gestores da AB na construção de novos modelos de 

gestão alicerçados em uma democracia institucional?  

Não bastam as gestões terem boas intenções, é preciso que os direcionamentos 

propostos, possam ser discutidos e pactuados tanto pela própria equipe de gestão da atenção 

como os demais atores envolvidos.  

É perceptível a fragilidade ou, até mesmo, certo 'descaso' com o compromisso 

democrático. 

Na perspectiva de construção compartilhada de processos e resultados, ainda que se 

considere que os pactos estabelecidos não sejam estanques, é fundamental a existência de 

contratos em que esteja explícita a definição de tarefas e divisão de responsabilidades. 

Campos (2000) refere que, dentre os recursos úteis à função Apoio, está o de apoiar o 

grupo na construção de objetos de investimento, o que significa investir em afetos e 

despertando nos coletivos o desejo de apostar em objetos que os aproxime dos objetos de 

trabalho da equipe, diminuindo, assim, a alienação no trabalho. Esse é um processo criativo 

que caminha em direção à mudança de profissionais e organizações que desnaturaliza e 

desestabiliza uma realidade instituída, mas que é fundamental, quando estamos diante da 

necessidade de compor compromissos e contratos com outros. 

Desse modo, no agir dos coletivos, na produção de valores de uso e de sua própria 

reprodução, torna-se fundamental na visão de Campos (2000, p. 141) a “[…] formação de um 

campo de compromissos, de projetos e de contratos pactuados, que permitiriam a gestão dessa 

miríade de vetores de forças que atravessa qualquer coletivo”. 

No entanto, observamos que, embora se crie certa expectativa, de que as gestões da 

atenção básica das capitais brasileiras (por sua condição de estrutura física e organizativa e de 

pessoal) teriam melhores e maiores condições de gerir os processos para a institucionalização 

do Apoio em relação a outros municípios, parece que essa não é uma realidade predominante. 

Desse modo, torna-se evidente que as gestões municipais precisam, também, ser 

apoiadas na condução desses processos.  

Os problemas, enfrentados pela gestão da atenção básica, foram evidenciados, 

também, pelos avaliadores externos do PMAQ-AB, conforme salientam Fausto, Mendonça e 

Giovanella (2013, p. 302) 

 

A gestão e coordenação da AB parecem sobrecarregadas de responsabilidades 

relativas à política de saúde nos três níveis de governo, que vão desde atender à 
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complexidade dos problemas de saúde até administrar recursos escassos. O trabalho, 

na AB, exige interação obrigatória com outros entes federados, tanto no plano da 

gestão quanto no plano da assistência, e este é um desafio para uma regionalização 

da atenção. A prática da administração pública e de seus instrumentos de governo, 

como estrutura física própria, profissionais com contratos estáveis ou mesmo 

concursados, é uma realidade muito pouco praticada nos relatos analisados. […] O 

distanciamento entre os gestores e as equipes de profissionais, que estão à frente da 

organização do processo de trabalho, resulta em baixo apoio e integração da gestão. 

 

Daí, a importância de fortalecer o Apoio Integrado (BRASIL, 2004), que busca, a 

partir da ênfase na dimensão formativa, um modo de participar da relação com os outros entes 

federados, que ultrapassa o aspecto normativo e da indução financeira. Essa modalidade de 

Apoio constitui-se um dispositivo de gestão, que se propõe construir a democratização 

institucional e das relações interfederativas, como, também, a ampliação da capacidade de 

análise e gestão dos sujeitos e dos coletivos aproximando o campo da política, da gestão e das 

práticas. Desse modo, a partir da análise de resultado em grupos diversificados e implicados 

coletivamente com as mudanças na gestão do SUS, compromete-se com a ampliação do 

acesso e da qualidade da atenção básica. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação da atenção básica, no contexto do SUS, vem caminhando 

concomitantemente com a sua expansão principalmente, através da Estratégia Saúde da 

Família. Apesar do reconhecimento da importância e do esforço dispendido pelo Ministério 

da Saúde para sua institucionalização, esse processo tem ocorrido de forma intermitente e 

esparsa, o que dificulta o revelar de um cenário tão complexo como é o da Atenção Básica em 

um território tão extenso, com tantas singularidades de contextos, como o Brasil. 

Desse modo, a avaliação externa do PMAQ-AB, ora em curso no país, é uma 

importante inciativa para a construção da institucionalização de processos avaliativos 

participativos e contínuos no cenário da Atenção Básica e, ao mesmo tempo, é revelador, para 

que se descortine o modo e características das ações desenvolvidas no cotidiano dos serviços.   

Caminhamos nesse estudo, com o objetivo de compreender uma das dimensões 

avaliadas pelo PMAQ-AB, o Apoio Institucional. Ao traçarmos nossa análise, a partir dos 

dados produzidos na pesquisa, nos deparamos com uma grande base de dados, cujas 

informações serviram de pano de fundo para a montagem de um quebra-cabeça, montado, 

desmontado e remontado inúmeras vezes, onde, na medida em que articulávamos as 

informações, buscávamos a produção de sentidos, uma interpretação influenciada pelos dados, 

mas, também, pelo nosso olhar e lugar de pertencimento.  

O confronto da reflexão com os dados do estudo nos leva a pensar que, no contexto 

da Atenção Básica, o Apoio Institucional trilha um caminho para a institucionalização, desde 

que seu conceito e sua metodologia passam a ser explicitados oficialmente em várias 

normativas de indução ao fortalecimento da atenção básica pelo Ministério da Saúde.  

Nessa perspectiva, é assumido como uma função gerencial, que, apoiado no princípio 

da cogestão, busca a reformulação do modo tradicional de se fazer gestão, disparando 

processos instituintes e promovendo suporte a movimentos de mudanças, alicerçados na 

democracia institucional e autonomia dos sujeitos. 

Embora o estudo revele que, para a maioria das equipes de atenção básica, há oferta 

de Apoio Institucional permanente pelas gestões das capitais brasileiras e o Apoiador 

Institucional tenha sido bem avaliado pelas equipes, há necessidade de se adequar os 

instrumentos utilizados na avaliação externa, do PMAQ-AB no que se refere à dimensão 

Apoio Institucional, para que os questionamentos, realizados, possam avançar na valorização 
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das singularidades do Apoio, principalmente, no tocante à cogestão (gestão como processo 

coletivo e democrático). Como exemplo, se faz necessário identificar não apenas o que se faz 

no exercício da função Apoio, mas como é exercida essa função na atenção básica. Nos 

espaços coletivos, em que se discute e se reflete sobre o cotidiano das práticas, se monitora e 

pactua indicadores, se desloca saberes e poderes instituídos há inclusão de que atores sociais? 

Só profissionais de nível superior estão envolvidos? Há a participação de usuários? Dos 

gestores? Enfim, quem entra na roda? Na roda – paideia – da cogestão. 

Outra questão que nos acompanhou durante toda a trajetória do estudo e que não 

pode ser respondida, devido ao limite do instrumento, foi qual a concepção de Apoio 

Institucional que tinham os informantes das equipes e os gestores que responderam ao 

inquérito do PMAQ-AB. Os informantes foram escolhidos, de fato, de forma democrática, 

como recomendava o PMAQ-AB, tendo como critério ser o profissional que detinha o maior 

conhecimento sobre o processo de trabalho da equipe? Que fenômenos explicariam o fato dos 

enfermeiros (as), em todo o Brasil, terem se constituído na maioria dos respondentes e serem 

os principais atores que assumem a coordenação das equipes das unidades básicas? 

Tais questionamentos suscitam reflexões acerca do cotidiano de trabalho na atenção 

básica e, julgamos fundamentais, para serem analisados em outros estudos, principalmente, 

quando pensamos o Apoio como ferramenta indutora na construção de modelo de gestão 

democrático, não apenas como uma ferramenta facilitadora de viabilização de Programas 

Institucionais, dito de outro modo, restrito a uma razão instrumental. 

Esse fato pode ser pensado, no sentido de que as ações, nas quais as equipes mais 

receberam Apoio do apoiador Institucional, foram aquelas pactuadas pelo PMAQ-AB, 

podendo indicar que o exercício da cogestão tem ocorrido com uma maior predominância da 

função clássica dos coletivos organizados apoiados que é a administração e planejamento de 

processos de trabalho, voltados para o alcance de objetivos institucionais. Ressaltamos que, 

embora sejam processos importantes e necessários para a melhoria do acesso e da qualidade 

da AB, a sua ênfase pode indicar certo grau de normatividade, inclusa nas políticas de 

fortalecimento da Atenção Básica e não podem ocorrer em detrimento a processos e temáticas 

que ponham em análise o cotidiano das instituições, as relações de poder e a reflexão das 

práticas de cuidado como, por exemplo, as atividades relacionadas à educação permanente, às 

oficinas com objetivos específicos definidos, a participação nas reuniões da equipe e o Projeto 

Terapêutico Singular, que compuseram o conjunto de atividades menos desenvolvidas pelo 
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apoiador. Essas ações são singularmente potentes, por gerarem momentos privilegiados de 

análise e reflexão das práticas cotidianas pela possibilidade de encontro entre sujeitos, por 

promoverem alteração das relações de poder e por qualificar os sujeitos individuais e 

coletivos, ampliando a capacidade crítica da equipe. 

No tocante ao trabalho do Apoiador, o estudo revelou, a partir da média de equipes 

por apoiador, que pode estar havendo uma sobrecarga para o Apoiador Institucional em 

algumas capitais. A avaliação externa, embora questione tanto para as equipes como para os 

gestores sobre o número de apoiadores existentes e haja recomendação no Documento Síntese 

do PMAQ, para que as gestões municipais tenham um dimensionamento adequado, o 

Ministério da Saúde não possui parâmetro de dimensionamento para o Apoio Institucional na 

Atenção Básica, baseado, por exemplo, nas experimentações do Apoio na Atenção Básica, já 

em curso no país. 

Tal fato constitui um dos problemas identificados de grande relevância no exercício 

da função Apoio, pois, além de comprometer a metodologia proposta pelo método Paideia, 

cria um contexto desfavorável às condições de trabalho do Apoiador. 

No momento em que se cria, em muitos municípios, o cargo de "Apoiador 

Institucional" faz-se necessário estudo que se voltem para a análise em outras dimensões do 

trabalho desse sujeito, considerando, inclusive, o seu nível de governabilidade na instituição, 

para que sejam implementadas as propostas, advindas dos coletivos apoiados. 

O baixo contato, que o Apoiador mantém com a equipe, via internet, revela a 

necessidade de serem fortalecidas, ainda mais, as estratégias de acesso à banda larga 

concomitante a melhoria nas condições de estrutura físicas das UBS. Essa ampliação 

possibilitaria o incremento do Apoio virtual, via telessaúde, para fortalecer tanto a 

comunicação entre equipes apoiador/gestão como para viabilizar as estratégias de educação 

permanente e Apoio matricial num contexto tão diversificado em termos de estrutura física, 

grandes distâncias territoriais e vulnerabilidade, o que resulta num acesso desigual à Atenção 

Básica como demonstram os estudos nessa área. 

Em relação às diretrizes gerais para o Apoio Institucional propostas pelas gestões das 

capitais brasileiras, a nossa análise se deteve às intenções expressas por meio das diretrizes 

das gestões das capitais para o Apoio Institucional. 

A maior parte das diretrizes, propostas, estava contida na dimensão a administração 

e planejamento de processos de trabalho. Objetivando-se a produção de valores de uso. 
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Poucos municípios assumiram, por meio da redação de suas propostas, uma compreensão 

mais coerente com os pressupostos do Apoio proposto por Campos (2000) contemplando, 

além da dimensão administrativa, a dimensão política e pedagógica do Apoio. Essas gestões, 

a nosso ver, ao reconhecer o Apoio como ferramenta para alteração dos modelos de gestão e 

de atenção, apostam no Apoio numa perspectiva mais democrática e dialógica, permitindo, 

além de assumir os objetivos institucionais, o compromisso com a produção de um ambiente 

institucional mais democrático, onde se valorize a produção de subjetividades e de sujeitos 

mais críticos e reflexivos, proporcionando o alcance de mais e melhor saúde. 

A inconsistência de algumas informações, fornecidas pelos gestores, bem como a 

forma reducionista ou com a predominância de traço normativo e burocrático presente na 

redação das diretrizes, nos faz questionar tanto sobre a prioridade dada ao Apoio no contexto 

de cada realidade analisada quanto a concepção de Apoio de alguns gestores e equipes de 

gestão em alguns municípios e a apropriação dos dados relativos ao potencial de Apoio (a 

informação do apoiador e equipes apoiadas). 

O fato da maioria das gestões não terem elaborado seus cronogramas, é bastante 

revelador, o que nos fez refletir se estamos diante de um cenário de institucionalização do 

Apoio que transita entre a intenção e o gesto. 

Dados a exposição dessas considerações, acreditamos, dessa forma, ser 

imprescindível ampliar a capacidade de análise e gestão dos sujeitos e dos coletivos, 

envolvidos na gestão da atenção básica. Nesse sentido, o Apoio Institucional a gestores e 

equipes de gestão é, sem dúvida, uma das alternativas amalgmadora para aproximar o campo 

da política, da prática (dos apoiadores e profissionais das equipes) e da gestão. Essa estratégia 

é importante, desde que a oferta dessa modalidade de Apoio também seja exercida como 

ferramenta instituinte, através da análise e da problematização, permitindo a inclusão de 

gestores, trabalhadores e usuários que possuam o nível de governabilidade necessária para 

disparar mudanças. Não é possível exercer a função Apoio a não ser que exista algum grau de 

cogestão (Campos, 2000). 

Desse modo, temos a consciência de que as aproximações, aqui realizadas, são 

delineadas pela produção de um conhecimento contextualizado, histórico e social, a partir do 

aporte teórico, aqui adotado, sendo, portanto, destituído de certezas, clausuras de saberes e 

práticas. Aqui, finalmente, consideramos questionamentos de um fenômeno, uma dada 

realidade institucional.  
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ANEXO A – COMITÊ DE ÉTICA 


